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 -1مقدمه
1-1

ضرروت انجام پروژهش

در طول دو دهه گذشته ظرفیت و توانمندی های دولت برای تدارک کارآمد و اثر بخش خدمات سالمت مورد
بازبینی های مکرر قرار گرفته است .مباحث بیان شده گویای این موضوع است که عالوه بر ناکافی بودن منابع
مالی دولتی ،خدمات دولتی فاقد کیفیت مناسب و کارایی در سطوح مختلف است .همچنین خدمات دولتی از
تخصیص نامتوازن منابع و مدیریت ضعیف رنج می برد .وجود بروکراسی ها و مسئولیت های سنگین بر دوش
دولت از توان این بخش جهت همگام شدن با تغییرات کاسته ،در حالی که انتظارات عموم مردم افزایش
مییابد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ،سهم هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی 1کشورها در حال افزایش
است و در این میان تامین مالی توسط بخش دولتی پاسخگوی مخارج در حال رشد سیستم سالمت نمی باشد.
دولت ها در جهت پاسخ به این مشکالت ،به استراتژی های متنوعی از جمله استفاده از ظرفیت های بخش
خصوصی روی آورده اند .در واقع مشارکت بخش خصوصی و حرکت به سمت تمرکز زدایی و خصوصی سازی
یکی از مهمترین ارکان اصالحات نظام سالمت در کشور ها می باشد ].[1
نظام سالمت ایران در محیطی با تغییرات سریع اجتماعی ،اقتصادی و فنی عمل می کند که این امر منجر به
ایجاد چالش ها و تنش های متعدد در فضای اقتصادی می شود .در پاسخ به مشکالت و چالش های برخاسته
از نیاز به عدالت ،کیفیت و اثربخشی انجام اصالحاتی با خصوصیات بنیادین ،هدفمند و پایدار در نظام سالمت
بسیار ضروری است.
طرح تحول سالمت در نظام بهداشتی و درمانی با ایران با اهدافی چون کاهش پرداخت از جیب ،کاهش هزینه
های کمرشکن ،و افزایش پاسخگویی نظام سالمت در سال  1333آغاز شد .بر اساس گزارش موسسه بلومبرگ

Gross Domestic Product
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و آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،رتبه نظام بهداشتی درمانی ایران از رتبه  12در سال  2113به رتبه 31
در سال  2111بین  131کشور دنیا ارتقا یافته است ].[2
با این وجود همچنان یکی از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران در بخش درمان و کارکردهای تولیت و
تامین مالی گرفتاری شدید به تمرکزگرایی است همانطور که اشاره شد ،تمرکززدایی و خصوصی سازی به
عنوان فرآیندی در راستای ارتقای نظام سالمت و بخشی از اصالحات گسترده جهت ارتقای برابری ،کارآیی،
کیفیت و توجیه اقتصادی شناخته شده اند و در سراسر دنیا به ویژه کشورهای آمریکای التین ،آسیا ،اروپا و
آفریقا از چهل سال پیش به نحوی در حال انجام است .در ایران علی رغم تصویب قوانین متعدد در دهه های
گذشته اقدام عملی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است و در طول دهه های گذشته نظام سالمت به غیر
از اصالح استراتژی مراقبت های بهداشتی اولیه ،کمتر اصالحات اساسی به خود دیده است .به عالوه بیش از
 11درصد صنایع دارویی دولتی و یا شبه دولتی هستند] [3و با وجود ظرفیت ها و امکاناتی ،مانند انحصار
تولید و محدود کردن واردات ،که سیاست گذاران در اختیار این صنعت قرار داده اند در مقایسه با سایر
کشورهای منطقه و باقی کشورهای توسعه یافته چندانی نداشته است و به نظر می رسد صنایع داروسازی توان
رقابت در عرصه های جهانی را نداشته باشند.
با این وجود به نظر می رسد زمینه برای این قبیل اصالحات در سال های اخیر با تصویب سیاست های باال
دستی و برنامه های کالن توسعه در راستای خصوصی سازی و واگذاری برخی واحدها و بخش های ارائه کننده
خدمات و پشتیبانی به بخش های غیر دولتی صورت گرفته است.
از آنجا که رویکردهای به کار گرفته شده برای انجام اصالحات در کشورهای مختلف همیشه موفقیت آمیز
نبوده است و در اصالحات نظام سالمت نمی توان از یک فرمول واحد جهانی و حتی منطقه ای تبعیت کرد؛
بایستی به تاریخچه ،ظرفیت ها ،ارزش ها و فرهنگ ملی توجه کرده و با کسب اطالعات کافی و ابزار مناسب
نسبت به طراحی اصالحات اقدام نمود .با اعتقاد به اینکه طراحی و اجرای مدل مناسب خصوصی سازی بر روند
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اصالحات موثر بوده و می تواند پروژه اصالحات نظام سالمت کشور را بی نیاز از بسیاری از دخالت های دولتی
و هدر رفت سرمایه ها کند ،این پژوهش طراحی می گردد.

 2-1اهداف پروژه
هدف اصلي :
 بررسی چگونگی آزادسازی و گسترش خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان کشور با هدف
تهیه و تدوین الگوی جامع عملیاتی جهت پیشنهاد به سازمان های سیاست گذار
اهداف فرعي:
 ارزیابی ظرفیت های قانونی ،ساختاری و موارد امکان پذیر مرتبط با خصوصی سازی در حوزه سالمت
 ارزیابی تجارب سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در آزادسازی و خصوصی سازی بخش
بهداشت و درمان و استخراج الگوهای برتر
 مقایسه وضعیت ایران در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی بخش بهداشت و درمان با سایر کشورها
 راهکارهای عملیاتی جهت آزادسازی و خصوصی سازی بخش بهداشت و درمان کشور
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 -2پیشینه تحقیق
 1-2تعاریف
خصوصی ســازی یکــی از اصول چهار گانــه" اصالحات ساختاری" در علم اقتصاد است .خصوصی سازی
فرآیندی است که در طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی های خود را به بخش خصوصی فراهم میکند.
این مفهوم در تعاریف جدیدتر بر اساس مکانیزم های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد
است .از این روخصوصی سازی اصطالحی فراگیر و متنوع است که به کنترل عملیاتی و مالی مؤسسات دولتی
و واگذاری به بخش خصوصی اشاره می کند و به عبارت دیگر حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری
مکانیزم عرضه و تقاضا است .با نگاهی به تعاریف متعدد می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد ،انتقال
مالکیت و مدیریت ،آزادسازی ،بازارگرا کردن بنگاه ها و اقتصاد ،ایجاد شرایط رقابت کامل و حذف مقررات
دست و پا گیر دولتی را نیز از جمله مفاهیم خصوصی سازی دانست ].[4
سازمان بهره وری آسیا 2در جلسه ای پیرامون مقوله خصوصی سازی که برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای
اندونزی برگزار کرد به مفاهیمی چون :برگرداندن بنگاههای دولتی شده به بخش خصوصی ،حاکم کردن شرایط
رقابت کامل بر واحدهای دولتی (مقررات زدایی) و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه ها ،برای تعریف
خصوصی سازی اشاره داشتند .اما به طور کلی تعریف ارائه شده توسط «بانک جهانی» یعنی «انتقال مالکیت
یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی» را می توان به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفت
].[1
در سیستم سالمت ،اصطالح "خصوصی سازی" با کاهش ارایه خدمات دولتی ،کاهش یارانه ،و کاهش مقررات
و بوروکراسی های غیر ضرروی در حوزه خدمات پیشگیری یا درمانی همراه است .خصوصی سازی در نظام
سالمت شامل طیف وسیعی از قراردادها 3به جای فروش دارایی های بخش دولتی به خصوصی می باشد .در

)Asian Productivity Organisation (APO
contracting-out, contract management, and load-shedding
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همین راستا خصوصی سازی در نظام سالمت به ندرت شامل واگذاری کلیه برنامه های نظام سالمت به بخش
خصوصی می باشد و اغلب به صورت مشارکت بخش خصوصی با عمومی 4صورت می گیرد]. [1

 2-2اهداف خصوصی سازی در نظام سالمت
در طول دو دهه گذشته ،دولت ها در اغلب نقاط جهان با مشکالتی همچون افزایش هزینه ها و منابع محدود
در نظام سالمت روبرو بوده اند که این روند سبب شکل گیری اصالحات در نظام های سالمت گردیده است.
خصوصی سازی و تمرکز زدایی یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری در برنامه های اصالحات سیستم های
سالمت به هدف مشارکت بخش خصوصی بوده است .همانطور که بررسی ها نشان می دهد استراتژی تعریف
شده مورد توافقی برای انجام تمرکز زدایی وجود ندارد و تمرکز زدایی باید مبتنی بر شرایط سیاسی ،مدیریتی
و سازمانی کشور صورت پذیرد.
انتقال فعالیتها از بخش دولتی به بخش خصوصی عمدتا موجب کاهش در هزینهها و افزایش درآمد میشود.
در همین راستا کاهش تصدی گری دولت در فرآهم آوردن خدمات سالمت سبب کاهش بار مالی بخش دولتی
از طریق بهبود کارایی استفاده از منابع و توافق بر ترکیب خدمات و هزینه ها می گردد]. [4
فورد و همکاران در سال  1332در مطالعه ای ضمن بررسی عملکرد بیمارستانهای دولتی در استرالیا و لزوم
تغییر ساختار بیان می کنند که یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی افزایش اثربخشی خدمات ارایه شده
از طریق بهبود پاسخگویی و افزایش کیفیت خدمات ارایه شده می باشد ].[3
یک مطالعه مرروی در سال  2112در خصوص ارزیابی عملکرد بیمارستان های دولتی در چند کشور درحال
پیشرفت نشان داد که به طور متوسط کارآیی بیمارستانهای دولتی در حوزه پاسخگویی و مسیولیت پذیری،
کیفیت ارایه خدمات ،و رضایت بیماران پایین تر از بیمارستان های خصوصی است که در همان زمینه به

)Public-Private Partnership (PPP
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فعالیت مشغول هستند .نتایج همچنان بیان می کنند که بیمارستان های دولتی به خصوص در کشورهای در
حال توسعه در فضایی کامال تحت کنترل عمل میکنند که در آن دولت مالک بوده و مدیریت آن صرفا یک
عامل است ].[8
بنابراین از مهمترین اهداف خصوصی سازی در نظام سالمت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 غلبه بر مشکل منابع مالی محدود در قبال حجم منابع مالی مورد نیاز برای برطرف ساختن نیازهای
اساسی سالمت
 ضرورت تغییر نقش دولت از سرمایهگذاری ،اجرا و بهرهبرداری در پروژههای زیرساختی به
سیاستگذاری و تنظیم کنندگی مقررات و نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده
 اجرا و تأمین مالی پروژههای عمومی توسط بخش خصوصی ،بهرهبرداری و ارائه خدمات به همراه
سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و انتقال بخش عمدهای از ریسک از دولت به بخش خصوصی
 افزایش بهرهوری ،کارایی و اثربخشی انجام پروژهها توسط بخش خصوصی از طریق کاهش بهای تمام
شده ،صرفهجویی در منابع و در نتیجه افزایش سودآوری با حفظ کیفیت اجرای خدمات
 ایجاد انگیزش در نوآوری و خلق ایدههای جدید در هر یک از مراحل مطالعه و طراحی ،اجرا و
بهرهبرداری
 ارتقای کیفیت و توسعه پایدار در ارایه خدمات از طریق افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری
اجتماعی
 افزایش عدالت در سطح ملی ،از طریق سرریز منابع از مناطق برخودارتر به سوی مناطق فقیرتر
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 3-2مشکالت خصوصی سازی در خدمات سالمت
اصلی ترین فرضیه زیر بنایی خصوصی سازی این است که از طریق افزایش رقابت در بازار این امکان وجود
دارد تا بتوان آزادی انتخاب مصرف کنندگان و استقالل فرآهم کنندگان خدمت را به حداکثر رسانده که نهایتا
منجر به افزایش کارایی و کاهش هزینه می شود .با این وجود تعدادی از اقتصاد دانان معتقدند که پارادایم
رقابت بازار نمی تواند در مورد بازار سالمت به کار گرفته شود]. [3
یکی از فرضیه های بازار رقابتی این است که مصرف کنندگان دانش و مهارت الزم برای انتخاب آزادانه خدمات
موجود در بازار را دارند .این در حالی است که عدم تقارن اطالعات 1در بین مصرف کنندگان خدمات سالمت
سبب می شود که این فرضیه در نظام سالمت کاربردی نداشته باشد ].[1], [11
یکی دیگر از نگرانی ها درباره رقابت بازار این است که این احتمال وجود دارد که برخی از فراهم کنندگان
خدمات سالمت ،انحصاری تشکیل داده و این امر سبب افزایش تعرفه ها شود ،مگر اینکه از طریق وضع قانون
و دخالت دولت ها تنظیماتی صورت بگیرد]. [3], [11
همچنین یکی دیگر از مواردی که در بازار آزاد سالمت مورد بحث قرار می گیرد این است که شرکت های
بیمه ای خصوصی می توانند در این شرایط به روشی عمل کنند که سبب افزایش سود و کاهش ریسک آنها
گردد ] .[11سرانجام تحت سیستم باز ،پرداخت کارانه یا پرداخت به ازای خدمت 1فرآهم کنندگان خدمات
می تواند روندهای تشخیصی و درمانی غیر ضروری را در صورت نبود نظارت به نظام سالمت تحمیل کند
].[11
به دلیل موارد شکست بازار که در باال توضیح داشته شد ،مخالفان خصوصی سازی بیان می کنند که به منظور
تامین حفاظت مالی ،و اطمینان از ارایه عادالنه خدمات سالمتی حضور بخش دولتی در بازار سالمت الزامی
است] . [12در واقع یکی از مهمترین دالیل برای نظارت بخش دولتی در فراهم آوری خدمات سالمتی این

1
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است که برخی از افراد با سطح درآمد پایین ممکن است نتوانند به طور عادالنه از خدمات سالمتی استفاده
کنند و دچار هزینه های کمر شکن 3و افزایش پرداخت از جیب 8شوند]. [13
بنابراین از مهمترین مشکالت در حوزه خصوصی سازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 لزوم اعتمادسازی بخش خصوصی نسبت به ایفای تعهدات دولت و مشخص نبودن نحوه تأمین منابع
مالی پایدار تعهدات دولت در قراردادهای مشارکتی ،از جمله مشکالت عمده در حوزه خصوصی سازی
هستند.
 هزینه مالی نسبتاً باالی تأمین منابع مالی از طریق بانکها و بازار سرمایه
 عدم تعریف دقیق ساز و کار تأمین منابع مالی فرآیند واگذاری به بخش خصوصی
 عدم تعریف سازوکارهای الزم مالی و بیمهای برای پوشش ریسک قراردادهای واگذاری
 عدم تعریف مشوقهای مالیاتی ،بیمهای و تسهیالتی در طرحهای سرمایهگذاری
 عدم توجه به فرآیندهای قیمت گذاری و تعیین تعرفه ها

 4-2روش های مشارکت بخش خصوصی در نظام سالمت
 1-4-2مقدمه

مطالعات انجام شده نشان می دهد که کشورها با مکانیزم های مختلفی اقدام به خصوصی سازی نموده اند.
تفاوت در نظام های اقتصادی ،سیستم های بانکی و سیستم های تامین اجتماعی منجر می شود که هر کشور
مدل های متفاوتی را برای ورود حوزه بخش خصوصی در بهداشت و درمان به کارگیرد.

Catastrophic Expenditure
Out Of Pocket
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طبق آمار سازمان بهداشت جهانی هزینه های سالمت در دنیا از  3درصد تولید ناخالص داخلی 3در سال 1381
به حدود  %3.3در سال  2114افزایش یافته است [14].همچنین بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی
متوسط سهم هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی از  %3در سال  1381به  %11.1در سال 2111
افزایش یافته است .سهم هزینه های سالمت در کشور آمریکا از  %12.1در سال  1333به  %18.3در سال
 2113افزایش پیدا کرده است .روند دگرگونی هزینه ها ،کاهش منابع و نبود کارایی در سطوح مختلف بخش
های دولتی به طور پیوسته در حال افزایش است و شکاف روز افزونی بین منابع قابل حصول و مورد نیاز پدید
آمده است .در این میان تامین منابع مالی توسط دولت پاسخگوی مخارج در حال رشد سیستم سالمت نمی
باشد .در این راستا دولت ها به روش های متنوعی از جمله روش های مشارکتی با بخش خصوصی به منظور
استفاده از کارایی بیمارستان ها روی آورده اند ].[11
مفهوم سرمایه گذاری مشارکتی بخش های خصوصی و عمومی ،به پروژه های سرمایه گذاری اطالق می شود
که در آنها زیرمجموعه های دولت مرکزی و یا دولت محلی با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی ساخت و
بهره برداری پروژه را برعهده می گیرد و درآمدهای ناشی از راه اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر
یک از شرکا بین آنها تقسیم می شود .در حقیقت مشارکت عمومی میان دولت و بخش یا بخش های خصوصی
است که براساس آن بخش یا بخش های خصوصی نسبت به ارائه خدمات عمومی هم راستا با اهداف ارایه
خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی
منتقل شود اقدام می نماید .مشارکت با بخش خصوصی ویژگی هایی مانند اثربخشی ،انگیزش ،تکنولوژی،
نوآوری ،تامین مالی و تسهیم ریسک را به همراه دارد .در نظام تأمین مالی مشارکت عمومی  -خصوصی به
تدارک دارایی سرمایه ای و ارائه خدمات عمومی اقدام می نماید و در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده
بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد ،حق الزحمه خود را دریافت کند ].[11

)Gross Domestic Product (GDP
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 2-4-2مدل های مشارکت بخش عمومی-خصوصی(PPP) 10

یافته های مطالعات نظام های سالمت در دنیا نشان داد که واگذاری واحدهای دولتی به بخش
خصوصی(خصوصی سازی از طریق قرارداد) ،افزایش اختیارات مدیریتی(خودگردان سازی) و تجدید ساختار و
تفکیک واحد های دولتی به منظور خصوصی سازی از جمله مکانیزم های به کار گرفته شده ،هستند.
PPPیک راه حل برد-برد-برد برای بخش عمومی -بخش خصوصی -و اعضای جامعه پیشنهاد می کند.
 PPPبه بخش عمومی اجازه می دهد تا ارزش بیشتری در ازای ارائه خدمات عمومی به دست آورد .عالوه بر
این ،با تغییر نقش از فراهم کننده به خریدار خدمات ،دولت می تواند بر مسئولیت های اساسی خودش در
زمینه قانون گذاری و تدوین مقرارت تمرکز کند .با استفاده از مشارکت نزدیکتر با بخش خصوصی ،کارآمدی
بیشتری به دست می آید.
سایر منافع مشارکت عمومی-خصوصی به شرح زیر می باشد:
الف) خبرگی بخش خصوصی و منافع رقابتی PPP :به دولت اجازه می دهد تا مهارت ،نوآوری و منافع رقابتی
بخش خصوصی را در ارائه خدمات و کاالهای عمومی کشف کند .این امر می تواند موجب افزایش کیفیت و
بهبود هزینه-اثربخشی از طریق طراحی نوآورانه کسب و کار شود .عالوه بر این ،دولت می تواند بخش خصوصی
را به منظور به حداکثر رساندن استفاده از دارایی و استعداد بازرگانی شکوفا کند.
ب) کارآمدی مخارج از طریق چرخه حیاتی بهینه سازی :ترکیب بخش های طراحی-اجرا-نگه داری در یک
قرارداد مشابه  PPPبا فراهم کننده ،یک اطمینان قوی و محرک به فراهم کننده می دهد که همکاری با بخش
دولتی ،هزینه طراحی پروژه ،هزینه های اجرایی و باقی هزینه ها را در نظر گرفته است PPP .هم چنین به
بخش خصوصی اجازه ی موشکافی در زمینه طراحی و مدل کسب و کار می دهد به نحوی که منجر به حصول
نتایج مشابه با هزینه کمتر ،می شود.

Public-Private Partnership
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ج) اشتراک بهینه ریسک :در پروژه  PPPدولت و بخش خصوصی ریسک ارائه ی یک خدمت را به اشتراک
می گذارند .این ریسک مطابق با مهارت هر بخش در مدیریت و کاهش ریسک در روند ارائه خدمات ،تسهیم
می شود .ریسک های معمولی که به بخش خصوصی اختصاص داده می شوند شامل طراحی ،پیمانکاری و
ریسک های تامین مالی است .ازطرف دیگر ،بخش عمومی ممکن است ریسک های سیاسی و قانون گذاری را
برعهده بگیرد ،درحالیکه سایر ریسک ها اعم از درخواست ،درآمد به بخشی که در عمل توانمندتر است ،داده
می شود .با انتقال ریسک های تامین مالی به بخش خصوصی ،اطمینان بیشتری در جریان نقدی آینده دولت
خواهد بود.
د)  PPPفرصت های کسب و کار بیشتری را به بخش خصوصی پیشنهاد می دهد .بخش خصوصی در انتقال
یک مجموعه از خدمات (به طور مثال طراحی ،پیمانکاری ،اجرا و نگهداری) بیشتر درگیر می شود که به صورت
سنتی توسط نماینده های عمومی یا تعداد زیادی کمپانی خصوصی اجرا می شد.
ه)  PPPهمچنین به بخش خصوصی اجازه می دهد تا از تملک دارایی های غیرمنقول ،مطابق با طرح های
مشخص و شفاف به سمت راه حل های نوآورانه حرکت کند .بخش خصوصی فرصت زیادی برای ابداع و
پیشنهاد راه حل های کارآمد برای خدمات عمومی دارد .عالوه بر این بخش خصوصی می تواند از مهارت و
ارتباط خود بهره بگیرد تا استفاده از دارایی ها و پتانسیل بازرگانی را حداکثر کند .درگیری بخش خصوصی در
پروژه های  PPPمی تواند به کمپانی ها مهارت و تجربه ارزشمند بدهد تا در دوره های  PPPتوسعه یابند و
آنها را در راستای کسب قرارداد های جهانی قراردهد.
و)  PPPمهارت های دولت و بخش خصوصی را در کنار هم قرار می دهد تا نیاز های عموم را به طور موثر و
کارآمد برآورده کند .وقتی به صورت مناسب سازمان دهی شوند PPP ،خدمات عمومی ای را ارائه می دهد
که می تواند نیازها را بدون مصالحه با اهداف و نیازهای عمومی ،برطرف کند.
در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی به طور خاص بخش عمومی اطمینان حاصل می کند که :
الف) فراهم کننده بخش خصوصی می تواند نیازهای عمومی را به طور موثر برآورده کند.
11

ب) یک مسئولیت شفاف در هنگام ارائه خدمات توسط بخش خصوصی وجود دارد و عموم می دانند که برای
درخواست خدمات و ارائه پیشنهادات به چه کسی مراجعه کنند.
ج) امنیت اعضای جامعه  ،سالمتی و ایمنی در پروژه های  PPPمصالحه نمی شوند.
د) اطالعات محرمانه می مانند و از مازاد داده های شخصی و اطالعات نماینده های عمومی مصرف کننده ها
محافظت می شود.
نقش های بخش خصوصي و عمومي در پروژه های PPP
یک پروژه  PPPشامل تعامل میان انواع مختلف شرکت های بخش خصوصی و نماینده بخش عمومی است.
قرارداد  PPPباید به گونه ای ساختاربندی شود که برای تمامی طرف های درگیر سودمند باشد ،در حالی که
هر یک از طرف های درگیر مسئولیتی را بر عهده می گیرند که به بهترین نحو ممکن به انجام می رسد .نقش
های بخش عمومی و بخش های مختلف خصوصی (شامل شرکت های پیمانکاری ،شرکت های اجرایی،
موسسات مالی و شرکت های مشاور  )PPPدر شکل  1نشان شده است.
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شکل -1نقش های مخلتف در یک پروژه [13] PPP

الف) نماینده بخش عمومی – خریدار خدمات :11نماینده بخش عمومی خروجی یا دستاورد های الزم را معین
و از تعیین راه های ارائه خدمات خودداری خواهد کرد .همچنین نماینده بخش عمومی بر اساس استانداردهای
اجرایی قرارداد به فراهم کننده خدمات پول پرداخت خواهد کرد.
ب) شرکت های ارائه کننده خدمات :12این شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود

13

به منظور تعیین

قیمت مزایده وارد می شوند .این شرکت ها نقشی اساسی در ارایه راه حل های خالقانه برای رسیدن به اهداف
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حکومت بازی می کنند .در یک پروژه PPPمعمولی ،بخش های طراحی ،پیمانکاری ،اجرا و نگهداری خود را
با نوشتن زیر مجموعه قرارداد ها در زمینه های پیمانکاری ،اجرا و تامین تجهیزات به فراهم کنندگان مدیریت
می کند .این زیرمجموعه قرارداد ها می توانند شرکت های مادر ( SPVمانند شرکت های پیمانکاری ،اجرا و
نگهداری که همگی سهامدار سرمایه گذاری  SPVهستند) باشند .به عالوه SPV ،می تواند میزان تامین
مالی را افزایش دهد .او همچنین می تواند از مجراهای گوناگونی مانند سرمایه گذار خصوصی یا نمایندگان
آنها و یا هر گونه شرکت ثالث که برای بازپرداخت وام خود ایجاد شده است ،استفاده کند.
ج) سرمایه گذاران سهام و فراهم کنندگان وام -تامین کنندگان مالی خصوصی :14سرمایه گذاران سهامی
 SPVمعموال شرکت های پیمانکاری هستند که در واقع در ارائه سرویس درگیر نیستند .مدیران مالی و دیگر
موسسات مالی نیز می توانند سهام  SPVرا تامین کنند .سرمایه گذاران سهام عالقه مند به ایجاد برگشت
مثبت سرمایه ،و در نتیجه ایجاد یک سود قوی به نحوی که رعایت استاندارد های اجرایی مورد توافق میان
بخش عمومی و  SPVرا سرلوحه قرار می دهد ،هستند .تامین کنندگان وام ،مانند بانک ها و رابطین ،معموال
قسمت عمده تامین مالی (بعضی اوقات تا  31-81درصد) را فراهم می کنند .تامین کنندگان وام اجرای دقیق
قوانین و مقررات حاکم بر ( SPVهمانند ظرفیت تکنیکی و صداقت مالی برای ارائه قرارداد  )PPPو برنامه
کسب و کار را رصد می کنند تا مطمئن شوند برنامه هایشان قوی و قابل اجرا است.
د) مشاورین (در صورت نیاز) -راهنمایان :11نماینده بخش عمومی و مزایده کننده بخش خصوصی می توانند
جداگانه تصمیم بر استفاده از شرکت های مشاوره (همچون مشاورین تکنیکی ،حقوقی یا مالی) به منظور کمک
در ساختار بندی مناقصه  PPPو به انجام رساندن پیشنهاد قابل اجرای  ،PPPبگیرند .مشاورینی که در توسعه
قراردادهای PPPتجربه دارند ،می توانند در ارائه بهترین روش های انطباق یا نواقصی که می بایست در تهیه
یک معامله  PPPاجتناب ورزید ،کمک نمایند.
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ه) وزارت دارایی – 11قانونگذار  : PPPنقش  MOFیا در حوزه سالمت وزارت بهداشت ،در فرموله کردن
قوانین و آیین نامه های  PPPبا در نظر گرفتن پیشنهادات بخش خصوصی و نمایندگان عمومی و هم چنین
تجربه های جهانی  PPPدولت های دیگر است .در همین زمان  MOF ،آگاهی در نمایندگان عمومی به
دانش  PPPرا افزایش می دهد و در بخش عمومی توانایی ها را زیاد می کند.[13] .
از آنجا که تمامی این مدلها بر مبنای مشارکت بخش خصوصی و دولتی استوار است ،اصول سیاستگذاری و
تامین مالی دو مقوله مهمی هستند که در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار هستند .به نحوی که بخش
عمومی می بایست در تنظیم سیاستهای مربوط به این مشارکتها محدودیت تامین مالی را مد نظر قرار دهد و
مراقب باشد تا از ورود طرحهای مشارکتی که تبعات مالی آنها به درستی و یا اساسا درک نمی شود دوری
گزیند تا اینکه منافع حاصل از چنین ترتیبات مشارکتی به مخاطره نیفتد .هر یک از مدلهای مشارکت
عمومی -خصوصی درجات مختلفی از ریسک و مسؤولیت را به بخش خصوصی انتقال میدهند.
برخی از مهترین مدل های خصوصی سازی در این حوزه عبارتند از:
)1قراردادهای خدمات:13
معمـوالً اولین پله ورود به مشارکت عمومی-خصوصـی ،قرارداد های خدمات (بالینی -غیر بالینی) می باشد.
در این قراردادها ،دولت مبلغی را به یک مؤسسه خصوصی پرداخـت میکند تا وظایف خاصی را انجام دهد و
خدمات مدیریت بیمارستان با بخش دولتی باقی می ماند]. [18این وظایف ممکن اسـت در درون و یا بیرون
از بیمارستان انجام شود .مدت زمان این قراردادها شش ماه تا دو سال می باشـد و مالکیت و مسؤولیت سـرمایه
گـذاری هـای بیمارسـتان بـا بخـش دولتی بوده و هیﭻ نوع ریسکی عمالً به بخش خصوصـی انتقـال داده
نمی شود .این نوع قراردادها به دو صورت منعقد می شود.

)Ministry of Finance (MOF
Service contract
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 )1قراردادهای مبتنی بر کمیت :پرداخت به بخش خصوصی براساس هزینه واحد تعریف شده در قرارداد
و کمیت اندازه گیری شده در محل صورت می گیرد.
 )2قراردادهای مبتنی بر عملکرد :تمرکز بر عملکرد پیمانکار بوده و پرداخت براساس مبلغ ثابت توافق
شده در قرارداد به اضافه میزان بهبود در شاخصهای عملکردی بیمارستان صورت می گیرد .این
قراردادها زمانی جذاب هستند که بخش دولتی فقط به دنبال انتقال مسئولیت و وظایف جزئی به
بخش خصوصی می باشد.
در قراردادهایی که خدمات غیربالینی واگذار می شوند ،خدماتی مثل نظافت ،تدارکات ،رخت شویی،
حراست(نگهبانی) ،و نگهداری بیمارستان به بخش خصوصی منتقل می شـود .بخـش خصوصی این خدمات
را با استخدام کارکنان مورد نیاز خود و یـا استفاده از کارکنان موجود بیمارستان بسـته بـه مفـاد توافقـات
ارایه می نمای.د .بخش دولتی ارایه خدمات بالینی و مدریت بیمارستان و کارکنان را به عهده خواهد داشت.
در قـراردادهایی که خدمات پشتیبانی بالینی واگذار می شوند ،در واقع خدماتی مثل رادیولوژی ،آزمایشگاه،
لیزر ،سنگ شـکنی و ...بـه بخش خصوصی واگذار می شود و اداره بیمارستان و ارایه سایر خدمات بالینی با
دولت باقی میماند]. [13
 )2قرارداها های برون سپاری(18بالیني و غیربالیني)
در دومین گام به سوی مشارکت عمومی -خصوصی ،قراردادهـای بـرون سـپاری مورد استفاده قرار می گیرند.
در این نوع قراردادها ،دولت به یـک مؤسسه خصوصی مبلغی را پرداخت می نمایـد تـا یـک یـا چنـد بخش
ویژه از یک بیمارستان را مـدیریت کنـد و کلیـه خـدمات مورد نیاز را ارایـه نمایـد .در ایـن مـدل ،تصـمیمات
مربـوط بـه استخدام نیروی بهداشتی درمانی ،تدارکات و خرید دارو و لوازم پزشکی بر عهده مؤسسه خصوصـی
مـی باشـد .ایـن قراردادهـا ،ریسک های مربوط به داده ها ماننـد نیـروی کـار را بـه مؤسسـه خصوصی انتقال
می دهند؛ ولی مسؤولیت هزینه هـای سـرمایه ای بر عهده دولت باقی می ماند .آن چه بسیار ضروری به نظر
Outsourcing
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می رسد ،تقسیم بندی فعالیـتهـا و عملکردهـای بیمارستانی به دو دسته فعالیت هـای اصـلی و فرعـی
مـیباشـد  .فعالیت های فرعی ،خدمات استاندارد و مشخصی هستند کـه بـه شکل گسترده ای در بازار
خصوصی قابل دسترس هستند .به محﺾ شناسایی فعالیت های فرعـی بیمارسـتان ،ایـن مـوارد نامزدهـای
مناسبی جهت انعقاد قرارداد برون سپاری می باشند ].[21
 )3قراردادهای مدیریت
سومین نوع از مدل های مشـارکت عمومی -خصوصـی شـامل قراردادهای مدیریت بخش خصوصی بر
بیمارستان دولتی اسـت .یک قرارداد مدیریت ،قراردادی است که به وسیله ی آن انواع مختلفی از وظایف که
معموال توسط مقام دولتی مرتبط با سازمان عملیات تعمیر و نگهداری جاده ایفا می شود ،به یک شرکت
خصوصی واگذار می شود .معموال وظیفه یک بنگاه خصوصی پاسخگویی به نیازهای نگهداری روزانه می باشد،
که از طریق بستن قرارداد با شرکت های خصوصی از طرف نهاد عمومی ،برای انجام کارها صورت می گیرد.
قراردادهای مدیریتی (تنها) می تواند بر عملیات مدیریتی تمرکز کند].[21
در این نوع قراردادها ،دولت مبلغی را بـرای مـدیریت بیمارسـتان دولتی به یک مؤسسه خصوصی پرداخت
می کند تا بیمارسـتان را اداره نموده و کلیه خدمات مورد نیاز را ارایه دهد .در ایـن مـدل ،تصـــمیمات
مربـــوط بـــه اســـتخدام نیـــروی تخصصـــی بهداشتی -درمانی ،تدارکات و خرید دارو و لوازم پزشـکی
توسـط دولت انجام می گیرد .ریسک های تجاری و مسؤولیت هزینه های سرمایه ای بر عهده دولت باقی می
ماند .عموماً نقش بخـش خصوصــی ،پاســخ بــه نیازهــای روزمــره و روتــین نگهــداری بیمارستان ها
میباشد کـه ایـن امـور از طریـق عقـد قـرارداد مشخص می شود .کنترل و قدرت مدیریتی به منظور بهره
گیری از تجارب مدیریتی بخش خصوصی به این بخش اعطـا مـی شـود تـا بـرای بهبـود مدیریت بیمارسـتان
از آن هـا بهـره گیـرد .پرداخـت بـه بخش خصوصی تحت این نوع قراردادها می تواند بـه صـورت پرداخـت
مبلغ ثابت توافق شده در قرارداد باشد .قسمت عمده بار ریسک مالی و سرمایه ای نیـز توسـط بخـشدولتی
تحمل شده و کمترین میزان ریسک به بخـش خصوصـی منتقل می شود .قراردادهای مدیریت زمانی مفید به
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نظـر می رسـد که هدف اصلی از انعقاد این نوع قراردادها ،بهبود سریع کارایی بخش دولتی و یا کسب آمـادگی
بـرای ورود بـه سـطوح باالی مشارکت عمومی -خصوصی باشد ].[22
 )4قراردادهای اجاره
چهارمین مدل از مدل های مشارکت عمومی  -خصوصی مربـوط به قراردادهای اجاره مـی باشـد کـه در ایـن
قراردادهـا ،مؤسسـه خصوصی با پرداخـت مبلغـی بـه دولـت ،بیمارسـتان دولتـی ،یـا قسمتی از آن را اجاره
مـی کنـد و مسـؤولیت اداره مرکـز و ارائـه خدمات را بر عهده می گیرد .در عوض موسسه خصوصی حق
جمعآوری درآمد از عملکرد خـود را به دسـت مـی آورد .در ایـنحالت کلیه ریسک های تجاری به مؤسسه
خصوصی بر میگردد .تحت قراردادهای اجاره بخش خصوصی با مسؤولیت کامل بهره برداری و مسؤولیت
محدود سرمایه گـذاری ،بیمارستان دولتی را به اجـاره گرفتـه و مبـالغ اجـاره را از محـل پرداخــت هــای
مصــرف کننــدگان خدمات تــأمین مــی نمایــد .بنــابراین پرداخت های مصرف کنندگان باید هزینه های
بخش خصوصی بـا اضافه نرخ بازگشت معقول را پوشش دهند .مهم ترین مزیت این مدل انتقال ریسک های
تجاری بـه بخـش خصوصـی مـی باشـد کـه محرک عملکردی نیرومندی به حساب می آید]. [23
 )5قراردادهـای ﻃراحـي ،ساخت ،تﺄمیﻦ مالي ،بﻬره برداری(DBFO) 13
پنجمــین نــوع از قراردادهــای مشــارکت عمومی -خصوصــی ،قراردادهـای طراحـی ،ساخت ،تأمین مالی،
بهره برداری می باشد .در این قراردادها بخش خصوصی ،مسؤولیت طراحی ،ساخت ،مدیریت و ارایه خدمات
غیر بـالینی را به عهده می گیرد و ارایه خدمات اصلی بالینی با دولت خواهد بود .بخش خصوصـی بـرای
سـرمایه گـذاری ،تأسیس ،مـدیریت ،و ارایـه خـدمات غیـر بـالینی مثـل تغذیـه ،رختشویی ،حراست،
خدمات پارکینگ ،تـدارکات و  ..مسـئ ولیت دارد و ارایــه خــدمات اصــلی بیمارســتان بــا بخــش دولتــی
می باشد .ایـن مـدل عمومـاً توافـق امتیـاز انحصـاری بلندمدت نیز نامیده می شود .مالکیت بیمارستان در
ایـن مـدل بـا بخش دولتی است و بخـش خصوصـی بـرای هزینـههـای سرمایه ای و جاری مبالغ سـاالنه

Design-Buid-Finance-Operate
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ای را دریافت می کند .این نوع از مدل مشارکت عمومی-خصوصی بـرای اولـین بـار در سـا ل  1332در کشور
انگلستان و تحت عنوان" مـدل ابتکـار مـالی خصوصـی" به منظور کاهش اثر محدودیت های بودجـه بـر
خـدمات عمومی آغاز شد .در آن سال ،دولت اعالم کرد کـه هـیﭻ پـروژه دولتی را تأمین مالی نخواهد کـرد،
جـز در شـرایطی کـه گزینه ابتکار مالی خصوصی مورد استفاده قـرار گیـرد .در سـال 1338وزیــر بهداشــت
انگلســتان ،ابتکــار مــالی خصوصــی را بــرای بیمارستان های دولتـی کـه نیـاز بـه سـرمایه جهـت
بازسـازی و جایگزینی داشتند ،تنها گزینه ممکن اعالم کرد .بعدها این مدل در سایر کشورها مثل کانادا،
فرانسه ،هلند ،پرتغـال ،ایرلنـد ،نروژ ،فنالند ،استرالیا ،ژاپن ،مالزی ،ایالت متحده و سنگاپور تحت عنوان "برنامه
اصالحات وسیع ارایـه خـدمات دولتـی" پذیرفتـه شد]. [22
مدل  DBFOرایج تریت صورت  PPPاست که شامل ترکیب این چهار تابع طراحی –ساخت -امورمالی و
اجرا در حدود یک فراهم کننده خدمات  PPPمی باشد .فراهم کننده خدمات  PPPامور مالی خود را برای
ساخت  ،نگهداری و اجرای تجهیزات به منظور برآورده کردن نیاز های بخش عمومی تضمین می کند .به
فراهم کننده خصوصی براساس خدمات ارائه شده مطابق با استانداردهای اجرایی در تمام مدت زمان قرارداد،
پول پرداخت خواهد شد .این امر ،استفاده بهینه از منابع سرمایه در پروژه های دولتی و هم چنین اطمینان
بیشتر از جریان نقدی دولت در آینده را تضمین می کند .این دیدگاه ،همچنین ریسک های مالی را به بخش
خصوصی منتقل می کند ،که بررسی ها و تحقیقات الزم را برای اطمینان از دوام پذیری امور مالی پروژه انجام
خواهد داد][21
 )6قراردادهای امتیاز انحصاری ( 21ساخت ،مالکیت،بﻬره برداری و ساخت ،بﻬره برداری ،انتقال)
ششمین مدل از مدل های مشارکت عمومی -خصوصـی مربـوط بـه قراردادهـای امتیــازی مـی باشــد .در
قـرارداد امتیــاز انحصاری ،بخش دولتی جـواز قـانونی به بخش خصوصی اعطـا می نماید تا این بخش با انعقاد
قراردادهای ثانوی تـأمین مـالی ،طراحی ،ساخت ،بهره برداری ،و نگهداری بیمارسـتان را عهـده دار شود.

Concession Contract
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بخش خصوصـی به این منظور با تعـدادی از سـازما نها شـامل پیمانکاران ،بانک ها و صاحبان سرمایه همکاری
مشترک می کند .پرداخت به این سازمان ها بعد از تکمیل فاز ساخت و ساز و آغاز بهره بـرداری ،زمانیکـه
خـدمت در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد آغاز می شود .در مدت زمان بهره بـرداری از بیمارسـتان ،درآمد
بخش خصوصی از محل ارائه خدمت به مردم حاصل می شود .مسئولیت کامل ساخت و تـأمین مـالی
بیمارسـتان ،در این مدل جدیــد و یــا توســعه بیمارســتان موجــود و حــق بهــره بــرداری از بیمارستان
برای مدت زمان مشخص به بخش خصوصی واگـذار می شود .بعد از اتمام مدت زمان قرارداد ،امتیاز بهـره
بـرداری بـه بخش دولتی بازگردانـده مـی شـود و یـا مـادام العمـر بـا بخـش خصوصی خواهد بود .این نوع
قراردادها برای تأسـیس بیمارسـتان هـای جدید ،رشد و توسعه بیمارستان های موجود و افزایش طول عمـر
بیمارستان های قـدیمی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد .جهـت متعادل سازی سود بین بخـش دولتـی و
خصوصـی ،یارانـه و یـا پرداخت هایی به عنوان انگیزش در اختیار بخش خصوصی قـر ار می گیرد ].[24
دو نوع از این مدل مشارکت بخش عمومی-خصوصی که بیشترین کاربرد را در بیمارستانهای دولتی دارند
عبارتند از:
 .1قراردادهای ساخت و مالکیت و بهره برداری :21در این قراردادها بخش خصوصی تأمین مالی  ،ساخت،
بهره برداری و ارایه خدمات بالینی ،غیربالینی و یا هر دو را برعهده می گیرد و مالکیت و کنترل امور
نیز با بخش خصوصی می باشد .بخش خصوصی ریسکهای ساخت ،سرمایه گذاری و تجاری را نیز
متحمل می شود بدون اینکه مالکیت در انتهای قرارداد به بخش دولتی برگردانده شود ولی بخش
دولتی بر تضمین خرید خدمت برای مدت زمان ثابت از بخش خصوصی توافق می کند.
 .2قراردادهای ساخت ،بهره برداری و انتقال :22در این قراردادها بخش خصوصی مسئولیت تأمین مالی،
طراحی ،ساخت و بهره برداری از بیمارستان را برعهده می گیرد .کنترل و مالکیت رسمی با بخش
دولتی می باشد که در پایان مدت قرارداد به این بخش انتقال داده می شود .در این قراردادها

)Build Own Operate (BOO
)Build Operate Transfer (BOT
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ریسکهای ساخت ،سرمایه گذاریهای کالن و ریسکهای تجاری به بخش خصوصی منتقل می شود
همچنین بخش خصوصی از مصرف کنندگان بابت ارائه خدمت هزینه دریافت می کند .مدت زمان
این قراردادها  31 -21سال است و برای پروژه های بیمارستانی جدید کاربرد دارد.
روش  BOTبه عنوان یکی از روشهای جدید و مفید مشارکت بخش خصوصی و دولتی در احداث و توسعه
پروژه های زیربنایی می باشد .
مهمترین مزایای این روش :
 کاهش ریسک بخش دولتی و انتقال ریسک پروژه ها به بخش خصوصی
 تامین مالی پروژه های زیرساختی با استفاده از سرمایه بخش خصوصی
 استفاده بهینه از ظرفیت ها و دانش و مهارت بخش خصوصی
عناصر سازنده مدل : B.O.T
" "Buildاحداث پروژه ها یا خدمات عمومی ،که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی به
انجام می رسد .
" "Operateراه اندازی ،که به وسیله بخش خصوصی مدیریت و راه اندازی می شود .
" "Transferانتقال مالکیت ،که براساس تعهد بخش خصوصی ،از طریق واگذاری پروژه یا خدمات آن
در مرحله پایانی به طرف بخش دولتی بدون هیﭻ دریافتی و در شرایطی مطلوب ،صورت می پذیرد.
انواع روش های  DBFO ،BOTو سایر روش های مشابه در جدول شماره  1آمده است.
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جدول -1خالصه روش  ،BOO ،DBFOو سایر روش های مشابه][13
قرارداد احداث ،مالکیت
وراه اندازی

احداث و مالکیت پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازی در خالل واگذاری

()BOO
قرارداد احداث،مالکیت،
راه اندازی وانتقال مالکیت
()BOOT
قرارداد احداث،اجاره ،انتقال
مالکیت
()BLT
قرارداد احداث،انتقال مالکیت
و راه اندازی
()BTO

قرارداد ﻃراحي ،احداث،
تامیﻦ اعتبار و راه اندازی
()DBFO

قرارداد نوسازی ،مالکیت،
راه اندازی و انتقال مالکیت
()MOOT
قرارداد بازسازی،
مالکیت و راه اندازی
()ROO

احداث پروژه ،مالکیت دارنده امتیاز رسمی آن در طول مدت قرارداد ،حق راه اندازی آن در
خالل این مدت و در نهایت انتقال مالکیت پروژه به دولت
احداث پروژه برای دولت
اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط
قرارداد جهت احداث پروژه های خدمات عمومی منعقد شده و سپس مالکیت پروژه به دولت
انتقال می یابد .به همراه این نوع قرارداد ،در ازای کارکرد و درآمدهای حاصل از راهاندازی
پروژه ،قرارداد دیگری جهت مدیریت و راه اندازی پروژه در طول مدت واگذاری منعقد می
گردد .برخالف قرارداد) ، (B.O.Tدولت از ابتدا مالک پروژه است
بر اساس این نوع قراردادها دولت بر ایجاد پروژه های زیربنائی و خدمات عمومی مطابق با
شرایط فنی و طراحی های سیستم های مشاوره ای خود ،با سرمایه گذار به توافق می رسد و
سرمایه گذار نیز به وسیله تجهیزات و ماشین آالت ،عهده دار ایجاد و عرضه پروژه میشود.
سرمایه گذار زیر نظر دولت و طبق ضوابط دولتی به راه اندازی پروژه می پردازد .از آنجا که در
ازای زمین ،مبلغی مشخص و در ازای واگذاری امتیاز ،درصدی از درآمدها به دولت می رسد؛
پس از پایان مرحله واگذاری ،مالکیت پروژه به دولت انتقال نمی یابد
سرمایه گذار ،نوسازی یکی از پروژه های خدمات عمومی یا زیربنائی و تغییر آن مطابق با
مدرنترین تکنولوژی جهانی را متعهد شده ،در طول مدت واگذاری مالک پروژه گردیده و
راهاندازی میکند و در پایان دوره مالکیت پروژه را بدون هیﭻ دریافتی به دولت واگذار مینماید.
سرمایه گذار در خالل دوره واگذاری درآمدهای راه اندازی پروژه را کسب مینماید .
به منظور بازسازی یکی از پروژه های دولتی که نیاز به بازسازی و پشتیبانی داشته باشد ،بین
دولت و سرمایه گذار منعقد می شود .این بازسازی می تواند در ساختمان و یا در تجهیزات،
ابزار با تکنولوژی پیشرفته و غیره باشد.
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 )7قراردادهای محرومیت بخش دولتي یا خصوصي سازی كامل

آخرین مدل شامل قراردادهای محرومیت بخش دولتی و یا خصوصی سازی کامل است که تحت قراردادهای
خصوصی سازی یا محرومیت بخش دولتی  ،مالکیت ،بهره برداری و نگهداری و سرمایه گذاری های کالن و

Divestiture contract
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ریسک های تجاری بیمارستان دولتی به بخش خصوصی انتقال می یابد .مدت زمان این قراردادها نامشخص و
یا به وسیله مجوزهایی محدود می شود .این نوع قراردادها به دو صورت انجام می شود:
 )1فروش بیمارستان دولتی با حفظ کاربری موجود :بخش خصوصی بیمارستان دولتی را خریداری کرده و با
کاربری بیمارستان دولتی از آن بهره برداری می کند .در این صورت بخش دولتی بابت ارائه خدمت
پرداختهایی را به بخش خصوصی انجام می دهد .و همچنین وظایف پایش و قانونگذاری و نظارت بر رعایت
مفاد قرارداد توسط بخش خصوصی را به عهده می گیرد.
 )2فروش بیمارستان دولتی با کاربری جدید :بخش خصوصی بیمارستان دولتی را خریداری کرده و بسته به
موارد توافقات با کاربری جدید مورد بهره برداری قرار می دهد .وظیفه بخش دولتی پایش ریسک های سرمایه
گذاری ،انطباق کاربری جدید بیمارستان با موارد توافق شده در قرارداد است .مالکیت و بهره برداری با بخش
خصوصی می باشد و بخش دولتی نیز می تواند از طریق تنظیم چارچوب قانونی و عرضه محرک های مالی بر
رفتار بخش خصوصی اثرگذار باشد.
خالصه ای از انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی درجدول شماره 2آورده شده است.
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جدول -2خالصه ای از انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی
ساخت و

عناصر

مالکیت

ساز
عملیات

هزینه ها

روش های مشاركت

دارایي ها
توسط

در ﻃول

پایان

بخش

قرارداد

قرارداد

خصوصي

بخش خصوصي و دولتي
قرارداد برون سپاری
(یا قراردادهای خدماتي)

خصوصی
دولتی

مطابق قرارداد توسط بخش دولتی تامین میشود.

ندارد

خصوصی
دولتی

دولتی

دولتی

سرمایه گذاری اولیه و کلیه پیش پرداخت ها توسط
بخش خصوصی است و هزینه ها مطابق قرارداد بعد از
اتمام پروژه توسط بخش دولتی بازپرداخت می شوند.

دارد

دولتی

دولتی

اعطای امتیاز خدمات عمومي

خصوصی
دولتی

تامین هزینه ها با بخش خصوصی و جبران هزینه ها با
درآمد حاصل از ارائه خدمات به مصرف کننده است.

ندارد

دولتی
خصوصی

دولتی

قرارداد استیجاری

خصوصی

قرارداد
سرمایه گذاری خصوصي

قرارداد

درآمد حاصل از ارائه خدمات به مصرف کننده تامین
کننده هزینه های بخش خصوصی ،و اجاره تعیین شده
مطابق قرارداد به بخش دولتی است.

ندارد

دولتی

دولتی
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خصوصی
دولتی

حق مدیریت بخش دولتی مطابق قرارداد به بخش
خصوصی پرداخت میشود.

ندارد

دولتی

دولتی

قرارداد اجرا و نگﻬداری

خصوصی
دولتی

هزینه ها توسط بخش خصوصی تامین و سپس مطابق
قرارداد توسط بخش دولتی جبران میشود.

دارد

خصوصی

دولتی

دولتی

سرمایه گذاری اولیه توسط بخش خصوصی و جبران
هزینه ها با درآمد حاصل از خدمات صورت می گیرد.

دارد

دولتی

دولتی

خصوصی
دولتی

سرمایه گذاری اولیه توسط بخش خصوصی و جبران
هزینه ها مطابق قرارداد توسط بخش دولتی است.

دارد

قراردادهای مدیریتي
()FM

()O&M
قرارداد تامیﻦ مالي
()FO
قرارداد ساخت،بﻬره برداری و
انتقال مالکیت
()BOT

خصوصی

دولتی

Functional Management
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-3روش انجام پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای است .هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش
الزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد .به عبارت دقیق تر
تحقیق کاربردی تالشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد .و
از آنجا که هدف از این پژوهش یافتن راهکاری برای چگونگی ورود خصوصی سازی به حوزه سالمت و درمان
کشور ایران است این روش تحقیق برگزیده شد.
از منظر روش انجام پژوهش ،با توجه به افق دید پژوهشگران درباره خصوصی سازی در نظام سالمت و ویژگی
ها و شرایط منحصر به فرد نظام های سالمت در کشورهای مختلف که امکان الگوبرداری کامل را منتفی
میکند ،روش کیفی برای انجام این مطالعه در نظر گرفته شد .در حالت کلی روش های کمی برای مطالعه
سیستم های ساده ای که روابط خطی بین اجزای آنها برقرار است مناسب هستند .در حالی که روش های
کیفی برای کشف ایده های جدید و شناخت پدیده های پیچیده و روابط بین آنها مناسب تر هستند .از آنجا
که ماهیت سوال اصلی پژوهش در اینجا کیفی است بنابراین انتخاب روش کیفی رویکرد مناسبی است.
اصلی ترین روش ها برای جمع آوری داده ها در مطالعات کیفی عبارتند از:
 مشاهده
 بررسی اسناد و متون
 مصاحبه
 بحث گروهی متمرکز
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در این مطالعه ابتدا مکانیزم های خصوصی سازی در کشورهای منتخب به دو صورت گذشته نگر و تطبیقی
و با روش بررسی متون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .مکانیزم های رایج در غالب کشورها در الگوی پیشنهادی

Focus Group Discussion

31
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برای ایران ارائه و سپس در معرض نظرسنجی تخصصی صاحب نظران قرار می گیرد .جامعه پژوهش شامل
کشورهای دارای تجارب خصوصی سازی در سالیان اخیر است .پس از آن ظرفیت های قانونی ،ساختاری و
موارد امکان پذیر مرتبط با خصوصی سازی در حوزه سالمت در ایران بررسی شده و در نهایت با اجماع نهایی
راهکارهای عملیاتی جهت آزادسازی و خصوصی سازی بخش بهداشت و درمان کشور ارائه خواهد گردید.
طبق مطالعات اولیه ،بسیاری از کشورها ،سطوح متفاوتی از سیاست گذاری ،تصمیم گیری و اجرا را در رابطه
با تمرکززدایی تجربه کرده اند و راهکارهای متفاوتی را در تعامل با بخش خصوصی در جهت فعال سازی
ظرفیت های بالقوه آنها به کار گرفته اند .از جمله موضوعات محوری در تعیین اولویت برای ارائه خدمات تعریف
سطوح اساسی خدمات و بسته های مربوطه بوده است که غالب کشورها ،پس از تعیین این دامنه ها ،آنها را به
ساختارهای زیر مجموعه ،موازی یا خصوصی منتقل کرده اند .برنامه های مرتبط با این حوزه در دو محور
عمودی و افقی بررسی شده و مکانیزم های منتخب بر اساس ظرفیت های موجود در نظام سالمت در بخش
های گوناگون و با توجه به برنامه های کالن کشوری ،در دوره های منظمی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقائص
آنها برطرف گردیده است .جدایش عمودی و افقی از تعریف شده ترین الگوهای تجدید ساختار و برون سپاری
در نظام ها و ساختارهای مختلف هستند .در برونسپاری افقی یک عملکرد خاص که در حوزه های مختلف
صنعت کاربرد دارد مانند تهیه و تدارک ،فهرست حقوق بگیران و کل دستمزد پرداختی ،منابع انسانی ،مدیریت
امکانات و موارد مشابه واگذار می شود .در سناریو عمودی یک عملکرد خاص که تنها در حوزه مشخصی کاربرد
دارد واگذار میشود ،برای مثال واگذاری خدمات بالینی .با توجه به توضیحات ارائه شده ،یک روش اجرایی که
در یک کشور به خوبی پیاده سازی شود ،می تواند با توجه به تفاوت در ظرفیت ها یا توان اجرا نتایج متفاوتی
را در برداشته باشد .با این وصف می توان انتظار داشت که با انجام مطالعه ای دقیق و هدفمند و سنجش
جوانب اصولی و اجرایی طرح ،بازدهی باالتری را در الگوی ارائه شده در جهت فعال سازی پتانسیل های
گوناگون کشور در بخش خصوصی و دولتی محقق نمود.
در مجموع فعالیت های ذیل در سیر پژوهش انجام می گیرد:
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•انجام مطالعات تیمی گذشته نگر و تطبیقی جهت بررسی مکانیزم های مختلف آزادسازی و خصوصی سازی
در نظام های سالمت کشورهای مختلف دنیا
• مصاحبه با افراد خبره و آشنا به ادبیات موضوع جهت گرفتن نظرات و پیشنهادات آنها درباره راهکارهای
استخراج شده در راستای اجرای آزادسازی و خصوصی سازی در نظام سالمت ایران
• مصاحبه با افراد خبره و آشنا به ادبیات موضوع با هدف بررسی ظرفیت های موجود بالقوه در این حوزه و
همچنین بررسی ظرفیت های قانونی قابل استفاده
• بررسی و تایید نهایی راهکارهای پیشنهادی در راستای اجرای اصالحات با هدف آزادسازی و خصوصی سازی
در نظام سالمت ایران
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-4نتایج
 1-4مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در حوزه خصوصی سازی در نظام سالمت
 1-1-4استراتژی جستجو

به منظور بررسی مطالعات انجام شده در دنیا با موضوع خصوصی سازی در حوزه بهداشت و درمان مروری
نظام مند بر روی متون منتشر شده انجام شد .ابتدا فهرست اصلی کلید واژه های متناسب با هدف پژوهش
انتخاب گردید .سپس این کلید واژه ها در پایگاه  Pubmedو  Scopusبر اساس  Mesh Termجستجو
شدند( .جدول  )3در این جدول منظور از  limitationدر این جدول اعمال محدودیت هایی در نتایج به دست
آمده اولیه به منظور تخصصی تر کردن است که در هر پایگاه اطالعاتی متناسب با ظرفیت های موتورهای
جستجو این محدودیت در نتایج به دست آمده اعمال شده است .منظور از  Mesh and resultsنیز کلیدواژه
های استفاده شده و تعداد مقاالت به دست آمده متناظر با آن کلیدواژه ها و محدودیت ها می باشد.
جدول  -3استراتژی جستجوی مرور نظام مند

Search Strategy
Databases: Scopus, Pubmed
Date: May 2113
limitation

Mesh and results
( TITLE-ABS-KEY ( privatization ) AND
TITLE-ABS-KEY ( healthcare AND system ) ):
121
( TITLE-ABS-KEY ( privatization ) AND TITLEABS-KEY ( healthcare AND system ) ) :31

( ( LIMIT-TO
"SUBJAREA , "MEDI
( ) OR LIMIT-TO
"SUBJAREA , "HEAL
( ) OR LIMIT-TO
"SUBJAREA , "ECON

33

Database

Scopus

) OR LIMIT-TO (
SUBJAREA , "NURS"
) OR LIMIT-TO (
SUBJAREA , "PSYC"
))
In addition, AND (
LIMIT-TO (

( TITLE-ABS-KEY ( privatization ) AND TITLEABS-KEY ( healthcare AND system ) ) :18

DOCTYPE , "re" ) )
In addition, ( LIMIT-

( TITLE-ABS-KEY ( privatization ) AND TITLE-

TO ( LANGUAGE ,

ABS-KEY ( healthcare AND system ) ) :14

"English" ) )

-

("Privatization"[Mesh]) AND "Delivery of Health
Care"[Mesh] : 311

English Lan

("Privatization"[Mesh]) AND "Delivery of Health
Care"[Mesh] : 831

meta-analysis

("Privatization"[Mesh]) AND "Delivery of Health
Care"[Mesh] :1

Pubmed

review

("Privatization"[Mesh]) AND "Delivery of Health
Care"[Mesh] :11

systematic review

("Privatization"[Mesh]) AND "Delivery of Health
Care"[Mesh] :11

systematic review 11
years
English Lan 11 year

("Privatization"[Mesh]) AND "Delivery of Health
Care"[Mesh] :11
("Privatization"[Mesh]) AND "Delivery of Health
Care"[Mesh] :13
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سپس با توجه به قدمت موضوع خصوصی سازی در نظام سالمت در دنیا ،ماهیت دائما در حال تغییر سالمت و درمان و
بهره مندی هرچه مفیدتر از نتیاج به دست آمده تصمیم گرفته شد که مقاالت در  11سال گذشته مورد بررسی قرار گیرند.
چکیده مقاالت یافت شده توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .معیارهای ورود و
خروج 21مقاالت به پژوهش در جدول شماره  4آمده است.
جدول -4معیارهای ورود و خروج مقاالت

معیارهای خروج از مطالعه

معیارهای ورود به مطالعه

مقاالت چاپ شده در حوزه خصوصی سازی در نظام سالمت مقاالتی که حوزه اصلی مورد بررسی نظام سالمت نبود
مقاالت چاپ شده در حوزه برون سپاری در نظام سالمت

مقاالتی که به زبانی غیر از فارسی یا انگلیسی چاپ شده بودند

مقاالتی که در ده سال گذشته به چاپ رسیده اند

مقاالتی که بیش از ده سال از چاپ آنها گذشته باشد

پس از انتخاب مقاالت و حذف تعدادی از آنها پس از مطالعه چکیده مقاالت ،اطالعات آنها با خواندن مقاله استخراج و در
جدولی که در پیوست شماره  1آمده است ،وارد شد.
 2-1-4نتایج بررسی متون

نتایج مرور متون به صورت یک مرور روایی 23در ادامه آورده شده است.
به لحاظ موضوع مطالعات انجام شده 1 ،درصد در خصوص بیمارستان های خصوصی 14 ،درصد در حوزه اثرات خصوصی
سازی بر روی دسترسی ،عدالت ،نوآوری و  12 ،...درصد در خصوص الزامات اجرای خصوصی سازی 1 ،درصد با موضوع
مخالفت با خصوصی سازی 1 ،درصد درخصوص نئولیبرالیسم در نظام سالمت ،و  3درصد سایر موضوعات بوده است .طبقه
بندی موضوعی مطالعات بررسی شده در جدول شماره  1آمده است.

Inclusion and Exclusion Criteria
Narrative review
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21
23

جدول -1دسته بندی موضوعی مقاالت
%
6
66
22
6
6
3
3

No
2
22
6
2
2
2
2

subjects
private hsopitals
impact of privatization
requirment of privatization
efforts against privatization
Neoliberalism in Health Care
Mutual Ownership
Other

از مجموع مطالعات بررسی شده  23درصد در کشور انگلستان 12 ،درصد در کشور سوئد 12 ،درصد در
کشورهای آمریکای التین 1 ،درصد در آمریکا 3 ،درصد در کانادا 1 ،درصد در استرالیا و در هند ،و  21درصد
در سایر کشورها شامل چین ،چک ،رومانی ،اسرائیل ،اندونزی و مالزی انجام شده است( .جدول )1

جدول -1مطالعات انجام شده به تفکیک کشورهای محل مطالعه
%
22
22
22
22
6
6
6
9

No
9
6
6
2
2
2
2
3

Countries
England
Sweden
)Latin America (Clombia, Brazil, Mexico
)Orther (Czech, China, Romania,Israel,Indonesia,Malasia
USA
Australia
India
Canada

از نظر روش پژوهش نیز  41درصد مطالعات از انواع روش های کیفی 12 ،درصد مقاالت خبری  3،درصد
مطالعات مشاهده ای3 ،درصد مقاالت مروری و  24درصد سایر روش مانند نامه به سردبیر و  ...بوده است.
(جدول) 3
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جدول -3مطالعات بررسی شده به تفکیک روش انجام پژوهش
%
61
9
22
9
26

methods
Qualitative methods
observational
News Article
review
)… other ( Letter to editor,

No
21
3
6
3
8

 3-1-4جمع بندی بررسی متون

نتایج مطالعات انجام شده با موضوع خصوصی سازی در نظام سالمت متناقﺾ و چالش برانگیز است .در حالی
که برخی مقاالت برخی دستاوردهای ورود بخش خصوصی به تامین مالی ساخت بیمارستان ها در کشور
انگلستان را مثبت ارزیابی کرده اند] [21ولی مقاالت دیگری در کنار گسترده تر شدن حق انتخاب بیماران از
افزایش پرداخت از جیب بیماران صحبت کرده اند ] .[21برخی از مقاالت دیگر نگرانی هایی را در حوزه درمان
سرطان مطرح کرده اند و مطالعه ای آن را آرامش قبل از طوفان خوانده است ].[23
مطالعه ای که در خصوص تاثیرات مالکیت خصوصی در چین انجام شده است ،احتماالتی را درخصوص ارتباط
آن با کیفیت پایین و توزیع ناعادالنه خدمات مراقبتی مطرح کرده است ] .[28انجام مطالعه مروری در چین
نشان داد که خصوصی سازی می تواند هزینه های نظام سالمت را افزایش دهد و بیماران را متحمل هزینه
های بیشتری بکند .به عالوه دسترسی و عدالت در دریافت خدمات سالمت در ارتباط با توانایی پرداخت خواهند
بود].[23
مطالعه ای از تغییر ارزش های اخالقی جامعه به عنوان یکی از الزامات خصوصی سازی در کلمبیا نام برده
است ].[31
بررسی مستندات در سوئد نشان داده است که هیﭻ مدرکی دال بر کیفیت باالتر یا پایین تر در بخش خصوصی
وجود ندارد ولی مشکالت مرتبط با کیفیت وقتی در ارتباط با مشوق های مالی و سود باشند بدتر خواهند شد
] .[31همچنین در مطالعه ی دیگری در نهایت نتوانسته پاسخ روشنی به اینکه آیا کیفیت تحت تاثیر نوع
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مالکیت مراکز ارائه کننده خدمات سالمت قرار می گیرد یا خیر بدهد و به این نتیجه می رسد که خصوصی
سازی می تواند نتایج غیرقابل پیش بینی داشته باشد].[32
بنویت و همکاران در سال  2112خصوصی سازی مراقبت های پس از زایمان را از نظر هزینه های پنهان برای
مادران مورد بررسی قرار دادند .مادران شرکت کننده در این مصاحبه ساختارنیافته نکات مثبتی را درباره
خدماتی که دریافت کرده بودند مطرح کردند ،اما به بعضی خالها و موانع اقتصادی در دریافت سرویس های
موردنیازشان نیز اشاره کردند ].[33
در مقاله مروری که سال  2111در استرالیا انجام گرفته است در نهایت به این نتیجه می رسد که خصوصی
سازی امری سخت برای اجرا شدن است و بررسی اثرات آن بیش از آن که به استانداردهای مشخص بستگی
داشته باشد به بررسی کننده نتایج آن بستگی دارد].[34
یک مطالعه موردی که در سال  2112توسط سمپات و همکاری درکانادا به انجام رسیده است ،نتایج بیمه
های خصوصی سالمت را به طور کلی منفی ارزیابی می کند که باعث افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات
سالمت برای اقشار کم درآمد می شود ] .[31این در حالی است که مقاله مروری باسو و همکاران در سال
 2112در انگلستان بخش خصوصی را کارامدتر ،پاسخگوتر و از نظر درمانی موثرتر از بخش دولتی میداند].[8

 2-4مصاحبه های نیمه ساختار یافته
 1-2-4مصاحبه شوندگان

بر اساس نظر خبرگان و با در نظر گرفتن پیشنهادات مطرح شده توسط حاضرین در جلسات گزارش پیشرفت،
لیستی از مصاحبه شوندگان تهیه شد که در پیوست شماره  2آمده است .محققین برای انجام مصاحبه با تمامی
افراد این لیست تالش های فراوانی کردند و در نهایت موفق شدند با  21نفر از صاحب نظران مصاحبه انجام
دهند.
مصاحبه شوندگان از متخصصین ،صاحب نظران و فعالین حوزه اقتصاد سالمت ،مدیریت سالمت و رئیس
بیمارستان های خصوصی ،اقتصاددانان ،صاحب نظران حوزه صنعت دارو ،فعالین حوزه درمان انتخاب شده اند.
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با مصاحبه شوندگان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است و نتایج حاضر ،ماحصل مصاحبه های انجام
شده است.
مصاحبه به سه شکل ساختاریافته ،نیمه ساختاریافته و غیر ساختار یافته انجام می شود .مصاحبه ساختاریافته
در واقع پرسشنامه های شفاهی هستند که تمام سواالت و روند مصاحبه از پیش تعیین شده است .در مقابل
مصاحبه های غیرساختار یافته بدون هیﭻ تئوری و نظر از پیش مشخص شده و با ساماندهی کم یا بدون
ساماندهی انجام می شوند .این قبیل مصاحبه ها که بسیار وقت گیر و سخت هستند زمانی ضرورت پیدا
میکنند که نیاز به عمق زیادی در یک موضوع باشد یا اینکه پیرامون موضوع مورد نظر هیﭻ شناختی وجود
نداشته باشد و یا نیاز به دیدگاه های جدیدی در خصوص یک موضوع شناخته باشد .مصاحبه های نیمه ساختار
یافته تعدادی پرسش کلیدی دارند که حوزه مورد بحث را مشخص می کنند ولی در عین حال به مصاحبه
کننده و مصاحبه شونده این امکان را می دهد که برای یک منظور خاص یا در پاسخ به جزئیات از سواالت
منحرف شوند .این نوع مصاحبه متداول ترین نوع مصاحبه در حوزه سالمت می باشد .هدف از مصاحبه کشف
دیدگاه ها ،تجربیات ،اعتقادات و انگیزه های افراد در خصوص یک موضوع مشخص می باشد.
 2-2-4پیاده سازی و تحلیل کیفی مصاحبه های انجام شده

در خالل مصاحبه های نیمه ساختاریافته که توسط دو نفر از اعضای تیم پژوهش انجام می شد ،نظر مصاحبه
شوندگان درباره خصوصی سازی در نظام سالمت به صورت کلی ،چالش های خصوصی سازی در ایران و
راهکارهای پیشنهادی ایشان ،مراحل گام به گام هموار کردن مسیر برای دستیابی به هدف و خصوصی سازی
در صنعت دارو سواالتی پرسیده شد .تمام صحبت های مصاحبه با کسب اجازه از مصاحبه شونده ضبط گردید.
در مدت مصاحبه ،مصاحبه شوندگان جهت غنای تحلیل های بعدی یادداشت هایی را برای خود برمیداشتند.
پس از هر مصاحبه فایل صوتی آن پیاده نوار شده و توسط محققین مورد بررسی قرار گرفت.
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روش مناسب نمونه برداری در مطالعات کیفی روش نمونه گیری هدفمند 28است .در این روش متناسب با
سوال پژوهش واحدها (شامل افراد ،سازمان ها ،مدارک و  )...انتخاب می شوند .ایده این مدل نمونه برداری این
است که سوال پژوهش باید تعداد نمونه ها را مشخص کند .نمونه برداری در دو سطح زمینه پژوهش و افراد
نمونه انجام می شود .نمونه گیری تا جایی ادامه پیدا می کند که هر نمونه بخشی از ویژگی های زمینه خودش
را معرفی کند .معموال پژوهشگر تالش می کند که نمونه انتخاب شده تنوع خوبی را فراهم کرده باشد بنابراین
نمونه های انتخاب شده از حیث خصوصیات کلیدی مرتبط با سوال پژوهش با یکدیگر متفاوت هستند.
نمونه برداری تئوریک گونه ای از نمونه گیری هدفمند است که در روش تئوری زمینه ای به کار می رود تا
طبقه بندی های مختلف و ویژگی های هر کدام و ارتباط آن ها با تئوری را پیدا کند .در روش تئوری زمینه
ای جمع آوری داده ها تا جایی ادامه پیدا می کند که اشباع تئوریکی دست بدهد .اشباع تئوریکی به این
معناست که یک طبقه با داده های جمع آوری شده اشباع شده است یا به بیان دیگر الف) هیﭻ اطالعات
جدیدی دست نیاید ،ب) طبقه به خوبی از جهت ویژگی ها و تنوع شناخته شده باشد ،ج) ارتباط بین عامل
ها به خوبی شناسایی و معتبر شده باشد.
جهت تحلیل اطالعات جمع آوری شده در مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد .این روش
پرکاربردترین چارچوب تحلیل کیفی داده هاست .پروسه اصلی در تحلیل مضمون فرایند کدگذاری است.
کدگذاری فرآیند تقسیم شدن داده ها به اجزای جدایی هست که به نظر می رسد به لحاظ تئوری مهم هستند
و با یک نام مشخص می شوند .کدگذاری در روش تحلیل مضمون به شیوه ها مختلف و در سطوح مختلف
انجام می شود .سه شیوه معمول کدگذاری عبارتند از:
 کدگذاری باز
 کدگذاری محوری
 کدگذاری انتخابی

purposive sampling
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در کدگذاری آزاد که اولین مرحله کدگذاری نیز هست ،مفاهیم که پس از این مرحله به دسته یا طبقه تبدیل
می شوند حاصل می شود .سپس در کد گذاری محوری ،بین کدهای ایجاد شده با محیط پژوهش ،نتایج،
الگوی ارتباطات و علل ارتباط برقرار شده و کدها دسته بندی می شوند .در کدگذاری انتخابی دسته اصلی یا
مرکزی انتخاب می شود .به این کدها مضمون نیز گفته می شود .به عالوه ارتباط میان دسته های مختلف و
اعتبارسنجی ارتباطات میان آنها نیز مشخص می شود.
به این ترتیب پس از انجام هر مصاحبه پژوهشگران روی متن پیاده شده کد گذاری اولیه یا باز را انجام
میدادند .با در نظر داشتن کدهای استخراج شده از مصاحبه اول ،مصاحبه کننده دوم انتخاب ،مصاحبه انجام
می شد و کدگذاری روی متن پیاده شده انجام می گرفت .به این ترتیب پس از جمع بندی کدهای مصاحبه
اول و دوم ،مصاحبه سوم کدگذاری و به تدریج مضامین یا کدهای انتخابی از دل کدهای اولیه استخراج می
شد .برای انجام کدگذاری از نرم افزار  Excel 2113استفاده شد.
 3-2-4مضامین و کدهای استخراج شده

نتیجه کدگذاری کیفی مصاحبه های انجام شده با متخصصین و طبقه بندی کدها و مضامین استخراج شده
به شرح زیر می باشد
 دالیل مخالفیﻦ ورود بخش خصوصي به نظام سالمت:
 .1سالمت ،آموزش و امنیت وظیفه حاکمیت است.
 .2سالمت به طور کامل غیر قابل واگذاری است.
 .3ذات بازار آزاد به دنبال سود بیشتر است.
 .4نگاه بخش خصوصی به حوزه سالمت تجاری است.
 .1بخش دولتی ناکارآمدتر از بخش خصوصی نیست.
 .1اقتصاد نئولیبرال دنبال خصوصی سازی سالمت است.
 .3مافیاهایی که به دنبال منافع شخصی هستند پیگیر خصوصی سازی سالمت هستند.
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 .8شاخص های عدالت در سالمت در دوران جنگ بهتر از دوران پس از جنگ در ایران است.
 .3خصوصی سازی منجر به این می شود که تقاضای سالمت تقای موثر شود.
 .11قیمت همه خدمات سالمت به دلیل اصل قیمت های نسبی در اقتصاد افزایش می یابد.
 .11گروه های حامی بیماران نقشی در تصمیم گیری ها ندارند.
 .12خصوصی سازی موضوع اصل  44و سالمت موضوع اصل  23قانون اساسی است.
 .13خصوصی سازی در بازاری که عوامل شکست بازار را دارد (عدم تقارن اطالعات و عوارض خارجی
مثبت و منفی) مثل نظام سالمت غلط است.
 .14در نظام سالمت تامین مالی مهم تر از اجرا است.
 .11جایی که فاصله طبقاتی میان دهک ها زیاد است حفاظت مالی بر تضمین دسترسی ارجحیت دارد.
تقاضای موثر عبارت از قدرت و تمایل مصرفکنندگان است به اینکه بابت کاالها ،از طریق معامله پایاپایِ
بیواسطه یا با واسطه ،مقداری بیش از سرمایهای که صرف تولیدشان شده بپردازند .یا مقداری از یک کاال یا
خدمت است که مصرف کنندگان در قیمت های جاری بازار آن ها را خریداری می کنند].[31
منظور از قیمت های نسبی ،قیمت یک کاال یا خدمت در مقایسه با قیمت کاال یا خدمت دیگر است.
 لزوم خصوصي سازی در نظام سالمت:
 .1روند به سمت کوچک کردن دولت ها و کاهش تصدی گری دولت است.
 .2انتظارات در نظام سالمت نامحدود است.
 .3کارایی فنی در بخش دولتی وجود ندارد.
 .4پروژه های نیمه تمام دولتی زیادی وجود دارد.
 .1تولید کننده (عرضه کننده) خدمت و خریدار (پرداخت کننده) خدمت باید از هم جدا باشند.
 .1وزرات بهداشت باید خدمات با کیفیت را در یک رقابت عادالنه و آزاد خریداری کند.
 .3قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی پایین است.
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 .8نیاز به توسعه محصوالت و خدمات با تکنولوژی باالتر در نظام سالمت هست.
 .3تمرکز وزارت بهداشت باید روی کیفیت و تنظیم گری باشد تا ارائه خدمات و کمیت.
 .11هزینه خدمات در بخش دولتی باال است.
 .11بدون حضور و مشارکت مردم اداره سالمت امکان پذیر نیست.
 .12بخش خصوصی از بار دولت کم می کند.
 .13بخش دولتی در بازار پررقابت آینده بازنده است.
 .14ناکارآمدی و فساد در بخش دولتی بیشتر است.
 پیش فرض های ورود به بحث خصوصي سازی در نظام سالمت:
 .1عبارت خصوصی سازی بار منفی دارد .باید از عبارت نقش مردم در سالمت استفاده شود.
 .2به ارزش های حاکم بر جامعه و مسئولین و تصمیم گیران (سوسیالیستی یا لیبرالیستی) باید توجه
شود.
 .3خصوصی سازی یک طیف است.
 .4وظیفه اصلی دولت تنظیم گری 23و حکمرانی 31است.
 .1ارائه خدمات سالمت باید با احتیاط به بخش خصوصی واگذار شود.
 .1هدف خصوصی سازی بهبود دسترسی و بهبود کیفیت خدمات است.
 .3نگاه به نتایج خصوصی سازی باید بلند مدت باشد.
 .8وزارت بهداشت باید بیمارمحور باشد نه صنعت محور.
 شروط خصوصي سازی در نظام سالمت:

regulation
governance
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31

32

 .1حفاظت مالی ،31حفاظت دسترسی

و حفاظت کیفی باید رعایت شود.

 .2فلسفه اقتصادی در ایران باید شفاف شود.
 .3به ساختار و قواعد امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه باید توجه شود.
 .4بخش خصوصی تنها در جایی باید وارد شود که بخش دولتی توان پاسخگویی به انتظارات مردم حتی
انتظارات غیر ضروری را نداشته باشد.
 .1قانون و مقررات باید رعایت شود.
 .1دولت مقتدر در سیاستگذاری و نظارت باید وجود داشته باشد.
 .3تامین مالی خدمات ارائه شده در بیمارستان های خصوصی باید از قبل مشخص باشد.
 .3هدف تمرکززدایی باید چابکی سیستم باشد.
 .8در بخش خصوصی باید ایجاد اعتماد کرد.
 .11پوشش کامل مستمندان برای عدم خروج از عدالت باید رعایت شود.
 .11نظارت قوی و عالیه از سمت وزارت بهداشت باید وجود داشته باشد.
 .12استراتژی و نقشه راه باید از قبل مشخص باشد.
 .13امنیت شغلی همه کارکنان زنجیره درمان باید تضمین شود.
 .14امنیت روانی جامعه باید حفظ شود.
 .11مباحث اخالقی باید در نظر گرفته شود.
 .11برای پیشگیری از التهاب و مخالفت در جامعه باید با مشارکت خود مردم حرکت کرد.
 .13زیرساخت های الزم برای حرکت در این راه باید ایجاد شود.
 .18تامین منابع و تنظیم مقررات باید حاکمیتی باشد ،اجرا در دست بخش خصوصی باشد.
 .13موانع بازدارنده به موانع آزاردهنده باید تبدیل شود.
 .21قواعد بازی باید رعایت شود.
Financial protection
Access to health care
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 .21از مشاوران متخصص در مشارکت عمومی-خصوصی و قراردادها باید استفاده شود.
 .22دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات سالمتی باید تضمین شود.
 .23در واگذاری مدیریت بیمارستان ها باید بودجه و مسئولیت نیز واگذار شود.
منظور از حفاظت مالی بیان شده در کد یک مضمون شروط خصوصی سازی به این معنی است که پرداخت
های مستقیم برای دریافت خدمات سالمت مردم را در معرض مخاطرات مالی قرار ندهد و استاندارهای
زندگی آنها را تهدید نکند].[33
منظور از حفاظت دسترسی یا تضمین دسترسی به خدمات سالمت این است که تمام افراد یک جامعه به
موقع و با در نظر گرفتن تمام ترجیهات خود به خدمات سالمت دسترسی داشته باشند].[38
منظور از حفاظت کیفی ،تضمین کیفیت خدمات سالمت ارائه شده توسط نظام سالمت می باشد.
پاسخگویی نظام های سالمت در سه حوزه سنجیده می شود :مالی ،عملکری و سیاسی .یکی از مهم ترین
موارد در بررسی عملکرد نظام سالمت کیفیت خدمات ارائه شده است ].[33
 موانع خصوصي سازی در ایران:
 .1نواقص قانونی فراوان در واگذاری ها وجود دارد.
 .2در نظام سالمت ،تولیت متمرکز نیست.
 .3عدم رشد اقتصادی مانع خصوصی سازی صحیح است.
 .4قوانین دست و پا گیرفراوانی وجود دارد.
 .1هزینه سرمایه گذاری و هزینه وام در ایران باال است.
33

 .1بازار داخلی در سالمت کوچک است .برای مثال در سالمت باید به گردشگری سالمت

فکر

کرد.
 .3مسئولین با ادبیات موضوع آشنایی ندارند.
health tourism

41

33

 .8نظام اطالعاتی ضعیف است.
 .3در نظامات مالی شفافیت وجود ندارد.
 .11در حوزه نیروی انسانی قوانین دگمی وجود دارد.
 .11خرید بیمه ها آگاهانه نیست.
 .12طرح های نظام سالمت از دولتی به دولت دیگر موقتی است.
 .13حتی در صورت وجود قانون های خوب بستر مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد.
 .14نظارت دقیق در وزارت بهداشت وجود ندارد.
 .11حدود و ثغور نقش اقتصادی دولت مشخص نیست.
 .11حرکت مسئولین به سمت خصوصی سازی نامطمئن است.
 .13بین بخش های خصوصی و دولتی رقابت ناسالم و نابرابر وجود دارد.
 .18منابع به طور نادرست و بی کفایت مدیریت می شوند.
 .13مدیران دولتی تضاد منافع دارند.
 .21مقررات متنوع و متضاد هستند.
 .21ذی نفعان غیردولتی در تصمیم گیری ها نقش ندارند.
 .22وزارت بهداشت ،نقش های متناقﺾ دارد .هم خریدار و هم فروشنده خدمات درمانی است.
 .23بیمارستان های دولتی ورشکسته هستند.
 .24دولت به تعهداتش در مقابل بخش خصوصی پایبند نیست.
 .21مدیریت های وزارت بهداشت سیاسی ،قومی و مذهبی است.
 .21مدیران دولتی وزارت بهداشت تخصص و توان مدیریتی کافی ندارند.
 .23مرز مشخصی بین ارائه خدمات دولتی و خصوصی وجود ندارد.
 .28اشتهای حاکمیت برای مدیریت بیمارستان ها باالست.
 .23بخش خصوصی در ایران مقبول نیست.
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 .31ضوابط نامعین و سختی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد.
 .31بخش خصوصی رغبتی برای حضور ندارد.
 .32دولت از ورود بخش خصوصی واهمه دارد.
 .33بازدهی تولید درایران پایین است.
 .34دانش قرارداد نویسی در ایران خیلی پایین است.
 اصالحات مقدم بر خصوصي سازی در ایران:
 .1مدل ارائه خدمات بایستی اصالح شود و نظام ارجاع در اولویت قرار بگیرد.
 .2نظام بیمه ای باید اصالح شود (استفاده از ظرفیت تعرفه پلکانی و فرانشیز پلکانی).
 .3بدهی های دولت به بیمه ها باید جبران شود.
 .4نظام پرداخت باید اصالح گردد.
 .1استفاده مناسب از منابع موجود مانند تخت های بیمارستانی مقدم بر خصوصی سازی است.
 .1از پتانسیل سازمان های مردم نهاد و صنفی باید استفاده شود.
 .3مدیریت در سطوح مختلف نظام سالمت از وزارتخانه تا مدیریت بیمارستان ها باید تخصصی شود.
 .8بیمارستان های آموزشی به دلیل باال بودن هزینه های آنها کاهش یابند.
 .3پزشکان فاقد تخصص در زمینه مدیریت و اقتصاد از مناصب مدیریتی وزارت بهداشت برکنار شوند.
 .11زیرساخت های اطالعاتی تقویت شود.
 .11امور اجرایی مربوط به وزارت صنایع معادن و بازرگانی از وزارت بهداشت خارج شود.
 .12قیمت دارو در بیمه ها توسط برگزاری مناقصه کنترل شود.
 .13وضعیت تعرفه بخش های مختلف اصالح و مشخص شود.
 .14واحدهای غیرستادی در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.
 .11قوانین مشخص و دقیق برای واگذاری سرمایه های دولتی به بخش خصوصی وضع شود.
 .11جایگاه بخش خصوصی در نظام سالمت تبیین شود.
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 .13روابط بین المللی گسترش یابد.
 .18بنگاه های دارویی شبه دولتی که قواعد بازار آزاد رعایت نمی کنند ،باید مهار شوند.
 مخاﻃرات خصوصي سازی در نظام سالمت:
 .1بدون نظارت کارآمد به ضرر مردم و حتی خود بخش خصوصی است.
 .2هزینه های نظام سالمت افزایش خواهد یافت.
 .3آینده خصوصی سازی در نظام سالمت مبهم است.
 .4پرداخت از جیب مردم و هزینه های کمرشکن افزایش خواهد یافت.
 .1نابسامانی در نظام سالمت افزایش خواهد یافت.
 .1بدهی بیمه ها افزایش خواهد یافت.
 .3فساد افزایش خواهد یافت.
 .8بحران های اجتماعی ایجاد خواهد شد.
 .3نابرابری و ناامنی در جامعه رشد خواهد یافت.
 خصوصي سازی در بخش های مختلف نظام سالمت:
 .1باید از بخش هایی که بیشترین شباهت را به بازار آزاد دارند ،مانند صنعت دارو شروع کرد.
 .2اورژانس ،بهداشت ،پیشگیری ،خدمات پایه و ارائه خدمات در مناطق استراتژیک و صعب العبور قابل
واگذاری به بخش خصوصی نیست.
 .3بخش های آماری و اطالعاتی غیر قابل واگذاری است.
 .4سرمایه گذاری در بخش دارو نسبتا زودبازده است و صنعت دارو می تواند بی پروا واگذار شود.
 .1خدماتی قابل واگذاری است که فعالیت هایشان قابلیت اندازه گیری باشد.
 .1واگذاری بیمارستان باید آخرین گام خصوصی سازی باشد.
 .3خصوصی سازی در صنعت دارو صد در صد قابلیت دفاع دارد.
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 .8در گام های نخست مدیریت بیمارستان ها میتواند واگذار شود.
 .3از  BOTدر حال حاضر در ایران فقط  Bاجرا میشود .اگر به صورت کامل انجام شود ،خوب است و
انجام شدنی.
 .11برون سپاری در لجستیک و پاراکلینیک امکان پذیر است.
 گام های حركت به سمت خصوصي سازی در ایران:
 .1از ظرفیت ها و مدل های مشارکت بخش عمومی -خصوصی 34استفاده کنیم.
 .2نظامات مالی شفاف شود.
 .3امور اداری تسهیل شود.
 .4ابتدا دولت باید از ساخت بیمارستان های دولتی بیشتر اجتناب کند .سپس کم کم به سمت
خصوصی سازی پیش برود.
 .1بخش آموزش از وزارت بهداشت و درمان جدا شود.
 .1بیمارستان های دولتی با حفظ حقوق مردم و دولت به صورت بلند مدت یا به شرط تملیک اجاره
داده شوند.
 .3خدمات مورد نیاز وزارت بهداشت به صورت مناقصه ای از بخش خصوصی خریداری شود.
 .8آیین نامه های بازدارنده در این زمینه لغو شوند.
 .3سهام بیمارستان ها به کارکنان خود بیمارستان فروخته شود.
 .11از مدیران موفق سایر کشورها در زمینه مشارکت های عمومی-دولتی مشورت گرفته شود.
 .11ضوابط روشن و دقیق کنترل کیفی و راهنماهای بالینی تدوین شوند.
منظور از تقاضای القایی در نظام سالمت عبارت است از ارائه خدمات و مراقبت های کامال غیر ضروری توسط
متخصصین و توصیه های آنان به بیمارانی که اطالعات کافی ندارند.

Public-Private Partnership
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 4-2-4جمع بندی مصاحبه ها

نتایج این کدگذاری ،در قالب مضامین و مقوله های استخراج شده به صورت خالصه در جدول  8آورده شده
است.
جدول -8کدها و مضامین استخراج شده از تحلیل کیفی مصاحبه های انجام شده

کدهای اولیه

مضامین

سالمت ،آموزش و امنیت وظیفه حاکمیت است
سالمت به طور کامل غیر قابل واگذاری است
ذات بازار آزاد به دنبال سود بیشتر است
دالیل مخالفیﻦ
خصوصي سازی در
نظام سالمت

خصوصی سازی منجر به این میشود که تقاضا برای سالمت تقای موثر شود.
در صورت خصوصی سازی قیمت همه خدمات سالمت به دلیل اصل قیمت های نسبی در اقتصاد
افزایش می یابد
گروه های حامی بیماران نقشی در تصمیم گیری ها ندارند
خصوصی سازی در بازاری که عوامل شکست بازار را دارد مثل نظام سالمت غلط است
در نظام سالمت حفاظت مالی بر تضمین دسترسی ارجحیت دارد
بخش دولتی ناکارامدتر از بخش خصوصی نیست

لزوم خصوصي سازی
در نظام سالمت
(دالیل موافقیﻦ
خصوصي سازی در
نظام سالمت)

روند به سمت کوچک کردن دولت ها و کاهش تصدی گری دولت است.
انتظارات در نظام سالمت نامحدود است.
کارایی فنی در بخش دولتی پایین است
پروژه های نیمه تمام دولتی زیادی وجود دارد.
تولید کننده (عرضه کننده) خدمت و خریدار (پرداخت کننده) خدمت باید از هم جدا باشند.
قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی پایین تر از بخش دولتی است

11

تمرکز وزارت بهداشت باید روی کیفیت و تنظیم گری باشد تا ارائه خدمات و کمیت
ناکارامدی و فساد در بخش دولتی بیشتر است
عبارت خصوصی سازی بار منفی دارد .باید از عبارت نقش مردم در سالمت استفاده شود

پیش فرض های
ورود به بحث
خصوصي سازی در
نظام سالمت

به ارزش های حاکم بر جامعه و مسئولین و تصمیم گیران (سوسیالیستی یا لیبرالیستی) باید توجه
شود.
بحث خصوصی سازی طیفی است
وظیفه اصلی دولت تنظیم گری 31و حکمرانی 31است.
ارائه خدمات سالمت باید با احتیاط به بخش خصوصی واگذار شود
هدف خصوصی سازی بهبود دسترسی و بهبود کیفیت خدمات است.
نگاه به نتایج خصوصی سازی باید بلند مدت باشد
وزارت بهداشت باید بیمارمحور باشد نه صنعت محوری
38

حفاظت مالی ،33حفاظت دسترسی

و حفاظت کیفی باید رعایت شود.

فلسفه اقتصادی در ایران باید شفاف شود.
به ساختار و قواعد امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه باید توجه شود.
شروط خصوصي
سازی در نظام
سالمت

بخش خصوصی تنها در جایی باید وارد شود که بخش دولتی توان پاسخگویی به انتظارات مردم
حتی انتظارات غیر ضروری را نداشته باشد.
دولت مقتدر در سیاستگذاری و نظارت باید وجود داشته باشد.
پوشش کامل مستمندان برای عدم خروج از عدالت باید رعایت شود.
امنیت شغلی همه کارکنان زنجیره درمان باید تضمین شود.
امنیت روانی جامعه باید حفظ شود.
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برای پیشگیری از التهاب و مخالفت در جامعه باید با مشارکت خود مردم حرکت کرد.
زیرساخت های الزم برای حرکت در این راه باید ایجاد شود.
تامین منابع و تنظیم مقررات باید حاکمیتی باشد ،اجرا در دست بخش خصوصی باشد.
دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات سالمتی باید تضمین شود.
از مشاوران متخصص در مشارکت عمومی-دولتی و قراردادها باید استفاده شود.
نواقص قانونی فراوان در واگذاری ها وجود دارد.
بخش خصوصی در ایران مقبول نیست.
مسئولین با ادبیات موضوع آشنایی ندارند.
نظام اطالعاتی ضعیف است
در نظامات مالی شفافیت وجود ندارد.
در حوزه نیروی انسانی قوانین دگمی وجود دارد.
خرید بیمه ها آگاهانه و استراتژیک نیست.
موانع خصوصي
سازی در ایران

نظارت دقیق در وزارت بهداشت وجود ندارد.
بین بخش های خصوصی و دولتی رقابت ناسالم و نابرابر وجود دارد.
مدیران دولتی تضاد منافع دارند.
مقررات متنوع و متضاد هستند.
ذی نفعان غیردولتی در تصمیم گیری ها نقش ندارند.
عدم رشد اقتصادی مانع خصوصی سازی صحیح است
وزارت بهداشت ،نقش های متناقﺾ دارد .هم خریدار و هم فروشنده خدمات درمانی است
مدیریت های وزارت بهداشت سیاسی ،قومی و مذهبی است.
مدیران دولتی وزارت بهداشت تخصص و توان مدیریتی کافی ندارند.
12

اشتهای حاکمیت برای مدیریت بیمارستان ها باالست.
دانش قرارداد نویسی در ایران خیلی پایین است.
مدل ارائه خدمات بایستی اصالح شود و نظام ارجاع در اولویت قرار بگیرد.
نظام بیمه ای باید اصالح شود (استفاده از ظرفیت تعرفه پلکانی و فرانشیز پلکانی)
نظام پرداخت باید اصالح گردد.
استفاده مناسب از منابع موجود مانند تخت های بیمارستانی مقدم بر خصوصی سازی است
از پتانسیل سازمان های مردم نهاد و صنفی باید استفاده شود.
اصالحات مقدم بر

مدیریت در سطوح مختلف نظام سالمت از وزارتخانه تا مدیریت بیمارستان ها باید تخصصی شود

خصوصي سازی در

بیمارستان های آموزشی به دلیل باال بودن هزینه های آنها کاهش یابند

ایران

قیمت دارو در بیمه ها توسط برگزاری مناقصه کنترل شود.
واحدهای غیرستادی در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.
زیرساخت های اطالعاتی تقویت شود.
قوانین مشخص و دقیق برای واگذاری سرمایه های دولتی به بخش خصوصی وضع شود.
روابط بین المللی گسترش یابد.
بنگاه های دارویی شبه دولتی که قواعد بازار آزاد رعایت نمیکنند ،باید مهار شوند
بدون نظارت کارآمد به ضرر مردم و حتی خود بخش خصوصی است.

مخاﻃرات خصوصي
سازی در نظام
سالمت

هزینه های نظام سالمت افزایش خواهد یافت.
آینده خصوصی سازی در نظام سالمت مبهم است.
پرداخت از جیب مردم و هزینه های کمرشکن افزایش خواهد یافت.
نابسامانی در نظام سالمت افزایش خواهد یافت.
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بدهی بیمه ها افزایش خواهد یافت.
فساد افزایش خواهد یافت
نابرابری و ناامنی در جامعه رشد خواهد یافت.
باید از بخش هایی که بیشترین شباهت را به بازار آزاد دارند ،مانند صنعت دارو شروع کرد.
اورژانس ،بهداشت ،پیشگیری ،خدمات پایه و ارائه خدمات در مناطق استراتژیک و صعب العبور
خصوصي سازی در
بخش های مختلف
نظام سالمت

قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
بخش های آماری و اطالعاتی غیر قابل واگذاری است
خدماتی قابل واگذاری است که فعالیت هایشان قابلیت اندازه گیری باشد
واگذاری بیمارستان باید آخرین گام خصوصی سازی باشد.
در گام های نخست مدیریت بیمارستان ها میتواند واگذار شود.
برون سپاری در لجستیک و پاراکلینیک امکان پذیر است.
از ظرفیت ها و مدل های مشارکت بخش عمومی -خصوصی 33استفاده کنیم.
نظامات مالی شفاف شود.
بخش آموزش از وزارت بهداشت و درمان جدا شود.

گام های حركت به

بیمارستان های دولتی با حفظ حقوق مردم و دولت به صورت بلند مدت یا به شرط تملیک اجاره

سمت خصوصي

داده شوند.

سازی در ایران

خدمات مورد نیاز وزارت بهداشت به صورت مناقصه ای از بخش خصوصی خریداری شود.
از مدیران موفق سایر کشورها در زمینه مشارکت های عمومی-دولتی مشورت گرفته شود.
سهام بیمارستان ها به کارکنان خود بیمارستان فروخته شود.
ضوابط روشن و دقیق کنترل کیفی و راهنماهای بالینی تدوین شوند

Public-Private Partnership
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 3-4خصوصی سازی در نظام های سالمت کشورهای منتخب
روش تطبیقی روش کشف اشتراک ها و افتراق ها واقعیت ها و فرایندهای اجتماعی در دامنه مشخص و برای
رسیدن به هدف مشخصی است.
همانطور که اشاره شد ،کشورها در سراسر دنیا ،برای دسترسی به افزایش پوشش بیمه همگانی ،کاهش سهم
پرداخت مردم از جیب ،تامین منابع مالی و افزایش کیفیت در ارایه خدمات به اصالحاتی در نظام های سالمت
روی آوردند .در راستای ساماندهی ارایه خدمات در حوزه بخش دولتی و خصوصی و دستیابی به مدل بهینه
برای مشارکت بخش خصوصی در نظام سالمت ایران ،مطالعه نظام های سالمت کشورهای پیشرفته حایز
اهمیت می باشد .آنچه که در طراحی مطالعات تطبیقی باید مورد توجه قرار گیرد ،توجه به شباهت های
ساختاری در نظام های مورد بررسی است .بنابر این مطالعه تطبیقی در این مطالعه در دو بخش ارایه می شود.
در بخش اول که در گزارش پیش رو ارایه شده است با رویکرد توصیفی به مرور سیستماتیک نظام های سالمت
در کشورهای منتخب که تجربه خصوصی سازی دارند به صورت گذشته نگر پرداخته شده است .کشورهای
منتخب شامل انگستان ،آمریکا ،کانادا ،تایلند  ،ترکیه ،استرالیا ،فرانسه ،برزیل و پرتغال می باشد .مالک انتخاب
این کشورها تجربیات موفق یا تاثیرگذار آنها در خصوص حضور بخش خصوصی در نظام سالمت بوده است .در
بخش دوم مطالعه با تشکیل یک نشست تخصصی به نظر سنجی از صاحبنظران جهت رسیدن به یک الگوی
بهینه پرداخته شد.
 1-3-4انگلستان

 شاخص های اجتماعي و اقتصادی
جمعیت کشور انگلستان در سال  2111حدود  11.14ملیون برآورده شده است .بر اساس گزارش بانک جهانی
سهم هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی از  1.3در سال  1334به  3.1در سال  2114افزایش یافته
است].[41
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 نظام بﻬداشت و درمان در انگلستان
نظام بهداشت و درمان ملی در سال  1384و با هدف پوشـش کامـل جمعیـت کشـور تأسـیس شـده است.
این نظام در سال  1383از نظر ساختار و نحوه ارائه خدمات دچار تحولی اساسی شـد و بـر ایـن اساس
بیمارستان ها و مراکز عرضه کننده خدمات نقـش بـیشتـری را در اداره امـور خـود و ارائـه خدمات به بیماران
به عهده گرفتند .پوشش جمعیت در نظام بهداشت و درمان ملی ،همگانی و اجباری است .مبنای بهره مندی
افـراد از خدمات بهداشت و درمان ملی نیاز آنان است و پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ،تأثیری در ایـن
مورد ندارد .همچنین در زمینه استفاده از خدمات نظام بهداشت و درمان ملی ،تفـاوتی بـین افـراد از نظر وضع
شغلی و درآمد وجود ندارد اما این تفاوت در نظام تأمین اجتماعی لحـاظ شـده اسـت  .در نظام تأمین اجتماعی،
همه افراد عضویت دارند و به طور اجباری باید حق بیمه بپردازنـد ،امـا سـهم مشارکت آنان متناسب با وضع
شغلی و سطح درآمد متفاوت است.
انگلستان اولین کشور در دنیا بود که مفهوم مشارکت بخش خصوصی دولتی را برای ارایه خدمات معرفی کرد.
این مدل در سال  1332معرفی شده و به بخش خصوصی اجازه می داد تا به مدت بیست و پنج سال تامین
منابع مالی ،ساخت و ارایه خدمات را برعهده بگیرد و پس از طی این مدت بیمارستان به سیستم سالمت
واگذار شود .در سال  2111حدود  3.14بلیون دالر سرمایه گذاری به این روش انجام شده بود ].[41
در کشور انگلستان استقرار سیاستهای تشویقی خصوصی سازی توسط دولت محافظه کار در سال  1333آغاز
شد و فاکتور کلیدی برای توسعه و اجرای برنامه های مختلف خصوصی سازی بود .اصلی ترین مثال های این
برنامه فروش دارایی های غیر قابل نیاز سیستم سالمت ملی انگلستان به بخش خصوصی ،افزایش قراردادهای
برون سپاری خدمات بالینی و غیر بالینی و اجرای برنامه های انگیزشی برای مردم از جمله معافیت های
مالیاتی برای خرید بیمه های سالمتی خصوصی بود .با تعهد حکومت بریتانیا برای کاهش نقش دولت در
اقتصاد ،همراه با ایجاد فضایی برای شکوفایی بخش خصوصی ،طرحهای خصوصیسازی بهعنوان وسیلهای برای
تحریک انتقال مسئولیتهای خدمات بهداشتی از بخش دولتی به خصوصی قرار گرفت ]. [42
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موهان و همکاران یک تجزیه و تحلیل جامع از برنامه خصوصیسازی مراقبتهای بهداشتی تحت نظر دولت
محافظهکار و اثرات بالقوه آن بر روی نظام سالمت انجام دادند .در این مطالعه ،نویسنده با بررسی چهار جنبه
کلیدی خصوصیسازی در مورد نظرات موافقان و مخالفان خصوصیسازی در انگلستان مدل هایی را ارائه
مینماید :الف) تامین مالی و ارایه خدمات بهداشتی درمانی توسط بخش خصوصی ب) تامین مالی از سوی
دولت و ارایه خدمات درمانی و بهداشتی توسط بخش خصوصی ؛ ج) عقد قراردادهای فرعی برای واگذاری
خدمات غیر بالینی به بخش خصوصی و د) تجاری کردن فعالیتهای امور سالمت .اگرچه مدل سیستم سالمت
همگانی 41بریتانیا تحت مالکیت دولت اداره میشود ،اما دولت محافظه کار به منظور رفع نیازهای ناشی از
منابع محدود دولت به تشویق بخش خصوصی برای مشارکت به منظور فراهم آوری خدمات عمومی پرداخت.
بنابراین در انگلستان بخش خصوصی به عنوان مکمل سیستم سالمت عمومی درنظر گرفته شد نه جایگزین].[4
تأمین مالی و فراهمسازی خدمات مراقبت بیمارستانی توسط بخش خصوصی ،یکی از اولین طرحهای
خصوصیسازی در بریتانیا است .این طرح در ابتدا سبب افزایش منابع در بازار سالمت گردید و همچنین
دسترسی و امکان انتخاب افراد برای دریافت خدمت را در کشور افزایش داد .با اینوجود ،افزایش رقابت منجر
به ایجاد ظرفیت های اضافی گردید و این امر باعث بسته شدن واحدهای بیمارستانی خصوصی تحت سرمایه
اشخاص شد و نگرانیهای جدی در خصوص سود بیمارستان های زنجیره ای مغایر با قوانین و اصول سیستم
سالمتی ملی را ایجاد نمود.
ارائه خدمات خصوصی برای مراقبت های طوالنی مدت از جمعیت سالمندان که توسط بودجه عمومی دولت
تأمین میشد ،شکل دیگری از خصوصیسازی در بریتانیا بود .بعد از اینکه دولت محافظهکار قانونی را تصویب
نمود که طی آن هزینههای مراقبت از افراد سالمند در آسایشگاههای خصوصی "در صورت نبودن آسایشگاه
عمومی مناسب " توسط بودجه تأمین اجتماعی پرداخت میگردید ،صنعت آسایشگاه سالمندان بهیکباره رشد
سریعی در سطح کشور نشان داد .از طرف دیگر ،این نوع از خصوصیسازی سبب تمرکز خانههای سالمندان

)National Health System (NHS
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در مناطقی با تعداد باالی بازنشستگان شد .عالوه بر این شواهد تجربی نشان می داد که ،در برخی از خانههای
سالمندان شیوههای مراقبتی ضعیفی ارائه میشود و بنابراین اهمیت حفظ یک سطح استاندارد در ارایه خدمات
از طریق برنامه های نظارتی اهمیت ویژه ای پیدا کرد ].[43
مثال برجسته و مهم دیگری از خصوصیسازی خدمات مراقبت بهداشتی در بریتانیا در مورد بیمارستانهای
روانی انجام شد .کمبود منابع دولتی سبب شده بود که بسیاری از موسسات و بیمارستان های روانی نتوانند
مراقبت های الزم را برای بیماران خود فراهم کرده و با مرخص کردن زود هنگام آنها بیماران مجبور بودند که
در خیابانها ،گداخانهها و یا زندان زندگی خود را ادامه بدهند .با اجرای این قانون و ورود بخش خصوصی
بیمارستان های روانی قادر شدند که خدمات مناسبی به بیماران در طول مدت بستری ارایه دهند و آنها را به
منظور داشتن زندگی مستقل حمایت و آماده سازی کنند ].[43
شکل دیگری از خصوصیسازی در بریتانیا شامل ارائه خدمات جانبی (غیر بالینی) بهصورت خصوصی بود .بعد
از انتخابات  ،1383دولت از تمامی مقامات بهداشتی انگلستان درخواست نمود تا تمامی خدمات پشتیبانی
اصلی خود (رختشویی ،نظافت ،فراهم کردن غذا) را در معرض مناقصه رقابتی قرار دهند .اگرچه این طرح
بهطور عمده با هدف بهرهوری بیشتر  NHSانجام گرفت ،در اجرای این سیاست ،حکومت با مقاومت
قابلتوجهی نیروی کارگری مواجه گردید .این مقاومت نشاندهنده به خطر افتادن دو هزار شغل توسط این
طرح بود .عالوه بر این ،بسیاری از مقامات بخش سالمت تمایل به قطع کردن روابط مثبت خود با نیروی
کارگری نداشتند .بنابراین ،نهتنها ناسازگاری بین بخش سالمت و حکومت مرکزی ایجاد گردید بلکه این
ناسازگاری در بین اتحادیه صنفی و بخش سالمت نیز مشهود بود .عالوه بر این ،گزارشی در خصوص گسترش
لغو قراردادهای خدمات ارائه گردید که عدم توازن بین مناطق روستایی و شهری با پیمانکاران خصوصی
نشاندهنده موفقیت بیشتر بخش سالمت در مناطق روستایی نسبت به شهری بود ].[44
در بریتانیا ،عوامل سیاسی و فنی مهمترین و اصلیترین دالیل تغییرات مشاهده شده در لغو قراردادهای خدمات
هستند .در دسته عوامل فنی ،یکی از موانع موجود برای بسیاری از پیمانکاران خصوصی هزینه سرمایه باال
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جهت ورود به بخش خصوصی بود .بنابراین ،پیمانکاران خصوصی به دلیل وجود مشکالت کمتر ،بیشتر به بخش
نظافت متمایل گردیدهاند .آنها همچنان قادر بودند با کاهش دستمزد کارگران مناقصه ها را تضعیف نمایند.
درنهایت ،گرایش اخیر طرحهای خصوصیسازی در بریتانیا ،توسعه انواع روابط مشارکتی بین دولت و بخش
خصوصی است و دولت مدل های مشارکتی عمومی –خصوصی را در تامین مالی و ساختار مدیریتی
بیمارستانها به کار گرفت .بیمارستان های دولتی یا با ساختار هیات امنایی تحت نظارت سازمان خدمات ملی
سالمت ،سازماندهی شد یا به شکل بنگاههای هیات امنایی درآمد که تحت نظارت یک نهاد ناظر قرار دارند.
نهاد ناظر در واقع ،رگوالتور و تنظیم کننده اقتصادی ارائه کنندگان دولتی و خصوصی است .بنیادهای هیات
امنایی از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند ،دسترسی آسان تری به منابع سرمایه دارند و می توانند
درآمدهای مازاد را تجمیع یا کسری های موقتی را جبران نمایند .دولت مایل است در آینده نزدیک تمامی
بیمارستان ها به بنیادهای هیات امنایی تبدیل شوند .بیمارستان ها و بنیادهای هیات امنایی برای ارائه خدمات
درمانی با گروه های ارائه کننده خدمات بالینی قرارداد منعقد کرده و هزینه خدمات را بر اساس نرخ ملی معین
دریافت می نمایند .مسئولیت تعیین این تعرفه ها به طور مشترک بر عهده سازمان خدمات ملی سالمت
انگلستان و نهاد ناظر است .در بعضی مناطق نیز نرخ تعرفه اعمال نمی شود و پرداخت ها در ازای خدمات ارائه
شده ،صورت می گیرد .ارائه دهندگانخدمات خصوصی باید در "کمیسیون کیفیت خدمات درمانی"و همچنین
"نهاد ناظر " نام نویسی کنند ،اما دریافت هزینه از بیماران خصوصی تابع مقررات خاصی نیست و هیچگونه
یارانه دولتی نیز پرداخت نمی شود].[41
مطابق گزارش دیلوییت بر خالف روند مشاهده شده در سایر کشورهای دنیا ،در سالهای اخیر انگلستان در
حال فاصله گرفتن از مدل مشارکت های عمومی-خصوصی است .اگرچه که انگلستان از نخستین کشورهایی
بود که این مدل از مشارکت را معرفی کرد ولی در سالهای اخیر به دلیل کاهش در بودجه  NHSعلی رغم
افزایش تقاضا ،تمایل ذی نفعان مختلف برای ورود به این مشارکت ها کم شده است].[41
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 تامیﻦ منابع مالي در نظام سالمت انگلستان
منـابع مـالی در نظام سالمت انگلستان از محل های زیر تأمینمی شود .الف) مالیات عمومی :حدود81درصد
هزینه های نظام بهداشت و درمان ملی از محل مالیات عمـومی و به وسیله دولت تأمین میشود  .ب) حق
بیمههای اجتماعی :در نظام بهداشت و درمان ملی از بیمه شدگان ،حق بیمه دریافت نمیشـود اما حدود
11درصد از حق بیمه های جمع آوری شده در نظام تأمین اجتماعی انگلیس در اختیار نظام بهداشت و درمان
ملی قرار می گیرد  .حق بیمه در نظام بیمه اجتماعی بر مبنای درآمد تعیین میشود و متناسب با سطح درآمد
افراد و نیز وضع شغلی آنها است ج( فرانشیز :در نظام بهداشت و درمان ملی ،خدمات ارائه شده عموما رایگان
است و فرانشـیز سـهم بسیار اندکی از منابع مالی را به خود اختصاص میدهد.
بخش عمده هزینه های خصوصی درمانی صرف داروهای غیر تجویزی و دیگر محصوالت درمانی مجاز و خدمات
بیمارستان های خصوصی می شود .بیشتر خدمات بیمارستان های خصوصی ،تا حد زیادی به دلیل درمان
های انتخابی ،از طریق بیمه درمانی اختیاری ،تامین مالی می شود .زیرا خدمات درمانی را سریع تر و راحت
تر در اختیار بیمار قرار می دهد].[43
 مﻬمتریﻦ نﻬادهای حاكم بر نظام سالمت در انگلستان
وزارت بهداشت و وزیر بهداشت ،مسئولیت اصلی مدیریت نظام سالمت را به عنوان یک مجموعه کامل بر عهده
دارد ،و قانون مراقبت های اجتماعی و خدمات درمانی در سال  2112وظایف مهمی را به سازمان جدید خدمات
ملی سالمت انگلستان واگذار کرد ،از جمله مسئولیت نظارت کامل بر بودجه به اتفاق نهاد ناظر ،مسئولیت
تعیین نرخ گروه های تشخیص برای ارائه خدمات سالمت ملی .به عالوه ،سازمان خدمات ملی سالمت انگلستان،
برخی از خدمات تخصصی از قبیل جراحی قلب کودک ،برنامه های ملی ایمن سازی و غربالگری ،خدمات
مراقبت های اولیه از جمله پزشک عمومی ،دندان پزشکی و دارو را ارائه می دهد" .موسسه ملی تعالی سالمت
و خدمات بالینی" ،دستورالعمل ها و رهنمودهایی را در زمینه معالجات بالینی اثربخش تهیه کرده و فناوری
نوین جهت ارزیابی میزان اثربخشی و مقرون به صرفه بودن خدمات و نیز استانداردهای پایه ایمنی و کیفیت،
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ارائه می کند" .کمیسیون تامین کننده خدمات ،کیفیت خدمات درمانی را تضمین می کند و بر استانداردهای
درمانی نظارت دارد .چنانچه این کمیسیون از کیفیت خدمات اطمینان حاصل ننماید ،می تواند ارائه آن خدمات
را متوقف کند" .نهاد ناظر" ،مسئولیت صدور مجوز تبدیل بیمارستان های هیات امنایی سازمان خدمات ملی
سالمت به بنیاد های هیات امنایی و نظارت برمسائل مالی آنها را بر عهده دارد ،و در صورتی که عملکرد آنها
به شدت رو به نقصان باشد ،مجاز به مداخله در این امور می باشد .در واقع ،نهاد ناظر ،مجوز فعالیت تمامی
ارائه کنندگان خدمات درمانی تحت پوشش سازمان خدمات ملی سالمت را صادر می کند .عالوه بر این ،بررسی
نقﺾ احتمالی اصول همکاری و قانون رقابت با سازمان خدمات ملی سالمت نیز بر عهده این نهاد می باشد .در
صورت بروز هرگونه مغایرت قانونی ،موضوع به دو مرجع ملی رقابت یعنی" ،اداره تجارت عادالنه"و "کمیسیون
رقابت" ،ارجاع داده می شود .سازمان خدمات ملی سالمت انگلستان عالوه بر نظارت بر گروه های ارائه کننده
خدمات بالینی و هدایت مستقیم خدمات تخصصی ،مسئولیت تعیین استراتژی و جهت دهی فناوری اطالعات
سالمت را نیز به عهده دارد .از جمله این موارد می توان به توسعه خدمات آنالین برای تعیین وقت معاینه و
درمان ،تعیین استاندارد های کیفی برای نگهداری سوابق و مدارک پزشکی ،تجویز نسخ الکترونیکی و ایجاد
زیرساخت فناوری اطالعات در سازمان خدمات ملی سالمت اشاره کرد .یک نهاد ملی جدید با عنوان "سازمان
دیده بان سالمت"به منظور ارتقاء منافع بیماران در هر منطقه ،تاسیس شد .مراکز محلی دیده بان سالمت از
کسانی که نسبت به وضع خدمات شکایت دارند ،حمایت و پشتیبانی می کند و می تواند نگرانی های مربوط
به کیفیت خدمات را به سازمان دیده بان سالمت انگلستان گزارش دهد .عالوه بر این ،از کلیه نهادهای محلی
زیرمجموعه سازمان خدمات ملی سالمت از جمله پزشکان عمومی ،بیمارستان های هیات مدیره ای و گروه
های اجرایی ،انتظار می رود که از گروه های تعامل بیمار و برنامه های ابتکاری حمایت کنند ].[41
 2-3-4ترکیه

 شاخص های اجتماعي و اقتصادی
جمعیت کشور ترکیه در سال  2111حدود  33.11ملیون نفر گزارش شده است .این کشور در دسته کشورهای
با درآمد متوسط به باال قرار دارد و در دهه گذشته شاهد رشد اقتصادی و توسعه چشمگیری بوده است .بر
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اساس آمار گزارش بانک جهانی سهم هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی در ترکیه از  2.1درصد در
سال  1334به  1.4درصد در سال  2114رسیده است .شاخص های اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی بهبود
قابل توجهی داشته است و هزینه های دولت در بخش ارایه خدمات عمومی افزایش یافته است .مرگ و میر
نوزادان کاهش چشمگیری داشته است و امید به زندگی از  11سال به  31سال رسیده است .دسترسی به
خدمات سالمت در نتیجه اجرای طرح تحول سالمت در ترکیه نیز افزایش یافته است].[41
 ساختار بﻬداشت و درمان در تركیه
در آغاز دهه ،1331اصالحات ساختار سیستم سالمت در ترکیه شروع شد .در دسامبر سال  2113دولت ترکیه
آغاز اصالحات جامع در نظام سالمت ترکیه تحت عنوان "طرح تحول نظام سالمت" را آغاز کرد .این بسته
اصالحی شامل سازماندهی مجدد سرویس ارایه خدمات ،سیستم های تامین مالی ،استقرار پزشک خانواده و
بیمه سالمت همگانی بود .برخی از گروهها این بسته اصالحی را تحت عنوان "خصوصی سازی" نام گذاری
کرده اند .
وجود مشکالت متعدد در نظام سالمت کشور ترکیه زمینه را برای وقوع اصالحات در نظام سالمت کشور ترکیه
فرآهم کرد .بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی و گزارش منتشر شده از سازمان توسعه همکاری اقتصادی
اروپا شاخصهای وضعیت سالمت جمعیت در کشور ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای با درآمد متوسط و
همچنین کشورهای اتحادیه اروپا به طور قابل مالحظه ای پایین تر بود .همچنین شکاف چشمگیری در
دسترسی به خدمات در مناطق روستایی و شهری و افراد با درآمد های باال و پایین وجود داشت ].[48
فاکتورهای کلیدی که منجر به ناکارآمدی در سیستم سالمت ترکیه شده بودند شامل سیستم بیمه ای پراکنده
و غیر منسجم ،عدم پوشش کافی بیمه ای ،بهره وری پایین و کیفیت تکنیکی نامناسب به ویژه در مراقبت
های اولیه و کمبود نیروی انسانی بود] . [43طرح تحول سالمت با هدف بهبود تولیت ،کارایی و رضایت فراهم
کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات و تامین مالی پایدار در سال  2113تدوین شد .این طرح در دو فاز به
مرحله اجرا گذاشته شد :مرحله اول :که دوره زمانی سال های  2113تا  2118را در برمی گیرد و شامل 1
اصل اجرایی می باشد)1 :تقویت ظرفیت وزارت بهداشت به منظور بهبود تولیت  )2توسعه ظرفیت بیمه های
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سالمت و سازمان های تامین اجتماعی  )3تغییر ساختار در ارایه خدمات سالمتی  )4تقویت عملکرد بخش
دولتی و افزایش ظرفیت نیروی انسانی  )1استقرار سیستمهای اطالعاتی سالمت .فاز دوم اجرای طرح در
سالهای  2113تا  2113به اجرا گذاشته شد و شامل سه جز اصلی بود)1 :برنامه های حمایتی برای اجرای
برنامه وزارت بهداشت از سال  2111تا  )2 2114آغاز یک مطالعه برای ارزیابی مدل تامین منابع مالی بر
اساس عملکرد و  )3بهبود ظرفیت سازمان های بیمه اجتماعی
در انتهای فاز اول ،با یکسان سازی سه برنامه بیمه جداگانه بیشتر جمعیت کشور به یک پوشش بیمه همگانی
دست یافت .این برنامه دسترسی به خدمات سالمت به ویژه در مناطق روستایی را افزایش داد .میزان پرداخت
از جیب در میان سالهای  2114تا  2118کاهش یافته است .مدل پزشک خانواده به صورت آزمایشی در یک
استان در سال  2111به مرحله اجرا در آمد و تا سال  2111حدود  %21جمعیت کشور را پوشش می داد.
مطالعات انجام شده نشان دادند که بهره وری و کارایی بیمارستان های دولتی پس از اجرای طرح افزایش پیدا
کرده است ].[42
از سال  2113شاخصهای وضعیت سالمت در ترکیه بهبود قابل توجهی پیدا کرده است .در برخی از حیطه
های خاص ،شاخص های کلیدی سالمتی با کشورهای اروپایی همگرا شده است .به عنوان مثال ،شاخص مرگ
و میر نوزادان از  %23در سال  2113به  %11.1در سال  2111کاهش یافت .در طول همین مدت زمان،
میزان رضایمتندی از خدمات سالمتی در بین بیماران از  %33.1به  %33.1افزایش پیدا کرده است.گزارش
منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری کشور های اروپایی بیان می کند که در حوزه شاخص های
وضعیت سالمتی ،رضایت بیماران و پایداری منابع مالی ،کشور ترکیه بعد از طرح تحول سالمت بهبود قابل
توجهی نشان داده شده است و فاصله بین شاخصهای عملکردی در نظام سالمت این کشور با متوسط کشورهای
اروپایی کاهش یافته است ].[11
با آغاز طرح تحول سالمت در ترکیه بخش خصوصی نقش مهم تری از گذشته را ایفا کرد .در حال حاضر یک
سوم بیمارستان های ترکیه خصوصی هستند .سهم بیمارستان های خصوصی از کل هزینه های سالمت برای
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خدمات بیمارستانی حدود  % 11در سال  2112بود اما در سال  2113به بیش از  % 31افزایش یافت .بر اساس
آمار سال  ،2113تعداد بیماران سر پایی در بیمارستان های خصوصی در مقایسه با سال  2111سه برابر شده
و به حدود  2.1ملیون نفر رسیده است .حدود یک چهارم کل بیماران در بیمارستان های خصوصی بستری
هستند .ویزیت های بیمارستان خصوصی از  %4.1به  %111.1و اعمال جراحی از  %13.2به  %23.3به ترتیب
از سال  2112به  2113افزایش پیدا کرد].[11
قبل از اصالحات نظام سالمت در ترکیه ،سیستم تامین اجتماعی هسته مرکزی تامین منابع مالی در نظام
سالمت را بر عهده داشت .نطام سالمت در ترکیه به صورت ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی اداره می شد
و بخش عمده ارایه خدمات توسط بخش دولتی ارایه می شد .تامین منابع مالی بیمارستان های دولتی از طریق
تامین اجتماعی؛ بودجه عمومی ،وزارت دارایی و دولت محلی فراهم می شد .اقدامات اصلی که همزمان با شروع
طرح تحول سالمت آغاز شد و خدمات بیمارستانی را تحت تاثیر قرار داد عبارتند از:
)1تغییر در تامین منابع مالی در سالمت :سیستم بیمه سالمت عمومی در سال  2118به هدف ادغام سیستم
های متفاوت بیمه ای آغاز به کار کرد .در آغاز دولت شروع به خرید برخی از خدمات از بخش خصوصی نمود.
به عنوان مثال بیماران می توانستند با تعرفه دولتی خدمات جراحی قلب و عروق را از بخش خصوصی دریافت
کنند .تا پیش از این زمان قسمت عمده درآمد بخش خصوصی از پرداخت از جیب ،بیمه های خصوصی و به
میزان کمی قراردادهایی بود که با بخش دولتی داشتند .در سال  2111میزان قراردادهای دولت با بخش
خصوصی برای دریافت خدمات بستری و سرپایی افزایش یافت .خدمت قابل ارائه و میزان دریافتی از بیماران
در قرارداد ما بین بیمارستان و دولت مشخص می گردد.
 )2تغییر در مدیریت و عملکرد سیستم سالمت
وزارت بهداشت به سبب افزایش تولیت تغییر ساختار پبدا کرد .سیستم بازپرداخت بر اساس عملکرد افراد در
بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداست پایه گذاری شد .برخی از خدمات سالمت در حوزه بالینی یا غیر بالینی
ازجمله :تهیه غذا ،خدمات آزمایشگاهی ،خدمات رادیولوژی و برون سپاری شد.
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 )1تغییر در سرمایه گذاری در حوزه سالمت:
دولت به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی مشوق هایی را به مرحله اجرا گذاشت.
مدل به کار گرفته شده توسط دولت در مشارکت بخش خصوصی-دولتی ساخت-اجاره-انتقال بود .به این
منظور دپارتمانی در وزارت بهداشت تشکیل شد تا مسئولیت مدیریت پروژهای مشارکتی را بر عهده گرفته و
با بهره گیری از تجربیات و منابع مالی بخش خصوصی طول دوره ساخت بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی
را کاهش دهند.
در این مدل قراردادی بخش خصوصی مسئولیت تامین مالی و ساخت یک مرکز درمانی یا بیمارستان را برعهده
میگیرد و سپس آن را برای مدت مشخصی به طور معمول سی سال در ازا دریافت اجاره به بخش دولتی
واگذار می کند.
به دنبال تالش ها در حوزه افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و چالش های قانونی در پروژه های مشارکتی
دولت چهارچوب قانونی جدید را تصویب کرد .در این مدل سرمایه گذاران در زمین دولتی بیمارستان با کلیه
تجهیزات را در طی مدت سه سال می سازند و سپس آن را به مدت بیست و پنج سال به وزارت بهداشت اجاره
می دهند .تا کنون دولت حدود  18پروژه ساخت بیمارستانی با ارزش ده میلیارد دالر را به این روش در دست
اجرا دارد]. [12
 تامیﻦ مالي در نظام سالمت تركیه
یکی از اهداف اصلی اجرای طرح تحول سالمت در ترکیه ،یافتن راهکاری برای چالش های مالی نظام سالمت
در ترکیه بود .چالش اول مربوط به سهم پایین هزینه ها در بخش سالمت بود و مشکل دوم مربوط به نظام
بیمه سالمت چندگانه و ناعادالنه ای بود که باعث پوشش ناکافی فقیرترین افراد جامعه و افزایش پرداخت از
جیب و در نتیجه بروز هزینه های کمر شکن شده بود]. [13
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در سالهای  2113تا  2118پس از معرفی طرح تحول سالمت رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فضای مناسب برای
سرمایه گذاری در بخش دولتی ،هزینه های سالمت نیز افزایش یافت .منابع تامین مالی سالمت در سال 2118
به ترتیب  %43.3از تامین اجتماعی و  %23.1از دیگر منابع دولتی و  %13.4از پرداخت از جیب مردم تامین
شد  .در سال  2111سهم هزینه های بخش خصوصی از کل هزینه های سالمت  %21.1بود که از این مقدار
 %14.4از محل پرداخت از جیب بود.
در حیطه بیمه سالمت ،طرح کارت سبز که یک برنامه بیمه سالمت غیر مشارکتی است و از طریق بودجه
دولتی اداره می شود در سال  1332آغاز شد .تعداد بیمه شدگان از  2.1ملیون نفر در سال  2113به 3.1
ملیون نفر در سال  2111رسید .
میزان پرداخت از جیب بابت دریافت خدمات سالمت در سال  2118نسبت به سال های قابل از آن روند
کاهشی یافته است .در سال  2118خانوارها  %2.33از کل مخارج خود را صرف سالمت کرده اند .همچنین
درصد خانوارهایی که به دلیل هزینه های کمرشکن به ورطه فقر می افتند از  %1.8در سال  2113به %1.3
در سال  2118رسیده است .میزان فرانشیز دارویی برای جمعیت عادی  %21و برای بازنشستگان  %11است.
به بیمارستان های خصوصی اجازه دریافت تا  %31بیشتر از تعرفه های بیمارستان های تامین اجتماعی به
منظور جبران یارانه های بیمارستان پرداختی های دولتی داده شده است]. [14
در سال  2111سیستم طبقه بندی جدیدی برای بیمارستان های خصوصی اجرا شد که این بیمارستان ها به
پنج دسته تقسیم شدند .بیمارستان ها بر اساس طبقه مجاز خود مجاز به دریافت تا بیش از  31تا  31درصد
تعرفه ها شدند.
 بیمه سالمت همگاني
بخش مهمی از طرح تحول سالمت در ترکیه اجرای بیمه سالمت همگانی بود .در سال  2111مجلس ترکیه
به منظور افزایش دسترسی همگانی به پوشش بیمه ای و تامین منابع مالی ،قانون بیمه عمومی را تصویب کرد.
به دنبال تصویب قانون سه طرح بیمه در بیمه سالمت عمومی ادغام شده و تحت نظارت سازمان تامین
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اجتماعی قرار گرفت .در سال  2118مقرر شد که حدود  8ملیون نفر از کارمندان دولتی و حدود  13ملیون
نفر از دارندگان کارت سبز در فاز دوم اجرای طرح تحت پوشش بیمه قرار بگیرند .از ابتدای سال  2113هیﭻ
پرداختی برای مراقبت های پیشگیری و خدمات اولیه حتی برای آن دسته از شهروندانی که بیمه نداشتند نیاز
نبود.
منابع الزم برای افزایش مزایای کارت سبز ،پوشش حق بیمه افراد و نیز افزایش تعداد ارایه کنندگان خصوصی
و دولتی از محل درآمد های دولت تامین شد .ایجاد سازمان تامین اجتماعی باعث شفافیت روابط خریدار و
ارایه کننده شد .یکپارچه سازی پنج طرح بیمه باعث به وجود آمدن یک منبع مشترک برای کاهش خطرات
مالی ،تسهیم کارآمد منابع بین همه گروه های درآمدی و جلوگیری از هزینه های کمرشکن و ارائه بسته
جامعی از خدمات شد .در فاصله سال های  1331تا  2111تعداد تخت به ازای هزار نفر جمعیت دو برابر شده
است .استراتژی اصلی برنامه تحول سالمت بهره مندی از بیمارستان های خصوصی و دولتی و هدف آن استفاده
کارا از ظرفیت های موجود کشور بود .در سال  2111سازمان بیمه تامین اجتماعی با  411بیمارستان خصوصی
قرارداد منقعد کرد تا در ازای پرداخت فرانشیز توسط بیماران به آن ها خدمات تشخیصی و درمانی ارائه دهد.
بیش از  % 31بیمارستانهای خصوصی با سازمان تامین اجتماعی به عنوان خریدار بر حجم خدمات و صحت
مطالبات این بیمارستان ها نظارت و در صورت تخلف برای آنها جریمه هایی مشخص نموده و یا اینکه قسمتی
از مبلغ درخواستی بیمارستان ها را به حساب کسورات می برد .پس از افزایش نظارت های وزارت بهداشت و
وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی کیفیت مدیریت بخش خصوصی افزایش پیدا کرد .در فاصله سالهای
 2112تا  2112متوسط طول اقامت در بیمارستان های بزرگ کاهش یافت .البته تاثیر این افزایش کارایی بر
روی کیفیت خدمات مورد سنجش قرار نگرفت.
مقایسه شاخص های سالمت پیش و پس از اجرای برنامه تحول سالمت در ترکیه نشان می دهد که بهبود
قابل مالحظه ای در شاخص های اصلی مانند مرگ و میر مادران ،نوزادان و دسترسی و بهره مندی از خدمات
و رضایت مندی بیماران به خصوص در مراقبت های اولیه به وجود آمده است .سهم پرداخت از جیب کل
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هزینه های سالمت از  %23.1در سال  2111به  %13.4در سال  2118رسید که این کاهش را می توان به
بهبود در پوشش جمعیت نسبت داد.
یک مطالعه انجام شده برای بررسی نظرات مردم درمورد طرح تحول سالمت نشان داده شده است که میزان
کلی رضایت شهروندان از خدمات سالمت از  %33.1در سال  2113به  %33.14در سال  2111رسیده است.
بین سالهای  2112تا  2111میزان امید به زندگی از  31سال به  34سال رسیده است]. [11
با وجود موفقیت های به دست آمده در زمینه ارتقا خدمات سالمتی در ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای
عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپا ،فاصله زیادی دارد .عدم تمرکز بر شاخص های پیامدی کیفیت یکی از
چ الش های اساسی نظام سالمت ترکیه در راستای ارتقا کیفیت خدمات بوده است .تجربه کشور ترکیه چند
درس مهم برای کشورهای با درآمد متوسط به باال دارد.
یکی از آموزه های مهم ضرروت سرمایه گذاری در بخش سالمت است .ترکیه حدود  %3.3از بودجه عمومی را
صرف هزینه های سالمت کرد .دومین آموزه مهم اهمیت ترغیب تقاضا برای خدمات اساسی سالمت از طریق
کاهش موانع فرهنگی اجتماعی و ارایه مشوق های مالی است .نکته سوم اهمیت داشتن دورنما و رهبری برای
تن ظیم ارزش ها و اصول راهنما و نیز تصمیم جدی برای تعقیب آن ها از طریق اجرای سیاست ها است.
اصالحات و تغییر در نظام سالمت برای نیل به هدف نهایی نظام سالمت که ارتقا سالمت جامعه می باشد ،باید
جامع و در تمامی ابعاد صورت گیرد ][11
 3-3-4آمریکا

 شاخص های اجتماعي و اقتصادی
جمعیت کشور آمریکا در سال  2111حدود  321،434،113برآورد شده است .سهم هزینه های سالمت از
تولید ناخالص داخلی از  %13.1در سال  %13.1 1331در سال  2114افزایش یافته است.
در سال  2118کشور آمریکا بیش از  %13درصد از تولید ناخالص داخلی را برای هزینه های سالمت صرف
کرده است که در مقایسه با سال  1338حدود یک چهارم افزایش یافته است .این میزان در مقایسه با کشورهای
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انگلستان و سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا باالتر می باشد .با وجود صرف این
هزینه باال برای نظام سالمت در آمریکا ،کیفیت خدمات و پوشش بیمه در این کشور در مقایسه با سایر
کشورهای با درآمد باال  ،از وضعیت پایین تری برخوردار بوده است .قبل از الیحه درمانی اوباما در سال ،2114
حدود  %18جمعیت کمتر از  11سال سن فاقد پوشش بیمه ای بودند .به علت کمبود دسترسی افراد فاقد بیمه
به پزشکان خصوصی ،آنها اغلب خدمات درمانی را از بیمارستان های خیریه و مراکز درمانی سرپایی دریافت
می کردند .با وجود صرف این هزینه باال در مقایسه با سایر کشورهای با درآمد باال ،سیستم سالمت در آمریکا
از مشکالتی چون کیفیت پایین ارایه خدمات سالمت ،و ناهماهنگی در ارایه خدمات در بخش های مختلف
روبرو بود].[41
 نظام بﻬداشتي درماني آمریکا
نظام بیمه های اجتماعی شامل دو گروه بزرگ طرح عمومی مدیکیر و مدیکیـد اسـت .مـدیکیر افـراد 11
سـال بـه بـاال ،افـراد ناتوانی که زیر  11سال سن دارند و افرادی که مبتال به بیماری های مزمن کلیوی هستند
را پوشـش می دهد .البته کسانی که جزو این گروه نیستند و مایلند تحـت پوشـش مـدیکیر باشـند بایـد آن
را خریداری کنند .مدیکیر و مدیکید به صورت اشتراکی هزینه درمان بیماری های مزمن را نیز پوشش میدهند.
مدیکیر دو بخش  Aو  Bدارد که بخش  Aآن مخارج بیمارستانی و بخش  Bآن برای اسـتفاده از پوشش
خدمات پزشکی است و خریداری آن داوطلبانه است و در ازای خرید آن باید حق بیمـه ای پرداخت شود .
البته از آن جا که بیش ترین درصد حق بیمه سالمندان توسط دولت پرداخت می شـود بیش از  31درصد از
سالخوردگان تحت پوشش بخش  Bهستند .بیمه نامه های خصوصی به طرق مختلف ارائه سرویس می دهند.
این خدمات شامل خدمات پزشکی و بیمارستانی تا یک حد مشخص هسـتند .پزشکان با بیمارستانها موافقت
کردهاند که موارد مشخص شدهای را بپذیرنـد ،امـا هزینـه خـدمات اضافه ای مانند تست های آزمایشگاهی،
رادیولوژی ،اتاق عمل ،دارو باید به وسیله بیمه شده پرداخت شود .بیمه مدیکیر شامل دو بخش است .بخش
 Aپوشـش بیمارسـتانی و بخش  Bبرنامـه خـدمات پزشـکی تقسیم می شود.
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علیرغم تالشهای انجام شده در سالهای  1381و  1331برای ایجاد بیمه همگانی برای گروههای جمعیتی
خاص از جمله کودکان ،تا سال  2118همچنان  1نفر از هر  3نفر آمریکایی فاقد پوشش بیمه بود .در سال
 ، 2113برنامه افزایش پوشش بیمه ای کودکان و افزایش سرمایه گذاری در مدیکید و سیستم های اطالعاتی
سالمت و پیشگیری و همچنین تحقیقات مربوط به سالمت تصویب شد و به دنبال آن در سال  2111الیحه
درمانی اوباما به مرحله اجرا گذاشته شد .این الیحه سه هدف اصلی را دنبال می کرد )1:افزایش تعداد بیمه
شدگان  )2بهبود کیفیت ارایه خدمات  )3کاهش هزینه های مراقبت های سالمت .از زمان اجرای این طرح
موافقان و مخالفان زیادی به بررسی اثرات و نتایج آن در سیستم سالمت آمریکا پرداخته اند.
از زمان آغاز اجرای این طرح ،میزان افراد فاقد پوشش بیمه ای از  %43در سال  2111به میزان  %11در سال
 2111و  %3.1در سال  2111رسیده است .تعداد افرد فاقد بیمه از  43ملیون در سال  2111به  23ملیون در
سال  2111کاهش پیدا کرده است .این میزان باالترین نرخ افزایش در پوشش بیمه ای بعد از اجرای طرح
مدیکید و مدیکیر در  1دهه گذشته را نشان می دهد .البته مطالعات نشان داده اند که این میزان افزایش
پوشش بیمه ای تنها به دالیل اثرات الیحه درمانی نبوده است بلکه بهبود شرایط اقتصادی هم از فاکتورهای
اثرگذار در این افزایش نرخ است .از سوی دیگر این قانون سبب افزایش پوشش بیمه ای برای افرادی شد که
دارای بیمه بودند .این حوزه ها شامل مراقبت های مادران ،درمان اختالالت ذهنی و خدماتی شد که قبال
شامل پوشش بیمه ای نبودند]. [13
منابع تامین هزینه ها در آمریکا از پرداخت از جیب ،بیمه های سالمت خصوصی ،مدیکیر ،مدیکید ،بیمه
سالمت کودکان و سایر برنامه های بیمه سالمت می باشد.
مراقبتهای سازمانی مورد نیاز براساس نیازمندیهای بیماران در طی اقامت در طول شب در بیمارستان های
عمومی مراقبت های حاد ،بیمارستان های تخصصی که شامل بیمارستان های توانبخشی و مراکز روان درمانی
و مراکز مراقبت های بلندمدت می باشد ،ارائه میگردد .ساختار و عملیات چنین مؤسساتی توسط قوانین دولت
مرکزی ،قوانین ایالتی ،احکام شهری ،استانداردهای کمیسیون های مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت
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سالمت و کدهای ساختمان ،اطفای حریق و بهسازی محیط اداره می شوند .کمیسیون مشترک اعتباربخشی
سازمان های مراقبت سالمت یک نهاد غیرانتفاعی خصوصی است که استانداردها و اعتبارنامه های مراکز
مختلف مراقبت سالمت را از نقطه نظر تطابق با استانداردهای موجود مورد بررسی قرار می دهد .بیمارستانها
در ایاالت متحده در سه نوع اصلی مالکیت طبقه بندی می شوند :خصوصی غیرانتفاعی ،خصوصی انتفاعی و
تحت مالکیت دولت .سازمان های غیرانتفاعی خصوصی مانند انجمن های جامعه و کلیساها ،بیمارستان های
غیرانتفاعی را اداره می نمایند.
در این کشور انواع بیمارستانها عبارتند از:
)1بیمارستان های شهری :شامل بیمارستان های غیرفدرال عمومی و تخصصی با اقامت کوتاه مدت کمتر از
سی روز است که برای عموم افراد قابل استفاده است .تخصص های مرتبط با بیمارستان های تخصصی در این
گروه عبارتند از :زنان و زایمان ،کودکان ،ارتوپدی و سایر خدمات تخصصی .عالوه بر آن خدمات سالمندان و
مراقبت در منزل با ارائه خدمات کمتر از  31روز در این دسته بیمارستان ها جای می گیرد ولی البته واحدهای
درمانی برخی مؤسسات نظیر زندان ها و درمانگاه ها را شامل نمی شود.
 )2بیمارستان های فدرال شامل بیمارستان هایی است که مستقیماً توسط دولت فدرال اداره می شود.
 )3بیمارستان های انتفاعی با هدف سودآوری توسط افراد ،با شراکت چند تن و یا توسط شرکت ها راه اندازی
و اداره می شوند .این بیمارستان ها در یک فضای رقابتی فعالیت داشته و باید براساس کیفیت برتر و ارائه
خدمات هزینه اثربخش رقابت نمایند.
 )4بیمارستان های عمومی کلیه خدمات تشخیصی ،درمانی و جراحی ارائه می دهند .بیمارستان های روستایی
و بیمارستان هایی که خدمات محدودی را ارائه می دهند در این دسته نمی گنجند.
 )1بیمارستان های غیر انتفاعی توسط سازمان های غیرانتفاعی مانند کلیساها ،جوامع ائتالفی و بشر دوستانه
بدون در نظر گرفتن سود کنترل می شوند .برطبق قانون ،این بیمارستان ها باید سود حاصل را در عملیات
بیمارستانی باز سرمایه گذاری نموده و اجازه توزیع آن در بین افراد را ندارند.
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در اکثر کشورهای توسعه یافته ،دولت نقش اصلی تدارک مراقبت های سالمت را برعهده دارد .اما در ایاالت
متحده ،بخش خصوصی نقش غالب را ایفا می نماید .این مسئله به درجاتی توسط سنت آمریکایی ها که متکی
بر مسئولیت فردی و تعهد به محدودیت قدرت حکومت ملی است ،قابل توجیه می باشد .در نتیجه ،غالب
هزینه های دولت در حوزه مراقبت های سالمت محدود به پر نمودن شکاف های بخش خصوصی است .این
شکاف ها مشتمل بر حفاظت زیست محیطی ،حمایت پژوهشی و آموزشی و مراقبت های اقشار آسیب پذیر
است.
تحت برنامه های ملی مراقبت سالمت ،بیماران گزینه های انتخابی متفاوتی در انتخاب ارائه دهندگان خود
دارند ،در حالیکه نیروهای بازار اقتصادی واقعی عمالً وجود ندارند .اگرچه در ایاالت متحده ،ارائه خدمات به
طور وسیعی در دست بخش خصوصی است؛ مراقبت سالمت فقط تا حدودی توسط نیروهای بازار آزاد کنترل
می شوند .ارائه و استفاده از خدمات مراقبت سالمت در ایاالت متحده چنانکه بعداً توضیح داده خواهد شد از
معیارهای اساسی یک بازار آزاد به طور کامل تبعیت نمی کند .ازاین رو ،بهترین توصیف از این نظام ،یک شبه
بازار یا بازار ناقص است.
در ادامه بعضی از جنبه های کلیدی مشخص کننده بازارهای آزاد ارائه شده است :در یک بازار آزاد بیماران
متعدد (خریداران) و ارائه کنندگان (فروشندگان) به صورت مستقل از هم عمل می کنند .در این بازار ،بیماران
باید قادر باشند به راحتی ارائه دهندگان را براساس قیمت و کیفیت خدمات انتخاب نمایند .اگر این امر به
سادگی امکانپذیر بود ،انتخاب بیمار و متعاقب آن تعیین قیمت ها از طریق تأثیر متقابل عرضه و تقاضا انجام
می شد .به لحاظ نظری ،حداقل قیمت ها بین پرداخت کنندگان و ارائه دهندگان مورد مذاکره قرار می گیرد.
اگرچه در بسیاری موارد پرداخت کننده ،بیمار نیست بلکه سازمان مراقبت مدیریت شده ،بیمه سالمت،
سالمندان یا بیمه سالمت مستمندان است .زیراکه قیمت ها توسط سازمانهای خارج از بازار تعیین می شوند.
درواقع ،قیمت ها آزادانه توسط نیروهای عرضه و تقاضای بازار کنترل نمی شوند .برای آنکه بازار مراقبت سالمت
یک بازار آزاد باشد ،باید رقابت آزادانه در بین ارائه دهندگان بر سر قیمت و کیفیت برقرار گردد .به طور کلی،
رقابت آزاد در بین ارائه دهندگان مراقبت سالمت در ایاالت متحده وجود دارد؛ اگرچه یکپارچگی قدرت خرید
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توسط برنامه های سالمت خصوصی؛ ارائه دهندگان را وادار به اتحاد ماهوی و نظام ارائه یکپارچه در طرف
عرضه می نماید .در مناطق جغرافیایی خاص کشور ،یک غول نظام پزشکی بزرگ و منفرد به عنوان ارائه دهنده
انحصاری عمده ،خدمات مراقبت سالمت را محدود کرده است .همچنان که ،نظام مراقبت سالمت به حرکت
در این جهت ادامه می دهد به نظر می رسد که تنها در کالن شهرها ،بیش از یک نظام یکپارچه وسیع در به
دست آوردن کسب وکار برنامه های سالمت به رقابت می پردازند .بازار آزاد نیازمند آن است که بیماران درباره
گزینه های خدمتی اطالعات داشته باشند  .بازارهای آزاد زمانی بهترین عملکرد را دارند که مشتریان درباره
کاالها و خدماتی که مورد استفاده قرار می دهند ،آگاهی داشته باشند .با این حال ،بیماران همیشه اطالعات
مکفی درباره تصمیماتی که باید در رابطه با مراقبت مورد نیاز اتخاذ شود را ندارند .گزینه های انتخابی مشتمل
بر فناوری پیشرفته ،روش های تشخیصی ،مداخالت و داروها دشوار بوده و اغلب نیازمند دخالت پزشک هستند.
اما ارائه دهندگان مراقبت های اولیه می توانند این شکاف اطالعاتی را برای بیماران کاهش دهند .اخیراً ،مصرف
کنندگان مراقبت های سالمت ابتکار عمل بیشتری را برای آگاهی رساندن به آنها با به کارگیری منابع اینترنتی
به منظور گردآوری اطالعات پزشکی به کار بسته اند .همچنین تبلیغات فرآورده های دارویی تأثیراتی بر
انتظارات مشتریان و افزایش آگاهی از داروهای در دسترس داشته است .در بازار آزاد ،بیماران اطالعاتی درباره
قیمت و کیفیت تمامی ارائه کنندگان دارند .روش های فعلی قیمت گذاری خدمات مراقبت سالمت ،مکانیسم
های بازار آزاد را مشوش تر می نماید .هزینه های پنهان ،برآورد هزینه کل خدمات پیش از زمان وقوع هزینه
برای بیماران را دشوار می سازد .به طور مثال قیمت گذاری برمبنای اقالم به هزینه های اضافی خدمات که در
روش های اصلی مانند جراحی کاربرد دارد ،اطالق می گردد .بیماران اغلب از هزینه های جراحی پیش از
انجام آن اطالع دارند اما قادر نیستند تا هزینه متخصص بیهوشی و آسیب شناسی یا تدارکات بیمارستان و
تسهیالت را تخمین بزنند؛ بنابراین محرز نمودن قیمت کل پیش از آنکه خدمات دریافت شود ،بینهایت دشوار
است .بسته قیمتی و حق سرانه ها می توانند با فراهم نمودن هزینه همراه برای بسته خدمات مربوطه ،بر
معایب ناشی از افزایش هزینه ها غلبه نمایند .بسته قیمتی ،خدمات هر بخش را که شامل حق سرانه کمتر
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است با یکدیگر در یک گروه دسته بندی می کند .حق سرانه ها کلیه خدمات مورد نیاز اعضای خود را که
ممکن است در طول یکسال مورد نیاز آنها باشد تحت پوشش قرار میدهند ].[18
در سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا ،ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ،بدون در نظر گرفتن خصوصی یا
عمومی بودن منابع مالی ،اغلب مربوط به بخش خصوصی می باشند .بسیاری از طرح های خصوصی سازی در
ایاالت متحده نشان دهنده تالش های زیاد دولت در کنترل سرعت افزایش هزینه های درمانی است .مثالهای
اصلی خصوصی سازی در ایاالت متحده که به صورت خالصه درباره آنها بحث می گردد عبارتند از :استفاده از
قرارداد انتخابی و مناقصه رقابتی توسط ایالت ها ،قراردادهای مدیریتی بیمارستان های عمومی و استفاده از
مدیریت موردی و روش های درمانی مدیریت شده در ارائه خدمات بهداشتی.
قرارداد انتخابی در مراقبت های بهداشتی سیستمی است که توسط آن یک پرداخت کننده (هم عمومی و هم
خصوصی) لیست محدودی از ارائه دهندگان خدمات سالمت به مشتریانش ارایه می دهد .در چنین سیستمی،
یک فرآیند مناقصه رقابتی معموالً برای تعیین ارائه دهندگان نهایی مراقبت بر اساس سیستم باز پرداخت از
دستمزد ثابت تا نوعی از پرداخت سرانه ،استفاده می شود .طبق مطالعه کریستیانسون ( ،)1388فرض اصلی
نهفته در استفاده از مزایده رقابتی و قرارداد انتخابی این است که این روند " ارائه دهندگانی را که قادر به
مهار افزایش هزینه و دستمزد هستند و یا توانایی ایجاد روش هایی مقرون به صرفه برای سازماندهی و ارائه
خدمات دارند را تشویق می کند ،به صورتی که اگر این اقدامات بتوانند منجر به کاهش قیمت های پیشنهادی
شوند ،متعاقباً باعث افزایش احتمال برنده شدن یک قرارداد می شود".
بررسی واقعیت این فرض توسط گاردنر و شفلر ( )1388انجام گردید ،کسانی که پرونده های مربوط به تجارب
ایالت هایی با قرارداد انتخابی و مزایده رقابتی را در ایاالت متحده مورد بررسی قرار دادند .ارزیابی پرونده ها
در مورد برنامه خدمات درمانی و سیستم مهار هزینه بهداشت و درمان ایالت آریزونا نشان داد که این برنامه
در اولین سال اجرایی خود بدون افزایش کل هزینه های بهداشت عمومی توانست به درجه متوسطی از موفقیت
در مراقبت از افراد بی بضاعت دست یابد .به عالوه ،نویسندگان یک سری مشکالت را دراین مورد متذکر شدند
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که شامل عدم پرداخت به موقع به تأمین کنندگان و هزینه های باالدست که برای برگشت برنامه از بخش
خصوصی به عمومی ضروری است .در نهایت ،روند مناقصه رقابتی باید عمالً تحت تغییر قرار گیرد زیرا که
ایالت هیﭻ گزینه ای دیگری جز مذاکره و پیشنهاد مجدد برای پیشنهاد کنندگان ندارد زیرا که پیشنهاد اولیه
برخی شرکت کنندگان در مناقصه بیشتر از سطح قابل انتظار است .این به نوبه خود منجر به افزایش مزایده
در دور اولیه روند مناقصه می گردد و در بلند مدت هزینه های دولت را افزایش می دهد.
یکی دیگر از حالت های خصوصی سازی در ایالت متحده آمریکا قرارداد مدیریت بیمارستان های دولتی بود.
به طور کلی قرارداد مدیریت شامل یک توافق رسمی بین یک شرکت خصوصی و هیات مدیره بیمارستان
میباشد که طی آن بخش خصوصی مسئولیت مدیریت روزانه بیمارستان را به عهده می گیرد ].[11به هر
حال ،تحت این قرارداد ،بیمارستان همچنان به صورت دولتی باقی می ماند و مسئولیت قانونی موسسات
مدیریت شده همچنان با هیات مدیره می باشد.
بسیاری از بحث های صورت گرفته در خصوص مدیریت خصوصی بیمارستان های دولتی بر مبنای عملکرد
برتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است .دسترسی آسان به متخصصین مدیریتی ،توانایی تصمیمگیری
سریع و پاسخ به موقع به خواسته های مشتری برخی نمونه هایی از مزایای استفاده از مدیریت خصوصی است
].[42
 4-3-4کانادا

 شاخص های اجتماعي و اقتصادی
جمعیت کشور کانادا در سال  2111حدود  31.23میلیون نفر گزارش شده است .سهم هزینه های سالمت از
تولید ناخالص داخلی از  %8.3در سال  1331به  %11.4در سال  2114افزایش یافته است و پیش بینی
میشود که مابین سال های  2114تا  4.1 2118درصد رشد کند و رقم حدود  11.1درصد در سال 2118
برسد].[41
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 نظام بﻬداشتي و درماني كانادا
منبع اصلی مالی مراقبت سـالمت ،اعمـال مالیـات از سوی دولت های فدرال ،نواحی و ایالت ها اسـت .مـابقی
آن از بیماران بصورت انفرادی به شکل پرداخت از جیب و بیمه درمان خصوصی تامین می شود .مبلغ تخصیص
داده شـده بـه ارائـهکننـدگان و موسسات سالمت ،در درجـه نخسـت توسـط دولـتهـا برای دسته ای از
کاالها و خدمات سالمتی که از سـوی دولت ها بصورت یارانه فراهم می شوند و در مرحله بعـد توسط
مصرفکنندگان و بیماران به صورت انفرادی بابـت خدمات و کاالهای سـالمتی کـه در بخـش خصوصـی
هستند ،فراهم می شود .تقریبا بیشترین میزان هزینـه هـای سالمت از اعمال مالیات از سـوی دولـت هـای
فـدرال ،نواحی و ایالت ها تـامین مـیشـود .پرداخـت در بخـش خصوصی به دو بخش پرداخت های از جیب
و بیمه سالمت خصوصی تقسیم می شود :سایر هزینه ها از منابعی چون صندوق های بیمه اجتماعی و اهدایی
موسسات خیره تامین می شود.
بیمه سالمت خصوصـی سومین منبع مهم صندوق ها برای مراقبـت سـالمت در کانادا است کـه  %12کـل
هزینـه سـالمت را در سـال  2112و در سال  2111و  2111به طور متوسط  %14.3از کل هزینه های سالمت
را شامل شده است .در سال  %13.1 ،2113مراقبت های دندانپزشکی و  %33.8داروهای تجویزی و %21.3
مراقبت های بینایی سنجی از طریق بیمه سالمت خصوصی سرمایه گذاری شد].[43
برخالف بریتانیا و ایاالت متحده ،در کانادا هیﭻ گونه حمایت مالی برای خصوصی سازی وجود نداشت .شواهد
موجود نشان می دهد که در حال حاضر هیﭻ حمایت جدی از مراقبت های حاد بیمارستان های خصوصی و
یا تمایل به بازگشت به یک سیستم بیمه خصوصی برای خدماتی که در حال حاضر تحت پوشش قانون بهداشت
کانادا است ،وجود ندارد.
در یک مقاله نظری ،مانگا ] [11در مورد جوانب مثبت و منفی خصوصی سازی مراقبت های بهداشتی در کانادا
بحث کرده است .به گفته نویسنده ،شایع ترین اشکال خصوصی سازی که اجرا شده است و یا در دست بررسی
برای اجرا شدن در کانادا است شامل موارد زیر می باشد( :الف) افزایش هزینه خصوصی خدمات پزشکی از
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طریق صدور صورت حساب اضافی (ب) افزایش بودجه مصارف عملیاتی بیمارستان از طریق هزینه های کاربر
(ج) افزایش بودجه بیمارستان از طریق خیریه ها (نیکوکاری) ،فعالیت های تجاری و یا قراردادهایی با اهداف
جایگزینی سرمایه یا توسعه تسهیالت و برنامه (د) افزایش استفاده از سود خصوصی مدیریت بیمارستان ها (ه)
بستن قرارداد در بخشی و یا در کل فعالیت های معین بیمارستان ها مانند خشکشویی ،آزمایشگاه ،و خرید
تجهیزات برای شرکت های سودبر خصوصی و (ی) اجرا و مدیریت فعالیت های دولتی خاص مانند نگهداری
سیستم های اطالعاتی توسط شرکت های خصوصی .
ارزیابی نویسنده در مورد طرح های خصوصی سازی ذکر شده در باال ،مبتنی بر سه هدف سیاست های
بهداشتی عمده زیر می باشد :بهره وری اقتصادی ،مهار مخارج بخش عمومی ،و برابری دسترسی به خدمات
بهداشتی .مانگا استدالل می کند که هر گونه اقدام خصوصی سازی خاص برای اینکه به عنوان یک گزینه
سیاست سالمت قابل قبول در کانادا در نظر گرفته شود باید این اهداف سیاسی را برآورد کند .مانگا ،زیربنای
رویکرد هزینه های کاربر را با فرض اینکه تقاضای بیش از حد مصرف کنندگان ،نیروی محرکه اصلی برای
افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی است ،استدالل می کند .بنابراین ،اغلب ادعا شده است که با افزایش
" مسئولیت بیمار" برای هزینه های مراقبت های بهداشتی امکان تضعیف استفاده غیر ضروری از خدمات
بهداشتی و درمانی وجود دارد .در شرایط کانادا ،مفهوم "افزایش مسئولیت بیمار" ،به بیمارانی که سهم بیشتری
از کل هزینه های مراقبت های بهداشتی را مستقیما از طریق بیمارستان و هزینه های پزشکی را از طریق
صورت حساب اضافی پرداخت می کنند ترجمه شده است .بر اساس شواهد به دست آمده از مطالعات تجربی
در مورد صدور صورت حساب اضافی ،مانگا نتیجه می گیرد که این شکل از خصوصی سازی احتمال افزایش
بهره وری فنی که در آن خدمات پزشکی تولید می شوند ،کاهش هزینه های کلی خدمات مراقبت های سالمت
و کاهش دسترسی به مراقبت ها به طور عمده در میان مردم فقیر را باعث نمی شود .با توجه به هدف کارایی
فنی ،مانگا به شواهی اشاره نمود که طی آن پزشکان به این معتقد هستند که با ممنوع کردن صدور صورتحساب
اضافی ،بهره وری آنها از نظر ساعات کاری و ویزیت بیماران افزایش خواهد یافت.
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عالوه بر این ،گفته می شود که صدور صورت حساب اضافی ،با تشویق تعویﺾ نیروی انسانی سالمت در تولید
خدمات سالمت ،به ویژه در دوره افزایش عرضه پزشکان ،روش پرداخت هزینه برای خدمات بازپرداخت
پزشکانی را که احتمال افزایش بهره وری فنی آنها کم است را تقویت می کند .او ادعا می کند که هیﭻ تضمینی
وجود ندارد که کاهش در استفاده از خدمات باعث ذخیره سیستم مراقبت های سالمت خواهد شد ،به طور
کلی به دلیل اینکه ممکن است بیماران نوع گران تر خدمات بیمارستانی (مراقبت های اضطراری) را با خدمات
پزشکی تعویﺾ کنند ،ممکن است آنها از مراقبت های پیشگیرانه صرف نظر کنند ،که نیاز به مراقبت های
گران تری دارد و در نهایت ممکن است پزشکان میزان خدمات خود را در واکنش به کاهش تعداد بیماران
افزایش دهند .بر اساس این استدالل ،مانگا نتیجه می گیرد که به احتمال زیاد در صورت صدور صورت حساب
اضافی ،کل (دولتی و خصوصی) هزینه های سالمت افزایش می یابد .در نهایت ،نویسنده معتقد است که صدور
صورت حساب اضافی ممکن است پیامدهای منفی جدی بر هدف تساوی حقوق داشته باشد زیرا باعث ایجاد
ریسک مالی برای بیمار می شود و ممکن است حداقل در میان فقرا ،استفاده از مراقبت های الزم را باز دارد .
در حال حاضر و بر اساس گزارش موسسه دیلوییت نظام سالمت کانادا ،در درجه اول و نه به صورت انحصاری،
از طریق منابع عمومی ارائه و تامین اعتبار می شود .سیاست های ملی سالمت در سطوح عالی توسط دولت
فدرال تع یین می شود و بخشی از بودجه استان ها و مناطق از طریق پرداخت های کالن توسط دولت تامین
می شود .با این وجود کماکان ،دولت های استانی و ناحیه ای نقش مهمی در تامین منابع مالی ،سیاست های
سالمت و  ..دارند .نتیجه این سیستم یک چارچوب ملی برای سالمت با نظام های سالمت استانی/ناحیه
گسستهای است که بطور جداگانه و اختصاصا با توجه به نیاز مردم هر منطقه ،طراحی و اجرا می شود .در حال
حاضر  31درصد کل هزینه نظام سالمت از بودجه عمومی تامین می شود .باقی مانده این هزینه  13درصد
توسط بیمه های خصوصی و  14درصد از طریق پرداخت از جیب تامین می شود .اگرچه رویکرد کلی در نظام
سالمت به سمت بخش عمومی است ولی نقش مهم بخش خصوصی را نباید نادیده گرفت .عرضه کنندگان
خصوصی بخش مهمی از عرصه کنندگان خدمات سالمتی هستندکه هم از طریق بخش خصوصی و هم بخش
عمومی تامین اعتبار می شود .به دنبال افزایش تقاضا در بخش سالمت و محدودیت منابع این حوزه و در
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راستای یافتن راه حلی برای این معضل ،نوآوری هایی در ارتباط با عرضه خدمات از طریق مدل های تجاری
جایگزین با مشارکت بخش عمومی ،خصوصی و سازمان های غیرانتفایی پیشنهاد شده است].[13
 5-3-4تایلند

 شاخص های اجتماعي و اقتصادی
جمعیت کشور تایلند در سال  2111حدود نفر  18.81میلیون نفر گزارش شده است .سهم هزینه های سالمت
در کشور از %3.1در سال  1331به  %4.1در سال  2111افزایش پیدا کرده است .تایلند کشوری با درآمد
متوسط و رو به پایین است که در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است .تایلند در طول سال های اخیر از رشد
اقتصادی خوبی برخوردار بوده است .در فاصله سالهای  2111تا  2118متوسط رشد ساالنه  GNIدر تایلند
 %1.2بوده است.
 نظام بﻬداشت و درمان در تایلند
نظام خدمات سالمت در تایلند شامل هر دو طرف نهادهای خصوصی و دولتی است .وزارت بهداشت ارایه
دهنده خدمات سالمت با شبکه گسترده ای از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی است .بیشتر ارایه
کنندگان خدمات در بخش دولتی تحت نظارت وزارت بهداشت هستند که مهم ترین ارایه کننده خدمات در
مناطق روستایی می باشد .عالوه بر آن وزارت آموزش و وزارت دفاع و دیگر وزارتخانه ها نیز برای خود مراکز
درمانی مخصوص دارند .رونق اقتصادی در اواخر دهه  1381و اوایل  1331باعث ترویج سرمایه گذاری سریع
بخش خصوصی و رشد بخش سالمت شد ،اما سرعت آن به طور قابل مالحظه ای از زمان بحران اقتصادی
کاهش یافته است به طوری که کاهش تقاضا و مازاد تخت های بیمارستانی  81بیمارستان خصوصی را مجبور
به کاهش تعداد تخت و حوزه فعالیت هایشان شدند.
پیش از آغاز اصالحات نظام سالمت در تایلند برای رسیدن به پوشش بیمه همگانی در سال  ،2111انواع
بیمههای سالمت عبارت بودند از:
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طرح رفاه پزشکی ،طرح مزایای پزشکی کارکنان دولتی ،طرح تامین اجتماعی و طرح برنامه کارت درمانی
داوطلبانه .طرح پوشش بیمه همگانی با هدف گسترده برخورداری عادالنه عموم مردم از مراقبت های سالمتی
تعریف شد .این طرح شامل سه ویژگی تعریف شده بود :طرح تامین مالی شده از راه مالیات که خدمات رایگانی
را فراهم می کند ،بسته خدمت جامع با تمرکز بر مراقبت های اولیه شامل پیشگیری از بیماری و ارتقای
س المت و بودجه ثابت با محدود کردن پرداخت به ارایه کنندگان جهت کنترل هزینه ها .برنامه های پوشش
همگانی در تالش است تا از مکانیزم های مالی برای تقویت مراقبت های اولیه استفاده نماید .منبع اصلی مالی
طرح پوشش همگانی ،درآمدهای مالیاتی است که به صورت سالیانه توسط دولت برای هر فرد پرداخت میشود.
این مبلغ به صورت مستقیم به ارایه کنندگان دارای قرارداد به عنوان سرانه پرداخت می شود .در بخش بیمه
همگانی پرداخت برای خدمات سرپایی به صورت سرانه است و دولت به ازای افراد نام نویسی شده در مراکز
دارای قرارداد به آن ها سرانه پرداخت می کند .برای خدمات بیمارستانی ،روش مورد استفاده نظام پرداخت
گلوبال بر اساس گروه های تشخیصی وابسته است .همچنین خدمات پیشگیری و ارتقای سالمت ،جزیی از
بسته پایه است و نحوه پرداخت به ارایه کنندگان آن ها بر اساس سیستم سرانه به همراه پرداخت مبتنی بر
عملکرد می باشد.
با وجود اینکه پوشش همگانی در طول اجرا با مشکالتی مواجه شد ،این طرح یکی از محبوب ترین سیاستهای
دولت در تایلند شناخته می شود و در میان نظر سنجی ها باالترین رتبه بندی را دارد .پرداخت سرانه ،ارتباط
بین مصرف کنندگان و خرید خدمات را حفظ می کند .آمار بهره مندی ،افزایش مراجعات سرپایی به مراکز
بهداشتی و بیمارستان های منطقه ای و کاهش خدمات سرپایی ارایه شده توسط بیمارستان های عمومی را
نشان می دهد که نشان دهنده سیستم ارجاع مناسب و تاکید بر خدمات مراقبت های اولیه است .شواهد نشان
می دهد که با شروع طرح پوشش همگانی عدالت مالی و محافظت مالی افزایش یافته است .تعهد مالی دولت
تایلند در طرح پوشش همگانی در  11سال آغاز طرح قابل توجه بود .پس از آغاز طرح هزینه های عمومی
دولت بر روی سالمت از  1.3بیلیون دالر به  2.3بیلیون دالر در سال  2112افزایش یافت و در سال  2118به
 3.4بیلیون دالر رسید .نکته قابل توجه دیگر این است که طرح بیمه همگانی دسترسی به خدمات ضروری
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سالمت ،عدالت در بهره وری خدمات و پیشگیری از فقر را به دلیل استفاده از خدمات سالمت بهبود بخشید.
آمار سال  2111حاکی از سطح بسیار پایین نیاز برآورده نشده برای خدمات سالمتی در تایلند است .تعداد
خانوارهایی که به علت هزینه های کمرشکن سالمت دچار فقر می شدند از  2.31در سال  2111به  1.34در
سال  2111رسید]. [11
خالصه ای از ساختار نظام سالمت و مکانیزم های مورد استفاده در خصوصی سازی در کشورهای مختلف
جدول شماره  3آمده است.
 6-3-4سایر کشورهای غربی و اروپایی

نظام ارایه خدمات سالمت در استرالیا از دو بخش عمومی و خصوصی تشکیل شده است .نظام سالمت کشور
استرالیا در سه رده دولتی به مردم ارائه خدمت می نمایند .بخش خصوصی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
دولت مرکزی در راس نظام ارائه خدمات قرار دارد و وظایف هر سطح به طور دقیق تعریف شده است .بخش
خصوصی از طریق بیمارستان های خصوصی و ارائه دهندگان خصوصی (مطب پزشک) در این ساختار ایفای
نقش می کنند .تمرکز زدایی خدمات به خوبی شکل گرفته است ،خدمات بهداشت مادر وکودک روانپزشکی
و ...به ایاالت وخدمات مربوط به بهسازی محیط وبهداشت محیط به شهرداری ها وادارات محلی تفویﺾ شده
است .عمده منابع تامین مالی را دولت ( )%31.2بر عهده دارد .کیفیت ،دسترسی و برابری حقوق مصرف کننده،
به شدت توسط بخش دولتی وخصوصی پیگیری می شود.
بررسی شکایات بیماران توسط بازرسان ویژه وهمچنین هیئت کیفری حرفه های بهداشتی مستقر در هر ایاالت
انجام میشود .قانون آزادی دادن اطالعات به بیمار اجازه دسترسی به پرونده پزشکی را برای آنها تسهیل میکند.
در کشور استرالیا دولت فدرال و دولتهای ایالتی در بیش از پنجاه بیمارستان مشارکت بخش خصوصی را به
اشکال مختلف انجام دادند .بیشترین مدل به کار گرفته شده واگذاری بیمارستان به بخش خصوصی با حفظ
مالکیت بخش خصوصی بوده است.
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بنابر گزارش موسسه دیلوییت استرالیا ،ولز و مکزیک از جمله کشورهایی هستند که در سال های اخیر به
جبران کمبود زیرساخت های مراقبت سالمت به سمت انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی رفته اند .از
جمله می توان به بیمارستان تازه تاسیس استنلی در استرالیا اشاره کرد که تمامی خدمات غیر بالینی آن
توسط یک موسسه خصوصی عرضه می شود و بیمارستان نورترن بیچز در ولز که به طور کامل توسط یک
موسسه خصوصی اداره می شود اما بودجه آن از طریق دولت تامین خواهد شد].[41
نظام سالمت در کشور فرانسه تحت نظارت کلی دولت قرار دارد و تعیین و تعریف استراتژی سالمت ملی بر
عهده وزارت امور اجتماعی ،سالمت و حقوق زنان می باشد .مسئولیت اجرای سیاست های دولت در بخش
سالمت عمومی ،سازماندهی و تامین مالی سیستم خدمات درمانی در چارچوب قانون سالمت عمومی و کنترل
هزینه های خدمات درمانی تعریف شده توسط پارلمان بر عهده وزارت بهداشت است .سیستم بیمه اجباری
درمان با کلیه بیمه گران سالمت اجتماعی تجمیع شده و در یک سیستم ملی پرداخت واحد توسط صندوق
قانونی و غیر رقابتی بیمه سالمت به مورد اجرا گذاشته می شود و تامین مالی خدمات درمانی از طریق کسر
مالیات بر درآمد کارفرمایان ،کارکنان و مالیات بر درآمد کل صورت می گیرد .بخش خصوصی برای ارایه
خدمات با بخش دولتی از طریق عقد قرارداد عمل می نماید.
در کشور اسپانیا پس از تصویب قانونی در سال  ،1333مدلی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی در بیمارستان
آلزیرا در ایالت والنسیا به مرحله اجرا گذاشته شد .در این مدل بخش خصوصی متشکل از شرکت های بیمه و
ساختمانی بیمارستانی را می سازند و مدیریت بیمارستان و ارایه خدمات درمانی را برای ده سال به عهده
میگیرند .در این روش مدیریت ارایه خدمات درمانی برای جمعیت مشخصی در مقابل پرداخت سرانه به بخش
خصوصی واگذار می شود .در طول این مدت ،مقامات محلی در حوزه سالمت مسئولیت نظارت بر خدمات
بیمارستان را بر عهده دارند .تفاوت این مدل با سایر مدل ها در کشورهای انگلستان و ایتالیا در ارایه کلیه
خدمات بالینی و غیر بالینی برای جمعیت مشخص می باشد .در صورتی که پس از پایان ده سال بخش
خصوصی تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشد مسولیت ارایه خدمات به مقامات محلی مسئول در حوزه
سالمتی انتقال میابد ].[11
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همانند بیشتر کشورها ،برزیل درصد باالیی از هزینه های سالمتی را برای خدمات بیمارستانی صرف
میکند( %31بودجه سالمت) .سهم هزینه های بیمارستانی از هشت درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته
است .به دنبال محدودیت های بودجه ای دولت در حوزه سالمت به سمت تشویق مشارکت بخش خصوصی
روی آورد.
روش دولت در این حوزه شامل رقابت باز برای انتخاب بهترین پیمانکار برای ساخت امکانات بیمارستانی بود.
پس از انجام مناقصه پیمانکار برنده وارد یک قرارداد پنج ساله با دولت می شود که سیستم بازپرداخت خدمات
بر اساس ارزیابی عملکرد در ارایه خدمات درمانی می باشد .در بین سالهای  1338تا  2111شانزده بیمارستان
 211تخت خوابی در سن پائولو و اطراف آن با این روش ساخته شد که خدمات پایه ای جراحی ،زنان و زایمان،
داخلی ،اطفال و سالمندان را ارایه می کردند .در این روش پیمانکاران اختیار کامل در امور مدیریتی و تصمیم
گیری در مورد ورودی ها ،فرآیندهای مدیریتی و عملکرد روزانه را دارا می باشند .مورد تمایز این روش از سایر
روش های قراردادی بازپرداخت بر اساس عملکرد است .معیارهای سنجش عملکرد در قرارداد ما بین بخش
خصوصی و دولتی تعیین می شود و می تواند شامل موارد زیر باشد )1 :حجم خدمات ارایه شده شامل :بیماران
سرپایی ،بیماران بستری ،موارد تشخیصی ،اعمال جراحی و اورژانس )2.سنجش کیفیت ارایه خدمات از طریق
شاخص های از پیش تعیین شده از جمله :کاهش عفونت های بیمارستانی  )3گزارش نتایج پرسشنامه های
رضایت سنجی بیماران .پیمانکار همچنین مسئول قرارداد کلیه نیروهای انسانی و خرید تمام تجهیزات می
باشد .بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای با درآمد پایین اجرای این بند قرارداد را چالش برانگیز میدانند.
به عالوه این شیوه در برزیل فقط به سازمان های غیر انتفاعی اجازه اداره بیمارستان ها با این روش را می داد.
این سازمان ها اهداف اجتماعی داشته و با اهداف دولتی در این بخش هماهنگی و همسویی بیشتری دارند.
مطالعات نشان داده است که اجرای این شیوه در برزیل سبب کارآمدی و افزایش کیفیت در خدمات بیمارستانی
شده است]. [12
دولت پرتغال در آگوست سال  2112قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن توسعه و ساخت اولین
بیمارستان با مشارکت بخش خصوصی و دولتی آغاز شد .مدل کشور پرتغال در مشارکت بخش خصوصی و
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دولتی به میزان زیادی به مدل  Private Finance Initoativeکه در انگلستان توسعه یافته بود شباهت
داشت .این برنامه در سیستم سالمت کشور پرتغال حوزه های بالینی را نیز در بر می گیرد]. [13
جدول شماره  -3مقایسه ساختار نظام سالمت و روش های خصوصی سازی در کشورهای منتخب
نام كشور

جمعیت (میلیون نفر) سﻬم سالمت از GDP

انگلستان

11.14

% 3.1

ترکیه

33.11

% 1.4

آمریکا

321

% 13.1

ساختار نظام سالمت و مکانیزم های مورد استفاده خصوصي سازی
سیاست های خصوصی سازی در کشور انگلستان از سال  1333آغاز شده
است .برون سپاری خدمات بالینی و غیربالینی مانند برگزاری مناقصه برای
خدمات رختشویی ،نظافت و  ،...واگذاری خدمات مراقبت از سالمندان،
بیمارستان های روانی و  ....از نمونه روش های به کار رفته در این کشور
است .از پیشگامان معرفی مدل مشارکت عمومی-خصوصی در دنیا است.
اخیرا به دلیل کمبود بودجه  NHSتمایل به مشارکت های عمومی
خصوصی کم شده است.
خصوصی سازی در قالب طرح تحول نظام سالمت از سال  2113شروع
شد .در فاز اول این طرح تغییر ساختاری در نحوه ارائه خدمات سالمتی
صورت گرفت .به طور همزمان طرح بیمه سالمت همگانی اجرا شد .یک
سوم بیمارستان ها در حال حاضر خصوصی هستند .شاخص های سالمت
پس از طرح تحول سالمت بهبود پیدا کرد .در سال  2118پرداخت از
جیب مردم  % 13.4بوده است.
بیمه سالمت همگانی وجود ندارد و ساختار بیمه ها خصوصی است .با
اجرای الیحه درمانی اوباما تالش شد درصد بیمه شدگان افزایش یابد ولی
هنوز  24میلیون نفر بدون بیمه هستند .عمده تدارک مراقبت های سالمت
با بخش خصوصی است .قیمت گذاری خدمات سالمت توسط بازار آزاد
صورت می گیرد .مثال های مکانیزم های مورد استفاده برای خصوصی
سازی :استفاده از قرارداد انتخابی و مناقصه رقابتی توسط ایالت ها ،قرارداد
های مدیریتی بیمارستان های عمومی و استفاده از مدیریت موردی و روش
های درمانی مدیریت شده در ارائه خدمات بهداشتی.
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کانادا

31.23

% 11.4

تایلند

18.81

% 4.1

اولین تامین کننده و ارائه کننده خدمات سالمت دولت است .مابقی از
طریق بیمه های خصوصی و پرداخت از جیب مردم تامین می شود .ناگزیر
از کاهش بودجه سالمت و تقاضای نامحدود حوزه سالمت به سمت نوآوری
هایی با مدل مشارکت بخش عمومی ،خصوصی و سازمان های غیرانتفایی
رفته اند.
هر دو بخش خصوصی و دولتی در ارائه خدمات سالمت مشارکت دارند.
نظام پرداخت به صورت سرانه و گلوبال به ارائه کنندگان دولتی و خصوصی
پرداخت می شود.

 7-3-4جمع بندی بررسی تجارب سایر کشورها

با بررسی روند ورود بخش خصوصی به نظام سالمت در کشورهای منتخب آنچه که بیش از هر نکته دیگری
جلب توجه می کند ،فارغ از نتیجه آن ،تجربه حضور بخش خصوصی در نظام سالمت به شکل های مختلف
است .با توجه به محدودیت های بخش دولتی در ارائه خدمات سالمت ،درکشورهای بررسی شده ،حتی
کشورهایی مانند انگلستان و کانادا که نظام سالمت همگانی دارند ،بخش خصوصی به نحوی در بخش سالمت
حضور پیدا کرده است.
به نظر می رسد مدل های موفق حضور بخش خصوصی در نظام سالمت مانند ترکیه بعد از اصالحات سال
 ،2118اسپانیا ،برزیل و  ...مربوط به انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی بوده است.
ا ما آنچه که از تجربه موفق سایر کشورها و تفاوت با وضعیت فعلی ایران و زیرساخت های موجود برای حضور
بخش خصوصی در نظام سالمت به نظر می رسد ،به شرح زیر است:
 برای رشد بخش خصوصی گسترش روابط خارجی اقتصادی ضروری است.
 ورود موفق بخش خصوصی به نظام سالمت بدون وزارت بهداشت قوی که دو وظیفه نظارت و تولیت
را به خوبی ایفا کند ،ضمانتی ندارد .باید به مدل های جدید پایش توجه داشت.
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 کشورهایی که تجربه موفق داشته اند ساختار قانونی برای انواع مشارکت های عمومی-خصوصی در
وزارت بهداشت تاسیس کرده اند.
 مشوق های واقعی برای حضور بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی ،مانند
افزایش مدت بهره برداری از بیمارستان در صورت تحویل زودتر از موعد آن ،باید در نظر گرفت.
 حضور بخش خصوصی با یک اعتماد دو طرفه آغاز می شود و با فراهم کردن زمینه رقابت آزادانه و
عادالنه ادامه می یابد.
 انعطاف پذیری در عقد قرارداد با بخش خصوصی را با توجه به مقتضیات بومی باید در نظر گرفت.
 در مدل های موفق مشارکت عمومی-خصوصی از مدل های پرداخت مبتنی بر عملکرد استفاده شده
است.
 سازمان های غیرانتفایی و مردم نهاد و مشارکت با آنها در ارائه برخی خدمات سالمت در چند سال
اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در خصوص نظام های پرداخت شایان ذکر است امروزه نظام های مختلفی جهت پرداخت وجود دارد .این
نظام ها بر اساس توانایی دستیابی به اهداف عمومی سالمت ،ایجاد سطح قابل قبولی از کیفیت به طریق
کارآمد بدون به مخاطره افکندن دسترسی بیماران به خدمات و حصول اطمینان از سود بیشتر ارائه کننده
خدمات،گروه بندی شده اند .در نهایت نظام های پرداخت در دو بعد ثابت /متغیر و گذشته نگر/آینده نگر
و ساز و کارهای کارانه ،موردی ،هزینه روزانه ،سرانه ،نرخ ثابت ،بودجه ای ،حقوق بگیری ،تشویقی ،و
پرداخت های ویژه تشریح شدند .هر کدام از این روش های پرداخت مزایا و معایبی به دنبال دارد .بهترین
نظام پرداخت در حقیقت استفاده از نقاط قوت نظام های مختلف پرداخت است(نظام پرداخت ترکیبی).
به عنوان مثال :استفاده از نظام پرداخت سرانه به عنوان مبنای پرداخت ،استفاده از نظام پرداخت کارانه
برای اقدامات خاص( مثل واکسیناسیون ،آموزش بهداشت ،فعالیت های پیشگیری و  ).....و استفاده از نظام
پرداخت بودجه ای برای دارو ها و خدمات جانبی مفید به نظر می رسد .نظام پرداخت مورد استفاده در
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ایران نظام پرداخت کارانه ای است ،به این معنی که ارائه دهنده بابت هر خدمتی که انجام داده است بدون
توجه به هیﭻ فاکتور دیگری مبلغی را دریافت خواهد کرد.

 4-4نتایج بررسی حقوقی
برای بررسی یک موضوع از لحاظ حقوقی اشاره موردی به قوانین موجود سبب افزایش آگاهی کلی خواننده به
موضوع برای تحلیل بهتر شرایط می شود .بدین منظور قوانین و دستور العمل های حوزه خصوصی سازی
بهداشت و درمان از گذشته تا کنون به صورت موردی به شرح زیر ارائه می شود:
 قانون اساسی( اصل )3-44-
 قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای سیاست های اصل  44قانون اساسی
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (ماده )132
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (مواد)141،144،138،131،131،
 قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  1381و تنفیذ شده در ماده  224قانون برنامه
پنجم توسعه( مواد )33،88،31
 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال ( 1384مواد 41و )43
 آئین نامه اجرایی ماده  41قانون الحاق به شماره /31314ت/31181/ه مورخ 1381/4/3
 آئین نامه اجرایی ماده  43قانون الحاق به شماره /3113ت/34313/ه مورخ 1381/3/24
 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب
مرداد سال1331
 قانون خدمات کشوری
 آئین نامه اجرایی ماده ( )88قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 آیین نامه اجرایی ماده ( )11قانون مدیریت خدمات کشوری
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 دستورالعمل اجرایی ماده  144قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران
 آیین نامه اجرایی ماده  132قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران
 آیین نامه اجرایی بند الف ماده  34قانون برنامه پنجم توسعه
 اساسنامه شبکه های تحقیقات علوم پزشکی
 دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سالمت در مناطق شهری و حاشیه نشین
 دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت به استناد ماده  22آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر
هیئت علمی
قوانین فعلی متاسفانه هنوز نتوانسته است شرایط مناسب و مطلوبی را برای حضور بخش خصوصی در حوزه
سالمت و بهداشت فراهم نماید و علی رغم کمبودهای بسیاری که این حوزه با آن مواجه است بخش غیر
دولتی بهره ورتر از بخش دولتی امور را مدیریت می کند .ولیکن می توان مواردی را که برای حضور موفق و
کارای بخش خصوصی الزم است به اختصار بیان نماییم :
ارائه خدمات درمانی از جمله حمایتهایی است که یا توسط تأمین اجتماعی به بیمه شدگان ارایه می گردد و
یا سایر بخش های دولتی و خصوصی تأمین کننده این خدمات می باشند .یکی از اهداف طرح تحول نظام
سالمت در حوزه بهداشت یکپارچه سازی و هماهنگی در واحد های ارائه دهنده خدمات دولتی و غیردولتی
می باشد .هچنین در سیاست های کلی الیحه برنامه ششم توسعه به " تعیین تعرفه حق فنی یکسان در بخش
خصوصی و دولتی" پرداخته شده است که می تواند شرایط مطبوعی را برای فعالیت پزشکان در بخش خصوصی
فراهم نماید .باید به این نکته اشاره نمود که حمایت یکسان از تمامی فعاالن اقتصادی در یک بازار ،تثبیت
تصمیمات ،تعمیم امتیازات به صورت یکسان و لغو هرگونه امتیازات نابرابر و به ویژه تدوین مقررات الزم برای
توانمندسازی بخش های غیردولتی در فرایند گذار ،از مهم ترین موضوعات مرتبط با مقررات زدایی است که
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منبعث از سیاست های کلی اصل(  )44ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه بوده که در
ادامه به این احکام اشاره خواهیم داشت .تسهیل رقابت و منع انحصار عنوان فصل نهم قانون فوق الذکر است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر اساس مفاد ماده  31قانون برنامه پنجم توسعه موظف شده با همکاری
و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای اصناف کشور ،نسبت به شناسایی قوانین ،مقررات
و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی
و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواسته های آنها بطور مستمر گزارش ها و
پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته های متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد .به این
ترتیب با تکلیف صورت گرفته در این ماده عمال بخش غیردولتی به نحو موثر و پر رنگی در این زمینه نقش
ایفا نموده و خال موجود در این زمینه را بر طرف می نماید .
کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده ،راهکارهای قانونی الزم را بررسی و پیگیری
نماید تا به این ترتیب گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم ،خالء
قانونی ،اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی،
حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده
کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و
استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود را ارایه نماید.
تسهیل و تسریع صدور مجوز از جمله اموری است که به نحو مفصلی در آیین نامه ماده( )3قانون اجرای
سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی به آن پرداخته شده و جایگاه هیات نظارت بر مقررات زدایی نیز در
این زمینه روشن و آشکار است.
از این رو در قانون برنامه پنجم توسعه ،کارگروهی تشکیل خواهد شد که در واقع آغاز فعالیت این کارگروه
میتواند مکمل فعالیت های هیات نظارت بر مقررات زدایی در امر مقررات زدایی و تسهیل شرایط سرمایهگذاری
در کشور باشد تا تسهیل در فرآیند صدور مجوزها به نحو موثری صورت پذیرد .صدور مجوز در برخی شرایط
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نیازمند مراجعه متقاضی به دستگاه ها و مراجع متعدد بوده که این وضعیت زمان صدور مجوزها را به نحو
گسترده ای طوالنی می نماید لذا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ،در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی
که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند ،دستگاه اصلی موضوع فعالیت ،وظیفه مدیریت یکپارچه،
هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت .
باید توجه داشت که مقررات زدایی ضمن روان سازی و ساده سازی فرآیند کار و تولید ،ساختار های موجود
را منطقی تر نموده و می تواند سرمایه و نیروی کار را از موسسه ها و بخش های غیر سودآور به موسسه ها و
بخش های سودآور منتقل نماید .اگر چه بخش عمده ای از موانع پیش از صدور مجوزهای فعالیت های
اقتصادی مربوط به قوانین و مقررات حوزه و نیازمند بازنگری و مقررات زدایی در این زمینه است ولی فرآیندهای
سازمانی حاکم در زمینه صدور مجوز نیز سهم بسزایی در این زمینه دارند .اصالح فرآیندهای حاکم برای تسریع
صدور مجوز از طریق به کارگیری ساز و کارهای الکترونیکی بسیار ضروری به نظر می رسد .از این رو و با توجه
به اینکه صدور مجوز فعالیت اقتصادی مرحله بسیار مهمی در مراحل شکل گیری فعالیت اقتصادی به شمار
می رود بایستی هزینه و زمان صدور مجوز را که در ایران از حد استانداردهای بین المللی بیشتر است به
وضعیت استاندارد تغییر داد.
از طرفی مدت زمان موردنیاز برای دریافت مجوز و تکمیل مراحل تأییدی یک شرکت در امارات  121روز و
در ایران  131روز است .لذا طوالنی بودن زمان اخذ مجوز فعالیت های اقتصادی موجب تضعیف انگیزه های
بخش خصوصی برای راه اندازی فعالیت های اقتصادی خواهد شد.
در ادامه به برخی از ظرفیت های نهفته در احکام مربوط به تسهیل و تسریع صدور مجوز در قانون اجرای
سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی و قانون پنجم برنامه توسعه اشاره خواهیم کرد.
تسهیل و تسریع صدور مجوز از جمله اموری است که به نحو مفصلی در آیین نامه ماده( )3قانون اساسی به
آن پرداخته شده و جایگاه هیات نظارت بر مقررات زدایی نیز در این زمینه روشن و آشکار است .با توجه به
این ،وجود مرجعی که به طور خاص و با جایگاه اجرایی قدرتمند بتواند صدور مجوزها را به نحو مناسب
31

ساماندهی نماید و فرآیند های صدور را نیز با رویکرد بازنگری و تسهیل و اصالح و جایگزینی روش ها ،تجمیع
مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضرور بر عهده گیرد ،ضروری به نظر می رسد.
از این رو در ماده ( )12قانون برنامه پنجم توسعه ،کارگروهی متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور ،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ،معاونت حقوقی رئیس جمهور ،وزرای
امور اقتصادی و دارائی ،کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های
برنامه و بودجه ،اصل 31قانون اساسی و اقتصادی پیش بینی شده که وظیفه این کارگروه بررسی مستندات
دریافتی از دستگاه های اجرائی ظرف مدت سه ماه از ابالغ این قانون پیرامون نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور ،تمدید ،لغو
و سایر مقررات ناظر خواهد بود .در واقع آغاز فعالیت این کارگروه می تواند مکمل فعالیت های هیات نظارت
بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط سرمایه گذاری درکشور باشد.
صدور مجوز در برخی شرایط نیازمند مراجعه متقاضی به دستگاه ها و مراجع متعدد بوده که این وضعیت زمان
صدور مجوز ها را به نحو گسترده ای طوالنی می نماید .از این رو ایجاد پنجره ای واحد به صورت حقیقی یا
در فضای مجازی به عنوان مرجع متقاضیان صدور مجوز می تواند به نحو موثری در تقلیل حجم اقدامات
مربوط به فرآیند صدور مجوز و همچنین کاهش زمان صدور تاثیرگذار باشد .از سوی دیگر با توجه به این که
این امر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی پیش بینی نشده ،نیاز به یکپارچه سازی در
فرآیند اخذ مجوزها موجب شد تا ساز و کار قانونی آن در برنامه پنجم توسعه پیش بینی و تدوین شود .
بر اساس ماده  31قانون برنامه پنجم توسعه ،در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز
از دستگاه های متعدد می باشند ،دستگاه اصلی موضوع فعالیت ،وظیفه مدیریت یکپارچه ،هماهنگی و اداره
امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در
فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نمایدکه ضمن رعایت اصل هم زمانی
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صدور مجوزها ،سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست
های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تجاوز ننماید.
با توجه به اینکه خصوصی سازی متأثر از بسیاری عوامل از جمله؛ شرایط اقتصادی ،سیاست های دولت و
عوامل بیرونی است فلذا باید به تمام قوانین و ساختارهای این عوامل توجه نمود .بر این اساس در روابط
اقتصادی -اجتماعی ،دولت می تواند به سه طریق به تنظیم فعالیتها بپردازد:
شیوه سنتی این دخالت از راه " وضع قوانین و مقررات" و روشهای دیگر آن به ترتیب از طریق "مدیریت
مستقیم" بر صنایع و خدمات و "اقدامات بازدارنده" تشویقی و هدایتی تحقق می پذیرد .هدف اصلی از
خصوصی سازی و مقررات زدایی ،پایان دادن به دو شیوه آغازین دخالت دولت یعنی "وضع قوانین و
مقررات"بیش از حد و "مدیریت مستقیم"  ،و تقویت راه سوم یعنی تنظیم روابط از طریق "اقدامات بازدارنده"
می باشد.
فرآیند خصوصی سازی در صورت عدم وجود چهارچوب های قانونی مناسب ،بستری را برای بروز انواع فساد
همچون ارتشاء ،زیر میزی ،پیشنهادات وسوسه آمیز و چشم پوشی از مسئولیت اصلی فراهم می آورد .فلذا
ضمانت های اجرایی و نظارت های قانونی بر عملکرد بخش خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار است .عدم
ضمانت های اجرایی کافی و مؤثر در حمایت از حق سالمت عمومی شهروندان نیز به عنوان یکی از مهمترین
چالش های تنظیم مقررات در حوزه سالمت مستلزم بررسی ،تدبیر و چاره اندیشی حقوقی است .تعارض منافع
عمومی با اهداف بخش خصوصی از دیگر مواردی است که لزوم نظارت های قانونی در این بخش را به روشنی
آشکار می نماید .به طور مثال ،نهادها و مؤسسات بخش خصوصی در صورت عدم نظارت ممکن است به منظور
دستیابی به اهداف خود و کسب سود اقدامات گسترده ای نظیر دخل و تصرف در منابع طبیعی و محیط
زیست ،ایجاد کارخانه ها و صنایع تولیدی آلودگی زا ،ایجاد ،نصب و بهره برداری از آنتن های تلفن همراه می
نمایند که بی تردید هر کدام از این اقدامات میتواند به نحوی بر وضعیت سالمت عمومی شهروندان به نحو
منفی اثرگذار باشد.
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کاستن از فعالیت های اقتصادی و درآمدزای دولتی از مواردی است که سبب تسهیل ورود و حضور بخش
خصوصی در حوزه های مختف از جمله بهداشت و درمان باید اجرا می گردد .چنانچه مالکیت های دولتی از
جمله ضرورت های خاص دهه اول انقالب بوده است ولی متاسفانه تداوم آن تاکنون منجر به گسترده شدن
مالکیت های دولتی بر خالف اصل  44قانون اساسی گردیده و در نتیجه آن دسته از درآمدهایی که باید صرف
رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور می گردید صرف موارد بدون کارایی و بهره وری شده و سبب
لطمه به اقتصاد کشور گردیده است .این در حالیست که دولت در حوزه های راهبردی و فن آوری های پیشرو
وظایف سنگینی را بر عهده دارد و بخش خصوصی نیز توان ورود در این عرصه ها را ندارد.
یکی از دغدغه های اصلی در حوزه خصوصی سازی عدم چارچوب های نظارتی مشخص و تعریف شده میباشد.
خطراصلی آن است که افراد سودجو و غیرمتخصص با تدارک الزامات قانونی اولیه برای ورود به بخش های
دولتی دست به کار شوند و با اتالف هزینه و زمان به روند سیستم سالمت در کشور آسیب زنند.
در کنار موارد یاد شده ،الزم است پیش نیازهای اقتصادی حضور بخش خصوصی نیز محقق شده باشد .روند
تحوالت اقتصادی کشور طی دهه های اخیر به کمک برخی شاخص های کالن اقتصاد کشور از جمله میزان
تولید ملی حاکی از این مطلب است که نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام سرمایه گذاری های کالن
زیربنایی .عدم اتخاذ استراتژی های صنعتی موثر و کارا جهت گذر از دوران وابستگی به صادرات نفت ،عدم
توجه به فعالیت های مولد به منظور حصول خودکفایی و حضور در بازارهای رقابتی با مشکالت و تنگناهای
گوناگون مواجه بوده و تصویر اقتصاد کشور را از لحاظ جذابیت برای حضور موثر سرمایه های بخش خصوصی
مخدوش و نامطمئن ساخته است.
با توجه به این دغدغه ها می توان راهکارهایی را پیشنهاد داد که به بهبود وضعیت فعلی کمک کند.
 برای ایجاد رقابت در جهت ارتقا کیفیت ،بهتر است که در هر نقطه ای از کشور شرکت های مختلف
بتوانند حضور یابند و برنامه خود را بر اساس نیازسنجی منطقه ارائه کنند
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 الزام قانونی شرکت های خصوصی مشارکت کننده در طرح برای استفاده از وسایل مصرفی تولیدشده
در داخل کشور که استانداردهای بین المللی الزم را دارند .
 دریافت ضمانت نامه معتبر از شرکت های خصوصی برای اجرای صحیح پروتکل های درمانی و تشکیل
سیستم نظارتی قوی قبل از شروع طرح .منظور از پروتکل های درمانی روش های کلینیکی و سیاست
های درمانی میباشد .برای درمان بعضی از بیماری ها پروتکل های ویژه ایی وجود دارد که با مراجعه
به مرکز تخصصی میتوان از بهترین شیوه درمان بهره مند شد .سیستم نظارتی بهتر است توسط
سازمان خصوصی سازی و سازمان بیمه با احصا چالش های پیش رو که پس از فرآیند خصوصی
سازی ممکن است پیش آید وظایف حمایتی و نظارتی جدیدی برای خود تعریف نماید که این نظارت
بر شرکت های خصوصی بصورت حضوری و غیر حضوری و به صورت کمی و کیفی می تواند صورت
گیرد.
 پیش بینی سازوکارهای قانونی الزم برای افزایش نقش نظارتی وزارت بهداشت
 پیش بینی راهکارهای حقوقی و قانونی الزم به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت
فعالیت و ارائه خدمات در حوزه سالمت و نیز شرایط الزم به منظور تأمین مالی پروژه های بزرگ در
این حوزه

 5-4نتایج برگزاری نشست خبرگان و ارائه راهکارهای نهایی
پس از جمع آوری نتایج نهایی بخش های مختلف پژوهش شامل مرور متون ،مصاحبه های کیفی ،مطالعه
تطبیقی و بررسی حقوقی ،برای جمعبندی نتایج به دست آمده و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت ورود بخش
خصوصی به حوزه سالمت ،نشستی با حضور برخی از اعضای کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران و
تعدادی از مصاحبه شوندگان و صاحب نظران در حوزه اقتصاد سالمت برگزار شد.
در ابتدای جلسه خالصه ای از نتایج به دست آمده و راهکارهای پیشنهادی محققان مطرح گردید .سپس
اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت با خروجی راهکارهای پیشنهادی به اجماع رسیدند.
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در ادامه خالصه مباحث و راهکارهایی نهایی ارائه می شود.
این راهکارها به سه بخش پیش از ورود ،نوع ورود و پس از ورود تقسیم بندی می شود.
 1-5-4پیش از ورود بخش خصوصی به نظام سالمت
ناگفته پیداست که پیش از ورود به هر بحثی ابتدا باید وضعیت فعلی را مورد بررسی قرار داده ،کاستی ها را
ارزیابی کرده تا ضمن فراهم کردن زیرساخت های الزم ،زمینه ورود را به شکل اجرایی ،دقیق و علمی فراهم
کرد .بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات ساختاری ،مدیریتی ،اقتصادی و اجتماعی موجود ،و با صرف الگو
برداری غیر دقیق از سایر کشورها نتایج نه تنها رضایت بخش نیست ،بلکه در برخی موارد پیامدهای عکس و
نامطلوبی نیز بروز خواهد کرد .خصوصی سازی نیز از این امر مستثنی نیست .با توجه به جمیع اطالعات جمع
آوری شده از بخش مصاحبه با خبرگان و تجربه سایر کشورها در موضوع خصوصی سازی نظام سالمت نکات
زیر به عنوان پیش شرط ورود بخش خصوصی به نظام سالمت پیشنهاد می شود.
 .1با توجه به مناقشه برانگیز بودن نتایج حضور بخش خصوصی در سالمت ،بار منفی عبارت خصوصی
سازی سالمت و با عنایت به این نکته که تضمین سالمت جامعه بر عهده حکومت هاست پیشنهاد
میشود که به جای عبارت خصوصی سازی در نظام سالمت از عبارت مشارکت مردم در سالمت یا
مشارکت های عمومی-خصوصی استفاده شود.
 .2با توجه به تجربه موفق کشورهایی که مدل های مشارکت های عمومی-خصوصی را پیاده کرده اند،
پیشنهاد می شود دفتر یا بخشی در وزارت بهداشت مختص به این امر تشکیل گردد .وظیفه این بخش
در وهله اول تعیین نقشه راه و نوع حضور بخش خصوصی در نظام سالمت است .نیاز است که در این
بخش دست کم از چهار حوزه متخصصین و صاحب نظران حضور داشته باشند :حوزه عقد قرارداد و
مسائل حقوقی ،حوزه مدیریت در سالمت ،حوزه امور درمانی و بهداشتی ،حوزه عمران و ساخت و
سازهای بخش سالمت.
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 .3ساختار ایجاد شده در وزارت بهداشت بایستی نسبت به شفاف کردن قوانین و مقررات موجود و یا
وضع قوانین هموار کننده مسیر در مواردی که کمبود قانونی وجود دارد ،مبادرت ورزد .نظامات مالی
و قراردادی وزارت بهداشت از این طریق بایستی شفاف گردد.
 .4رایزنی و تالش برای برطرف کردن بعضی موانع جدی ،ضروری به نظر می رسد .اصالح نظام بیمه ای
(تعرفه پلکانی و فرانیشیز پلکانی) ،اصالح نظام پرداخت و تعرفه های درمانی ،اصالح و اجرای کامل
نظام ارجاع از جمله مواردی هستند که در صورت عدم بازنگری در روندهای فعلی و عدم اصالح شرایط
موجود ،نتایج حضور بخش خصوصی را با مخاطرات جدی روبه رو خواهد کرد.
 .1کاهش بیمارستان های آموزشی و در نهایت جدا شدن بخش آموزش از وزارت بهداشت ،از مسئولیت
های غیر ضروری وزارت بهداشت کاسته و پتانسیل زیادی را برای نقش تولیت و نظارت آن آزاد خواهد
کرد.
 .1زیرساخت های اطالعاتی وزارت بهداشت بایستی تقویت شود.
 .3وزارت بهداشت باید تالش کند از تولیدکنندگی و عرضه کنندگی به سمت خریدار بودن ،تنظیم گری
و نظارت قوی برود .پیاده سازی مدل های مختلف مشارکت های عمومی-خصوصی نیازمند دولت
مقتدر در امر قانونگذاری ،41نظارت 42و تامین مالی 43است.
 2-5-4نوع ورود بخش خصوصی به نظام سالمت

راهکارهای پیشنهادی برای نوع ورود بخش خصوصی به نظام سالمت به شرح زیر ارائه می شود:
 .1نیازهای قابل واگذاری نظام سالمت از طریق ساختار ایجاد شده در وزارت بهداشت و برگذاری مناقصه
های آزاد و شفاف و با طی مراحل قانونی به بخش متقاضی خصوصی واگذار شود.

41

Regulation
Supervision
43
Financing
42
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 .2نیازها و یا به عبارتی کمبودهای نظام سالمت که کمک بخش خصوصی را حیاتی می سازد به دو
گروه طبقه بندی می شود:
الف -ارائه خدمات در مراکز و امکاناتی که در حال حاضر موجود هستند و
ب -کمبود امکانات و زیرساخت ها مانند کمبود بیمارستان
الف -1-از مشکالت و کمبودهای دسته اول میتوان به کارایی پایین یا باال بودن قیمت تمام شده خدمات
در بخش دولتی اشاره کرد .در مورد این قسم از نیازها ،واگذاری مدیریت واحد های ارائه خدمت و برون
سپاری راه حل های انجام شده با تجربه موفق در دنیا بوده اند.
الف -2-واگذاری مدیریت بایستی در قالب قراردادهای قانونی ،صریح و شفاف و سپس پرداخت های مبتنی
بر عملکرد (مانند کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و یا مستندات ثبت شده در بیمارستان و  )...باشد.
الف 3-برون سپاری خدمات بر اساس اولویت هایی که از بخش مصاحبه استخراج شده است نیز راهکار
پیشنهادی بعدی است .برون سپاری را می توان از بخش های غیربالینی و سپس پاراکلینیکی آغاز کرد و به
تدریج به سمت بخش های کلینیکی رفت.
ب -1-در خصوص کمبود امکانات و زیرساخت ها ،استفاده از ظرفیت ها و مدل های مختلف مشارکت
عمومی-خصوصی که به تفصیل به نقاط مثبت و منفی هر کدام از روش ها پیش از این اشاره شده است،
پیشنهاد می شود .استفاده از الگوهای قراردادی موفق در دنیا و سپس منطبق کردن آن الگوها با شرایط حاکم
بر نظام سالمت ایران از ضروریات ورود به این حوزه می باشد.
 3-5-4پس از ورود بخش خصوصی به نظام سالمت

 .1ورود بخش خصوصی به حوزه سالمت در هر شکل و نوع آن همواره در دنیا با چالش ها و اما و اگرهای
جدی روبه رو بوده است .بنابراین توصیه می شود که در حرکت در این مسیر جانب احتیاط و حرکت
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تدریجی را رعایت نمود به طوری که با گرفتن بازخورد هر اقدام و بررسی نتایج آن به سمت گام بعدی
رفت.
 .2پایش منظم میزان پرداخت از جیب مردم و حفاظت مالی دهک های پایین جامعه روند رشد نابرابری
در اثر خصوصی سازی نظام سالمت را کم خواهد کرد.
 .3استفاده از پتانسیل های سازمان های مردم نهاد و سازمان های غیر انتفایی در همراه کردن جامعه و
کاهش آسیب ها و فشارهای اجتماعی ناشی از خصوصی سازی نظام سالمت بسیار موثر خواهد بود.
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available through public and private sector
healthcare providers, leaving the choice to
patients and their families.
Privatizing in hospitals increased operating

Assessing the impact of

margins, reduced their length of stay, and

privatizing public hospitals in
Villa, S

4413

three American states:

USA

implications for universal

enjoyed higher occupancy, but at some
possible cost to access to care for their
communities in terms of higher price mark ups

health coverage.

and loss of beneficial but unprofitable services.
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 2-6پیوست شماره  -2جدول لیست مصاحبه شوندگان
نام مصاحبه شونده

سمت فعلی

تحصیالت

دکتر شهرام توفیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه اهلل

پزشک/دکترای مدیریت بهداشتی

دکتر حمیدرضا صفی
خانی

قائم مقام معاون برنامه ریزی ،هماهنگی و امور حقوقی
وزرات بهداشت

پزشک /دکترای بهداشت عمومی

دکتر سعیدی نژاد

مدیر عامل تهران شیمی

داروساز

مهندس افخمی

عضو سابق هیئت مدیره کاسپین تامین

دکتر بهزادی

رئیس بیمارستان عرفان

پزشک/

دکتر عباس وثوق مقدم

مشاور رئیس دبیرخانه و سرپرست گروه هماهنگی سیاست
های بخش سالمت

پزشک /دکترای پزشکی پیشگیری و
اجتماعی

دکتر محمود نجفی عرف

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای
انسانی

دکتر مهدی جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه ایران

دکتر نجفی خواه

مدیر امور حقوقی وزارت بهداشت

دکتر حسن میرمحمد
صادقی

رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران

دکتر فتحی

عضو کمیته فنی -بازرگانی وزارتخانه در برون سپاری
بیمارستان ها

دکتر حیدری کرد زنگنه

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی ،عضو هیئت مدیره
گروه دارویی سبحان

دکترای مدیریت بازرگانی

دکتر فضائلی

رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی معاونت درمان
سازمان تامیناجتماعی

دکترای اقتصاد سالمت

دکترای مدیریت بهداشتی
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دکترای حقوق

دکتر شهرام غفاری

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی

دکترای اقتصاد سالمت

دکتر صفایی

رئیس بیمارستان طوس تهران

پزشک و متخصص بیهوشی

دکتر کبریایی زاده

رئیس هلدینگ باران /رئیس گروه اقتصاد و مدیریت
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بهزاد مقدم

مشاور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان

داروساز PhD /سم شناسی

متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان

نایب رئیس و معاون درمان بیمارستان فوق تخصصی عرفان
دکتر آذرنوش

مشاور وزیر در امور غذا و دارو

داروساز /دکترای تخصصی فرآورده های
بیولوژیک

دکتر داوود دانش جفعری

مشاور عالی وزیر بهداشت

دکترای اقتصاد

دکتر اعتمادیان

عضو هیأت امناء و هیأت مؤسس مؤسسه محب

پزشک /متخصص ارولوژی
دکترای اقتصاد

دکتر سعید لیالز

دکترعلی حیدری

نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

محمدرضا پورابراهیمی

کمیسیون اقتصاد مجلس

دکتر محمد جهانگیری

معاون برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی

دکتر مسعود پزشکیان

نماینده مجلس نهم و دهم

اقتصاددان

پزشک /دکترای مدیریت استراتژیک
پزشک
پزشک

دکتر حسن طریقت منفرد
قاضی زاده

نماینده مشهد

دکتر سلیمان عباسی

مشاور پارلمانی معاون وزیر بهداشت/نماینده مجلس نهم و
سخنگوی کمیسیون بهداشت (مخالف)
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مسعود ابوالحالج

مدیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت
(موافق)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی /دکترا

دکتر محمدرضا واعظ
مهدوی

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس
جمهور /معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور (مخالف)

پزشک/دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر حسین راغفر

مشاور وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی /عضو هیئت علمی
دانشگاه الزهرا

دکترای اقتصاد

دکتر احمد توکلی

نماینده سابق مجلس /عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی

دکترای اقتصاد

دکترغالمعلی فرجادی

معاون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
ریزی

دکترای اقتصاد

دکتر سعید نمکی

معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و
بودجه

دکترای ایمونولوژی

دکتر محمد حسین
بدخش

رئیس امور سالمت معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی
سازمان برنامه و بودجه

متخصص زنان و زایمان

دکتر حمید پوراصغری

رئیس امور رفاهی معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی
سازمان برنامه و بودجه

موسی غنی نژاد

استاد مدعو دانشگاه شریف

دکترای اقتصاد توسعه

دکتر ایروان مسعودی
اصل

معاونت پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش
های مجلس

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی
و درمانی

محمدرضا نوروزی

مشاور وزیر در بیمارستان های خصوصی

دکتر اخوان

معاون اجرایی معاونت آموزشی وزارت بهدشت

دکتر صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

دکتر امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه
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دکترای سیاستگذاری سالمت

دکتر کالنتری

معاون سابق معاونت بهداشتی وزارت خانه

آقای کیایی

معاون معاونت درمان وزارتخانه

مهندس محسن جلواتی

عضو همکار موسسه دیدبان عدالت و شفافیت

دکتر ماهر

معاون در امور فنی و برنامه ریزی در معاونت درمان وزارت
بهداشت

آقای ناصر ریاحی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو

دکتر غالمرضا فنایی
مهندس محمود جراحی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان عرفان

معاون توسعه خدمات بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی
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دکترای تخصصی فارماکولوژی و دانشیار
گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

