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چكيده
سياست سالمت 1از ابعاد سياست اجتماعي 2است و توسعه آن به عنوان
يكي از مسئوليتهاي دولتها مطرح ميشود .اين سياست كه با رفاه فردي و
اجتماعي مرتبط است ،ميتواند تحت تأثير جهتگيري و رويكرد دولتها
قرارگيرد .اما درباره اين كه در ايران دولتهاي گوناگون چه جهتگيري
نسبت به سياست سالمت داشتهاند دريافت دقيقي وجود ندارد .در اين
پژوهش كوشش مينماييم تا دريابيم تاثير رويكرد دولتها بر سياست سالمت
در ايران چگونه بوده است؟ به اين منظور به مطالعه سياست سالمت در دو
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بعد درونداد قانوني و هزينه سالمت 1دولتهاي چهارگانه طي سالهاي
 1360تا  1388ش .در ايران پرداختهايم .نتايج با دو روش كيفي و كمي و
كاربرد تكنيک تحليل محتواي كيفي و تحليل واريانس نشان داد ،سياست
سالمت دربازه زماني مورد بررسي ضرورتاً متاثر از رويكرد سياسي اين
دولتها نيست .در بعد هزينه سالمت نيز ،تاثير رويكرد دولت بر سياست
سالمت مشاهده نميشود.
واژههاي كليدي :سياست اجتماعي ،رفاه اجتماعي ،رويكرد دولت،
سياست سالمت ،هزينه سالمت.

طرح مسأله
يكي از موضوعات مرتبط با سياست اجتماعي مطالعه رهيافتها و كنشهاي حكومتها
و دولتها نسبت به موضوعات رفاهي است (والش و ديگران .)3 :2000 ،از آنجايي كه
جهتگيريهاي سياسي ،عقايد ،گرايشها ،اعتقادات ،ارزشها ،ايدئولوژي و كليشهها
تعيينكننده خطمشي دولتها و سياستهاي آنان در ابعاد اجتماعي و اقتصادي است
(پارسونز ،1385 ،جلد دوم؛ والش و ديگران ،)2000 ،شناسايي موقعيتهاي
ايدئولوژيكي بازيگران سياسي و نيز تحليل دقيق تاثيرات ،پيامدها و بروندادهاي
سياست ها از اهميت فراواني برخوردار است (الكاک و ديگران .)186 :2008 ،اين تصور
وجود دارد كه دولتها بر اساس ايدهها و رويكردهاي گوناگون سياسي ،جهتگيريهاي
متفاوتي در سياست هاي اجتماعي خود دارند .ساختار اقتصاد سياسي در ايران سبب شده
تا رويكرد دولت نقش مهمتري را در تعيين سياستهاي اجتماعي ايفا نمايد .از اينرو،
فهم تحول ،ساختار و نقش دولت در ايران از الزامات ضروري فهم بهتر سياست
اجتماعي است .اما رويكرد و نقش دولت نسبت به سياست اجتماعي در ايران به ويژه
پس از انقالب 1357ش .كه ادعا ميشود دولتهايي با رويكردهاي سياسي متفاوت
1. Health expenditure
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داشته است ،چندان مورد توجه مطالعات حوزه سياست اجتماعي نبوده است (دراينباره
بنگريد به قاراخاني .)1390 ،اين موضوع مستلزم بررسي هر يک از ابعاد سياست
اجتماعي با توجه به رويكرد دولت ها است .1پژوهش حاضر بر سياست سالمت به
عنوان يكي از اصلي ترين ابعاد سياست اجتماعي متمركز است « .سالمت به عنوان
كااليي ويژه ،پيش نياز عملكرد هر فرد به عنوان يک شهروند» (آناند و ديگران)1390،
قلمداد شده و فقدان آن نه تنها « در اتالف رفاه فرد خالصه نمي شود ،بلكه آزادي
فرد را از وي سلب مي كند و امكان انجام مسئوليت ه ا و تعهدات وي را به عنوان يک
عامل از او مي گيرد» (سن.)43 :1390 ،
با استناد به اصل  29قانون اساسي و با توجه به ساختار اقتصاد سياسي ايران ،دولت
كنشگر اصلي سياست سالمت تلقي شده و اين سياست نظير سياستهاي اجتماعي
ديگر ،محصول عملكرد دولت محسوب ميشود .بنابراين ما نيازمند درک اين موضوع
هستيم كه چطور دولت نقش مهم خود را براي تأمين سالمت و بهداشت شهروندان
بازي ميكند .ضمن اينكه ،رسيدگي و حل مشكالت سالمت ،عالوه بر توجه به
وضعيت اجتماعي و اقتصادي ،نيازمند توجه به شرايط سياسي نيز هست .اين مطالعه كه
مقدمهاي است براي بررسي رابطه ميان رويكرد دولتها و سياست سالمت آنان ،در پي
پاسخ به اين پرسش است كه «تاثير رويكرد دولتها بر سياست سالمت در ايران طي
سالهاي  1360تا 1388ش .چگونه بوده است؟»
مطالعه سياست سالمت در رابطه با جهتگيريها و رويكردهاي گوناگون دولتها
ضمن پاسخ به پرسش فوق ،ميتواند فهم بهتري از تفاوتهاي ميان آنها در طي اين
سال ها به دست دهد .بنابراين ،اين پژوهش بنا دارد با پرداختن به بخش رسمي محيط
نهادي سياست سالمت ،اهداف نظري و تجربي زير را دنبال نمابد :يكم ،طرح موضوع
سياست سالمت به عنوان بعد مهمي از سياست اجتماعي در ايران ،دوم ،شناخت نقش

-1

پيشتر تاثير رويكرد دولت بر سياست آموزش مورد بررسي قرارگرفته است (در اينباره بنگريد به ساعي،

قاراخاني و مومني .)1391 ،

دولت و سياست سالمت در ايران . . .

215

دولت در تحول سياست سالمت در ايران و سوم ،آزمون تجربي چارچوب نظري
پژوهش است.

چارچوب نظري
در دهه  1980آثاري كه در آنها سعي شده بود «دولت به جايگاه اصلياش در بحثها
بازگردانده شود» گسترش يافت (اوانز 81 :1380 ،؛ اسكاكپول و آمنتا .)1998 ،چنان كه
در سالهاي اخير تمايل به رهيافت هايي كه بر برتري و نه تعيين نقش نيروهاي اجتماعي
در شكلگيري سياستهاي عمومي تأكيد دارند به چالش كشيده شدهاند (كيم:2004 ،
 .)214اين نظريهها از پيگيري واقعيتهايي درباره سياستها و تغيير اجتماعي در قاره
اروپا سرباز زدند تا تأكيد مجدد بر ويژگي دولت را از كساني مانند وبر و هيتز 1كه
انديشههايشان شناخته تر بوده و در بريتانيا مركزيت داشت ،بپذيرند (اسكاكپول:2002 ،
 .)7اين نظريه ها كه به رهيافت سياست ساختاريافته و سپس به نهادگرايي ساختاري
تغيير يافتند «بر ساختار دولت ،نظامهاي سياسي حزبي و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي
متمركزند» (آمنتا .)509 :2003 ،طبق اين نظريهها ،سياستهاي دولت توسط ساختار،
ويژگي و تجربيات تاريخي خود دولت شكل ميگيرد (تيلي32 :1975 ،؛ اسكرونک،2
 20 :1982به نقل از آمنتا و كروترز .)666 :1988 ،نهادگرايان به منظور فهم سياستهاي
رفاهي تالش مي نمايند تا نه تنها نهادها ،بلكه كنشگران را نيز شناسايي كنند .بنايراين،
اين ديدگاه ميتواند براي تقويت تبيين و فهم پوياييهاي نهادها و كنشگران گوناگون ،به
ويژه نهادهاي رفاهي مفيد باشد .اين نظريهها بر تحليل استقالل دولت ،ظرفيت دولت،
بوروكراسي ،مشروعيت سياسي و ايدئولوژي سياسي تأكيد مينمايند (استيون1990 ،؛
دوبين1992 ،؛ كوئادنس 1998 ،به نقل از چو .)27 :2007 ،بر اساس اين نظريهها،
ايدئولوژيهاي رفاه برخاسته از ايدئولوژيهاي سياسي ،چارچوب سياستهاي اجتماعي
1. Otto Hintze
2. Skowronek
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را تعيين ميكنند .در جدول  1برخي از رايجترين ايدئولوژيهاي سياسي و رويكرد آنها
به سياست اجتماعي ارائه شده است.

جدول  -1رويكردهاي سياست اجتماعي
موضوع

اقتصادها

نابرابري بين مردم

دولت رفاه

راست جديد

سوسيال دموكراتيك

سوسياليست راديكال

فمينيست

ضدنژادگرايي

بازار آزاد بدون دخالت
دولت موزد نظر است.
مردم بايد ماليات بسيار
كمي پرداخت كنند و
آنچه را ترجيح ميدهند با
پول خود انجام دهند.
نابرابري خوب و ضروري
است تا مردم براي سخت
كاركردن تشويق شوند.
مردم بايد به خاطر كار
سخت پاداش بگيرند نه
اين كه ماليات سنگين
بپردازند.
دولت رفاه بد است و
وقتي مردم به جاي كمک
به خود و خانواده به دولت
تكيه داشته باشند فرهنگ
وابستگي ايجاد ميشود.
رفاه به لحاظ اقتصادي
گران بوده و به بوروكراسي
طويلي نياز دارد.

بازار آزاد اما با كنترل
دولتي ،ايجاد تعادل بين
فقر و ثروت و سطوح
نسبتا بااليي از ماليات
مورد نظر است.

دولت مالک همه تجارتها و
معامالت ،حقوق و وضعيتهايي
استكه مربو به تصميمگيريهاي
حكومت است.

نابرابري پذيرفته و غيرقابل
اجتناب است .اما حد
آن را نميتوان
افرا
پذيرفت ،لذا دولت رفاه
بايد از ثروتمندان از طريق
پرداخت ماليات سنگين به
خاطر ثروت بكاهد.
دولت رفاه خوب است و
كمک ميكند تا مردم با
يكديگر مفهومي از
شهروندي مشاركتي خلق
كنند .و به كساني كه در
اقتصاد بازار «زيان ديدهاند»
غرامت ميدهد.

نابرابري اشتباه است و نيازها از
طريق عمل دولت بايستي محدود
شود تا جايي كه ممكن است
جامعه بدون طبقه و بدون فقير و
ثروتمند باشد.

رهيافت راديكال نسبت به آنچه كار
تلقي ميشود .بنابراين كار خانگي
پايگاه برابري با اشتغال دارد .كار
بايستي انعطافپذير باشد تا پاسخي به
خواستههاي زنان (نظير خانواده)
باشد.
نابرابري اشتباه است .زنان هميشه
موردتبعيضقرارگرفتهاند.وسياستهاي
اجتماعي و اقتصادي نيازمند آن است
كه به نفع زنان ارايه شود.

اشتغال بايستي به طور ريشهاي
اتفاق بيفتد .برنامه مثبت براي
سياهان و آسياييها در اشتغال
بايد به منظور جبران خسارت
گذشته باشد.

ديدگاههاي حداقلي و حداكثري
پيشنهاد ميشود .دولت رفاه
حداكثري و ناشي از فشار طبقه
كارگر خوب است و بايد
گسترش يابد .رفاه حداقلي بد
است و از درخواست مردم براي
ترميم بنيادين نظام سرمايهداري
جلوگيري ميكند.
والش و ديگران17 :2000 ،

مفهوم رفاه خوب است اما بر مبناي
تعريف زنان ،هم به عنوان متخصصان
 /مراقبان با درآمدپايين و هم به عنوان
مراقبان بدون درآمد و دستمزد در
خانه .همچنين نيازها بايد مجدد
ساخت يافته و نيازهاي خاص زنان
مورد توجه قرارگيرد.

نابرابري اشتباه است ،سياهان و
آسياييها همواره خسارت
ديدهاند .سياستهاي اجتماعي و
اقتصادي نيازمند آن است كه به
منظور حفظ منافع گروههاي
قومي ارايه شود.
مفهوم خوبي است اما نژادگرايي
نهادي وجود دارد .از نيازهاي
سياهان و آسياييها بايد بيشتر
آگاه شد و به آنها پاسخ داد.

از آنجايي كه مطالعه سياست اجتماعي و عملكرد سياستگذاري اجتماعي به طور
جدايي ناپذيري با تحليل و كاربرد ايدئولوژيهاي سياسي پيوند دارد (والش و ديگران،
 )3 :2000تغيير سياستها ميتواند به پشتوانه تغيير ايدههاي دولتها تبيين شود (الكاک
و ديگران .)2008 ،از اين رو ،فهم سياست اجتماعي مستلزم توجه به تاثير گرايش و
رويكرد دولتها در هر يک از ابعاد سياست اجتماعي است (در اين باره بنگريد به
قاراخاني .) 1390 ،سياست سالمت به عنوان بعدي از سياست اجتماعي از اين قاعده
مستثني نيست .زيرا «شيوهاي كه يک جامعه به مسأله سالمت  -بيماري توجه دارد ،عميق ًا
متاثر از ارزشهاي اجتماعي ،سنتهاي سياسي و تاريخي آن است( ».باتلر و كالنن،1
 )311 :1999و رويكرد دولتها به سياست اجتماعي بازنماينده وجوهي از اين سنتهاي
سياسي است .با توجه به پرسش و مباحث نظري مطرح شده ،اين پژوهش با طرح اين
فرضيه كه سياست سالمت در ايران تابعي از تغيير رويكرد دولت است ،به بررسي تغيير
رويكرد دولتها و تاثير آن بر سياست سالمت دولتها دربازه زماني  1388 – 1360ش.
ميپردازد.

تعريف مفاهيم
سياست سالمت :مجموعه سياستها و برنامههايي است كه دولت براي گسترش
سالمت همگاني و ارتقاي توانمندي شهروندان با هدف كاهش نابرابري اجتماعي اتخاذ
ميكند .در اين پژوهش سياست سالمت تنها از بعد درونداد كه اشاره به درونداد قانوني
و نيز هزينه اجتماعي 2دارد ،عملياتي شده است (براي آگاهي از شيوههاي عملياتي
نمودن سياست اجتماعي بنگريد به اوانز 281 :1988 ،و گاف .)42 :2008 ،درونداد
قانوني بر مبناي دو دسته از اسناد مورد توجه قرارگرفت .اول :مصوبههاي دولتهاي

1. Butler & Calnan
2. Social spending
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چهارگانه از سال  1360تا 1388ش .دوم :سياستهاي كلي سالمت در پنج قانون برنامه
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي .با جستجوي كليد واژه «سالمت» در مجموعه
قوانين و مقررات كشور از تاريخ  1360/1/1تا 1388/12/30ش .در بخش سالمت،
مصوبههاي مرتبط با اين حوزه جستجو شدند .در مطالعه مقدماتي مصوبهها ،به اين نتيجه
رسيديم كه براي پوشش بهتر آنها بايد به واژگان رايج ديگر در اين حوزه كه عمدتاً در
عنوان يا متن مصوبهها به كارگرفته ميشوند نيز توجه داشت .به اين دليل عالوه بر كليد
واژه «سالمت» از واژگان «بهداشت» و «بهداشت و درمان» نيز بهره برديم كه مجموعا
تعداد  825مصوبه به دست آمد .در مرحله اول ،مصوبههايي مانند انتصابات ،اساسنامهها،
اصالح برخي آييننامه ها ،اجازه استخدام ،واگذاري سهام ،واگذاري مالكيت و انعقاد
قرارداد كنارگذاشته شدند .نكتهاي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه تصويب
سياستها موضوعي جدا از اجراي آن است .بنابراين ،تحقق عملي سياستها ،ميزان
عملياتي شدن آنها و مطالعه برونداد و برآيند اين سياستها مورد توجه پژوهش حاضر
نيست .هزينه سالمت ،به عنوان بعدي از هزينه اجتماعي ،وجه ديگر درونداد سياست
سالمت است كه بر اساس «هزينه سالمت از توليد ناخالص داخلي »1محاسبه گرديد.
مقدار اين شاخص پس از استخراج دادههاي خام بودجه سالمت از قانون بودجه
سالهاي 1360تا 1388ش .كه شامل دو بخش تملک دارايي سرمايهاي و جاري است
محاسبه شده است.
رويكرد دولت :شامل ايدهها و جريان فكري حاكم بر سياستهاي دولتها كه به
آن ايدئولوژي دولت نيز گفته ميشود .برخي بر اين باورند كه در نظام سياسي ايران
جهتگيري هاي سياسي وجود دارد كه تحت عنوان گفتمان سياسي (بشيريه1381 ،؛
فرقاني )1382 ،يا طيفها  /جناحهاي سياسي (ظريفينيا ،1378 ،ذكريايي1380 ،؛ بيژني
و همكاران )1388 ،مطرح شدهاند (براي دريافت توضيحات بيشتر بنگريد به قاراخاني،

1. Total healthcare expenditure as a percentage of GDP
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 .)1390در اين پژوهش ،رويكرد دولت با توجه به طيفهاي سياسي پشتيبان دولتها
طي سالهاي  1360تا 1388ش .شناسايي شده است .دولتهاي مورد بررسي شامل
دولت ميرحسين موسوي با رويكرد چپ سنتي ،دولت علياكبر هاشمي رفسنجاني با
رويكرد راست مدرن ،دولت محمد خاتمي با رويكرد چپ مدرن و باالخره دولت
محمود احمدي نژاد با رويكرد اصولگراي راديكال معرفي ميشوند.

روش پژوهش
از آنجايي كه هدف اين پژوهش شناسايي و مقايسه دولتهاي چهارگانه ايران طي
سالهاي  1360تا  1388در سياست سالمت بر مبناي رويكرد آنها است از روش
تطبيقي استفاده مي شود .و چون مطالعه تنها بر يک مورد (كشور ايران در دورههاي
گوناگون) متمركز است ،مطالعه موردي است .شيوه گردآوري دادهها اسنادي است .با
استفاده از دادههاي ثانويه مربو

به سياست سالمت و نيز رويكرد دولت به تحليل

بخشي از سياست اجتماعي در ايران خواهيم پرداخت .دادههاي ثانويه با مراجعه به قانون
برنامه توسعه ،مصوبههاي دولتها و قانون بودجه گردآوري شدند .براي تحليل دادهها با
توجه به كاربرد دو روش كيفي و كمي از تكنيک تحليل محتوا و آمارههاي توصيفي و
آزمون تحليل واريانس استفاده شده است .تحليل محتواي انجام شده از نوع تحليل
مضموني و مبناي تعيين مضامين و مقولههاي پژوهش نيز مطالعه اكتشافي متن مصوبهها
و قوانين برنامههاي توسعه است .واحد تحليل پژوهش ،دولتهاي چهارگانه از سال
 1360تا 1388ش .هستند .واحد مشاهده متن برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي (برنامه اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم توسعه) و متن مصوبههاي دولتهاي
چهارگانه و قانون بودجه در بازه زماني معين است.
از آنجايي كه معرفهاي تجربي پژوهش از طريق رجوع به پژوهشهاي پيشين و
شاخصهاي متداول و پذيرفته شده محققان حوزه سياست اجتماعي تعيين شده است از
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اعتبار معيار 1برخوردار هستند .همچنين به دليل اين كه معرفها بر اساس چارچوب
نظري تعيين شده اند ،از اعتبار سازه نيز برخوردار هستند .روايي پژوهش از طريق رجوع
به اسناد معتبر و دست اول كه عموماً در مطالعات اسنادي مورد استفاده قرارميگيرند و
قابل پيگيري و بررسي هستند ،تأمين شده است.

يافتههاي پژوهش
همانطور كه پيشتر گفته شد ،اين پژوهش با كاربرد تكنيکهاي كيفي و كمي به تحليل
رابطه رويكرد دولتهاي چهارگانه از سال  1360تا 1388ش .و سياست سالمت آنها
ميپردازد .يافتههاي اين پژوهش در دو بخش ارائه ميشود .ابتدا يافتههاي بخش كيفي كه
نتيجه بررسي رويكرد دولتها و سياست سالمت آنها است ،بر پايه سياستهاي قانوني
اين دولتها مطرح ميگردد .سپس يافتههاي بخش كمي كه نتيجه بررسي رويكرد
دولتها و سياست سالمت آنها از جهت هزينه سالمت است ،ارائه ميگردد.

دولت چپ سنتي و سياست سالمت
مطالعه دولتهاي پس از انقالب  1357نشان ميدهد ،گفتمان سياسي چپ سنتي در
سالهاي  1360-68ش .با دولت ميرحسين موسوي بر سركارآمد .گفته ميشود ،دخالت
مستقيم دولت در اقتصاد ،تأكيد بر عدالت اجتماعي و استقالل اقتصادي و سياسي،
مخالفت صريح با خصوصيسازي ،آزادسازي اقتصادي و مخالفت با تعديل اقتصادي و
حاكميت سرمايهداري و سرمايهدار ،مخالفت با حذف سوبسيد ]يارانه[ ذيل ديدگاه
اقتصادي آنان مطرح ميشود (حسينيزاده362 :1368 ،؛ ظريفينيا 80 :1378 ،و فوزي،
.)102 :1384

1. Criterion validity
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طي سالهاي 1362-1361ش .طرح اجرايي شبكه بهداشتي  -درماني كشور تهيه و
نهايتاً در سال  1363برنامه اجرايي «گسترش شبكه بهداشتي  -درماني» به تصويب
مجلس شوراي اسالمي رسيد( 1وزارت بهداشت و درمان .)14 :1389 ،اين طرح بر ارائه
خدمات بهداشتي اوليه شامل سالمت همگاني جامعه در زمينه مسائل بهداشتي ،بهبود غذا

 -1با پيروزي انقالب و تشكيل دولت موقت انقالب اسالمي تغييرات و تحوالت در حيطه فعاليتها و خدمات
بهداشتي و درماني آغاز شد كه مصوبه  1357/12/19هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسالمي ايران بهعنوان
اولين حركت قانوني در اين زمينه بهشمار ميرود .بر اساس اين مصوبهها همه تاسيسات بهداشتي و درماني سازمان
ملي خدمات اجتماعي شامل درمانگاهها و بيمارستانها و همچنين مركز پزشكي شهدا و سالمتگاه پرستاري و
دانشكده علوم تندرستي با همه پرسنل و بودجه و تجهيزات و اموال از تاريخ تصويب مصوبه از سازمان ملي
خدمات اجت ماعي منتزع و تابع وزارت بهداري و بهزيستي گرديد .در تاريخ  1357/12/23به موجب مصوبه هيات
وزيران دولت موقت انقالب اسالمي امور بهداشت سالمتگاههاي كشور از وزارت سالمت و پرورش منتزع و با
تمام پرسنل ،اعتبارات و سازمان و فعاليتهاي وابسته به وزرات بهداري و بهزيستي منتقل شد .حركت دوم به
موجب مصوبه مورخ  1357/12/26هيات وزيران دولت موقت انقالب اسالمي صورت گرفت كه بر اساس آن تمام
موسسات درماني و بهداشتي جمعيت شير و خورشيد سرخ به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل گرديد .به دنبال آن
در همين تاريخ همه بيمارستانهاي سازمانها ي خيريه نيز همراه با تمام اموال و دارايي و پرسنل و اعتبارات به
وزارت بهداري و بهزيستي منتقل گرديد .سرانجام در جلسه  1359/3/24شوراي انقالب همه وظايف مربو به
معاونت امور بهزيستي و وزارت بهداري و بهزيستي و سازمانهاي منطقهاي بهداري استانها و موسسات ادغام شده
در وزارت بهداري و بهزيستي با همه واحدها ،وظايف ،فعاليتها ،كاركنان ،تجهيزات ،ديون و تعهدات از وزارت
يادشده منفک و در سازمان بهزيستي كشور ادغام گرديدند (هوشيار حاجيحسيني .)10-9 :1363 ،از سال  1358به
بعد آن گروه از فعاليتها ،عمليات و برنامههاي بهداشتي و درماني كه از نظر محتوا و وظيفه هماهنگيهاي الزم را
با ارزشهاي تازه نظام و ديدگاه ها و مباني و اعتقادات اسالمي نداشت به كلي محدود و يا از شمول عمليات و
خدمات اجرايي حذف گرديد .از جمله ميتوان برنامه جمعيت و تنظيم خانواده ،1برنامه بهبود تغذيه و انحالل سپاه
بهداشت را نام برد .در مقابل تالش هايي در جهاتي از جمله :تهيه و ارايه اليحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني
و بهداشتي؛ اليحه قانوني خدمت يک ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي؛ قانون تربيت بهداشت
كار دهان و دندان به منظور گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاها؛ اليحه قانوني درباره اجازه طرح
توسعه مجتمع سالمتي و پژوهشي و درماني وزارت بهداري و بهزيستي؛ اليحه قانوني نحوه اداره واحدهاي
بهداشتي و درماني و سالمت وزارت بهداري و بهزيستي به عمل آمد (با اندكي تغيير در نگارش مديريت بهداشت
و درمان وزارت برنامه وبودجه.)29 :1364 ،
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و تغذيه صحيح ،تأمين آب سالم و كافي و بهسازي اساسي محيط ،مراقبتهاي بهداشتي
مادران و كودكان و تنظيم خانواده ،ايمنسازي عليه بيماريهاي عمده و عفوني،
پيشگيري از بيماريهاي شايع و بومي و كنترل آنها ،درمان مناسب بيماريها و حوادث
(كريمي )168 :1386 ،اشاره دارد .خطمشيهاي اساسي بهداشت و درمان كشور كه در
سال 1362ش .ارائه گرديد شامل )1 :ايجاد نظام هماهنگ خدمات درمان و بهداشت؛ )2
توسعه و افزايش ظرفيتهاي سالمتي دانشكدههاي پزشكي در رشتههاي وابسته به
پزشكي؛  )3سياست تأمين خدمات درماني بايد بر پايه بيمه درماني استوار باشد؛ )4
افزايش بازده و كارايي نيروي انساني در واحدهاي بهداشت و درمان؛  )5بهبود مديريت
اجراي سياستهاي عدم تمركز و تأمين مشاركت مردم؛  )6هماهنگي خدمات پژوهشي
با نيازهاي اجرايي برنامههاي بهداشت و درمان و توسعه ظرفيت تحقيقاتي؛  )7تأمين
ارتقاي سالمت جسمي و روحي كودكان؛  )8سياست جامع تغذيه؛  )9ريشهكني
بيماريهاي انگلي و عفوني (وزارت برنامه و بودجه .)1362 ،اين خطمشيهاي اساسي
كه در گزارش سال  1362ارائه شده است ،چشمانداز آينده سالمت در جهت تحقق آنها
را پيشرو ميگذارد « .در همين سال براي احيا و گسترش امر واكسيناسيون در معاونت
امور بهداشتي تصميم جدي گرفته شد» (مرندي و ديگران )1075 :1377 ،و در سال
1363ش .برنامه اجرايي گسترش شبكه بهداشتي – درماني كشور تهيه شد .بودجه اين
مصوبه كه در سال 1364ش .توسط مجلس به تصويب رسيد به نظر مرندي و ديگران
( )1377مشوقي براي برنامههاي انقالبي ديگر از جمله تشكيل وزارت بهداشت و درمان
و سالمت پزشكي ،ادغام حياتبخش سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان يعني ارائه
خدمات بهداشتي – درماني در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،قانون بيمه همگاني
خدمات درماني كشور و  ...شد (مرندي و ديگران.)1079 :1377 ،
در سال  1366ش .سياستهايي كه دولت در حوزه سالمت پيگيري مينمود
عبارت بود از:
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 )1هدايت امكانات و منابع در جهت توسعه و گسترش فعاليتهاي بهداشتي و ايمنسازي
با تأكيد بر بهداشت محيط؛  )2بسيج و هدايت امكانات و توانهاي اجرايي در تأمين نيازهاي
بهداشتي و درماني و خدماتي حمايتي از جبهه و جنگ1؛  )3تخصيص و هدايت منابع و امكانات
عملياتي و خدماتي در رفع محروميت مناطق محروم و توسعه تسهيالت بهداشتي و درماني؛ )4
جلب و جذب مشاركت مردم در تأمين بخشي از هزينهها بويژه در فعاليتها و خدمات درماني؛
 )5ايجاد زمينههاي مناسب براي كارايي بيشتر و افزايش ظرفيت توليد خدمات با هدف استفاده
مطلوب از تاسيسات و امكانات موجود؛  )6ايجاد زمينههاي مناسب در جهت تكميل و
بهرهبرداري سريع از طرحها و پروژههاي نيمهتمام و در دست اجرا و اجتناب از آغاز عمليات
جديد؛  )7تأمين و تخصيص منابع مالي و كسب مجوزهاي بهكارگيري نيروي انساني الزم براي
راهاندازي و استفاده از واحدهاي اجرايي جديد ،پروژههاي خاتمه يافته بهداشتي و درماني
همچون خانههاي بهداشت ،مراكز بهداشتي و درماني شهري وروستايي و بيمارستانها؛  )8تأمين
و تخصيص منابع ارزي الزم براي تهيه و تدارک لوازم و امكانات و مواد مصرفي بهداشتي و
درماني و تجهيزات پزشكي و سالمتي و پژوهشي در بخش بهداشت و درمان؛  )9ايجاد
زمينههاي مناسب براي استفاده از مشاركت منابع اعتباري غيردولتي سرمايه و سرمايهگذاري براي
اجراي طرحهاي سنگين ايجاد بيمارستانها ،منابع تأمين اجتماعي و مشاركت بآن كها؛  )10تأكيد
بر اعمال سياستها و جهتگيريهاي اساسي در خصوص جلوگيري از گسترش بيرويه
تشكيالت اجرايي و تالش در بهبود مديريت و تغيير ساختار تشكيالتي؛  )11ايجاد جاذبههاي
الزم

براي

افزايش

كارايي

كادرهاي

اجرايي

نيروهاي

پزشكي

و

پيراپزشكي

(هوشيارحاجيحسيني.)16 :1366 ،

اين سياستها كموبيش در طول اين دوره دنبال ميشد (در اينباره بنگريد به
هوشيارحاجيحسيني 1366 ،1363 ،و  )1367و تقريب ًا در پي پاسخ به مشكالتي بود كه
حوزه سالمت در اين دوره با آن روبرو بوده است« .مشكالت اساسي بخش سالمت كه
 -1در اين دوره جنگ اثراتي را بر فعاليت حوزه سالمت گذاشت با اينحال طبق گزارشهاي موجود از اين دوره
«به دليل فعاليتهاي بهداشتي در زمان جنگ هيچگونه همهگيري بيماري كه بازتاب عوارض جنگ باشد عارض
نگرديد» (هوشيارحاجيحسيني.)34 :1367 ،
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در سال  1366در چند محور اساسي گزارش شده است شامل )1 :مشكالت و تنگناهاي
ماشين آالت ،تجهيزات ،مواد واسطه و قطعات يدكي؛  ) 2مشكالت و تنگناهاي مديريت و
نيروي انساني1؛  )3مشكالت و تنگناهاي زيربنايي؛  )4مشكالت و تنگناهاي سازماندهي
(فقدان نظام مشخص و نافذ درماني بهداشتي ،تعدد سازمانها و نهادهاي موظف،
نارسايي در ايجاد و اجراي نافذ سيستمهاي نظارتي و كنترلي بر كميت و كيفيت
خدمات بخش)؛  ) 5مشكالت اعتباري (كمبود اعتبارات در مقام مقايسه با حجم خدمات
مورد نياز جامعه و ميزان مراجعه و روند تصاعدي تورم و محدوديتهاي عرضه خدمات
و گراني خدمات در بخش خصوصي)» (هوشيارحاجيحسيني .)41-36 :1367 ،به اين
نكته بايد توجه داشت كه بررسي نحوه اجراي اين سياستها و برونداد اجراي آنها
موضوعي است كه نيازمند پژوهش ديگري است.
در اين دوره ،گرايش به سوي وحدت رويه و تمركز در زمينه سياستدهي و
هدايت فعاليت ها و خدمات بهداشتي و درماني توسط وزارت بهداري و از بين بردن و
محدود كردن سازمان ها و موسسات متعدد و متفرق دولتي و وابسته به دولت از طريق
ادغام تشكيالت و فعاليتهاي آنها در وزارت بهداري و سازمانهاي منطقهاي بهداري
گرديد .تفكيک وظايف و مسووليتهاي رفاهي ،حمايتي و بهزيستي مجموعه
سازمان هاي مذكور نيز منجر به تشكيل و تاسيس سازمان بهزيستي كشور گرديد .به
تبعيت از سياست كلي دولت وظايف و تشكيالت سازمانها و موسسات دولتي و وابسته

 -1به گفته اندروود در سال  95 ،1368درصد از پزشكان در مناطق روستايي پزشكان خارجي و به ويژه پزشكان
هندي بودند( .اندروود )193 :2004 ،طبق گزارش وزارت برنامه و بودجه نيز ،گرايش پزشكان كشور به عدم
اشتغال در بخش دولتي و صرفاً انجام و ارايه خدمات در بخش خصوصي ،مطب ،كلينيک و بيمارستان خصوصي به
نسبت سالهاي پيش و دوران  1351-57فزوني گرفت و موجب شد تا تعدادي از نيروهاي پزشكي از ادامه اشتغال
در بخش دولتي انصراف دهند (مديريت بهداشت و درمان وزارت برنامه و بودجه .)34 :1364 ،ابن گزارش تاييدي
است بر اقدام دولت در جذب پزشكان غير ايراني كه مصوبه آن با عنوان «موافقت با استفاده از يکهزار و پانصد
پزشک تبعه بيگانه توسط وزارت بهداري مصوبه  .»1364/4/2به تصويب دولت رسيد.
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به دولت و خيريه كمکبگير در اين سازمان ادغام گرديد اين سياست موجب شد تا
عمالً دولت نقش فزايندهاي در ارائه خدمات و فعاليتهاي بهداشتي و درماني به عهده
بگيرد و به تناسب حركت هاي بعدي فعاليت و اقدامات بخش خصوصي محدود گردد.
به نحوي كه امكانات و روند سرمايهگذاري بخش خصوصي در عمليات و فعاليتهاي
بهداشتي و درماني به شدت كاهش يافت و محدود به حفظ و نگهداري وضعيت موجود
گرديد (مديريت بهداشت و درمان وزارت برنامه و بودجه .)27 :1364 ،از ديگر برنامهها
در حيطه وظايف دولت در حوزه سالمت «واگذاري اختيارات و مسووليتهاي اجرا و
ادغام طرحها و عمليات عمراني بخشي از واحدهاي مركزي وزارت بهداري به واحدهاي
استاني و سازمانهاي منطقهاي بهداري استانها و ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها
است كه اين اقدام از طريق استاني نمودن طرح هاي ملي صورت گرفت و در نتيجه آن،
نقش و قدرت تصميمگيري مسوولين و كارشناسان محلي در اتخاذ تصميم و انتخاب
مراكز اجرايي پروژهها و طرح هاي توسعه قوت بيشتري پيدا كرد و به تبعيت از آن ميزان
سرمايهگذاريها و اعتبارات استانها به يكباره فزوني يافت» (مديريت بهداشت و درمان
وزارت برنامه و بودجه .)30 :1364 ،به اين ترتيب ،به نظر ميرسد هر دو سياست
تمركززدايي و تمركزگرايي در برنامههاي دولت دنبال ميَشد.
مصوبههاي حوزه سالمت در اين دوره شامل؛ تأمين اعتبار بهداشت و درمان (از
جمله هزينه درمان مربو

به مجروحين جنگي ،بيماران كليوي ،هزينه هسته گزينش،

طرح بسيج سالمت كودكان و انتقال خون) ،اجراي طرح ايمنسازي كشور ،تشكيل
شوراي سياست گذاري سالمت ،تعيين ميزان حق درمان مشمولين خدمات درماني،
موافقت با استفاده از خدمات پزشكان تبعه بيگانه و تعيين فرانشيز درماني در هر سال
است (معاونت پژوهشي دفتر مطالعات فناوريهاي نوين.)1389 ،

دولت راست مدرن و سياست سالمت
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در سال 1367ش .جناح موسوم به «مصلحت انديش»« ،عملگرا» يا «ميانه» كه در اواسط
دهه  1360شكل گرفته بود با به قدرت رسيدن علياكبر هاشميرفسنجاني تحكيم شد.
رفسنجاني استراتژي خود را بر مبناي بازسازي اقتصادي در داخل و مصلحتانديشي در
سياست خارجي قرارداد .كابينه وي تركيبي از اعضاي جناح ميانه و جناح راست بودند
(برزين .)1377 ،راست ميانه از سالهاي 1368-76ش .با تغييرات اجتماعي و سياسي در
عرصه كشور گفتمان جديدي مبني بر سازندگي ،رفاه ،توسعه و بازسازي اقتصادي شكل
داد (بيژني و همكاران .) 1388 ،كارگزاران سازندگي رشد و توسعه اقتصادي را هدف
اصلي اقتصاد دانسته و عقيده داشتند در سايه توسعه اقتصادي امكان استقالل و عدالت
وجود دارد .به اعتقاد اين گروه بدون رشد اقتصادي ،مالي براي تقسيم كردن وجود ندارد
(مرتجي .)1378 ،برنامه اقتصادي جناح ميانه بر مبناي كاهش نقش دولت در اقتصاد
كشور ،تقويت بخش خصوصي (متكي و غيرمتكي به دولت) و افزايش ماليات بوده
است .به همين دليل سياست «تعديل اقتصادي» و سپس «تثبيت اقتصادي» را اجرا كرد
(برزين .)61 :1377 ،اگرچه اين باور وجود دارد كه «آنچه در چارچوب برنامه تعديل به
اجرا درآمد از بسياري جهات ارتباطي ناچيز با برنامه پنجساله مصوب نظام دارد» (مومني،
 )137 :1374اما از آن جايي كه در اين مطالعه بخشي از درون داد سياست سالمت بر
سياست هاي كلي بخش سالمت در قانون برنامه توسعه به عنوان خروجي قانوني متمركز
است ،ما نيز براي بررسي سياست سالمت در اين دوره به آن توجه نمودهاييم.
در برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ذيل يكي از اهداف كلي برنامه
با عنوان «تأمين دست كم نيازهاي اساسي عامه مردم» سياستهايي مربو

به حوزه

سالمت شامل سياستهاي زير است:
تأمين تغذيه در حد نيازهاي زيستي ،تأمين سالمت عمومي ،بهداشتي -
درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم با تاكيد بر مناطق محروم و
روستايي كشور و سالم سازي محيط زيست .عالوه بر اين در تبصره 15به وزارت
بهداشت ،درمان و سالمت پزشكي اجازه داده ميشود از متقاضيان تاسيس
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بيمارستان ،پليكلينيک و درمانگاه ،آزمايشگاه تشخيص طبي ،مطب و داروخانه،
مبالغي را به عنوان هزينههاي صدور موافقت اصولي ،پروانه تاسيس اخذ نمايد و
به حساب خزانه داري كل واريز نمايد و معادل آن از محل اعتباري كه به همين
منظور در بودجه ساليانه منظور ميشود ،جهت تجهيز مراكز بهداشتي ،درماني و
آزمايشگاهي و بيمارستانها در اختيار وزارت بهداشت ،درمان و سالمت پزشكي
قرار گيرد .تبصره  16به منظور تأمين داروهاي مورد نياز مناطق روستايي و
بخشهاي محروم كشور و ترغيب داروسازان جوان در جهت تاسيس داروخانه
در مناطق مذكور بانکهاي كشور موظفند مبلغ ده ميليارد ريال به عنوان
قرضالحسنه و با بازپرداخت ده ساله به اين امر تخصيص داده و به ازاي هر مورد
تا حداكثر ده ميليون ريال با تاييد وزارت بهداشت ،درمان و سالمت پزشكي به
متقاضيان معرفي شده مزبور پرداخت نمايند (قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي.)1373،

در قانون برنامه دوم توسعه ضمن حفظ برخي سياستهاي سالمت ،سياستهاي
ديگري نيز در برنامه مطرح گرديد .مهمترين اين سياستها شامل :تأمين مراقبتهاي
اوليه بهداشتي براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور ،توسعه
امكانات و اتخاذ سياستهاي تشويقي در زمينه كنترل جمعيت از يک طرف و گسترش
شبكه بهداشت و درمان و ارائه خدمات فعال در زمينههاي سالمتي و بهداشت مادر و
كودک و بهداشت باروري از طرف ديگر .از اين رو ،افزايش مراكز بهداشتي و درماني
روستايي ،گسترش ظرفيت هاي بيمارستاني و نيروهاي تخصصي سالمت ديده در كنار
بهبود شاخصهاي مرتبط با بهداشت از قبيل ميزان دسترسي جمعيت به آب آشاميدني
سالم و افزايش سطح آگاهي اجتماعي كه باعث ارتقاي شاخصهاي سالمتي همچون
كاهش نرخ مرگ و مير مادران و كودكان زير پنج سال و كاهش سهم بيماريهاي واگير
شود  ،مطرح گرديد( .قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي )1373 ،طبق
قانون برنامه دوم در زمينه عدالت اجتماعي در حوزه بهداشت و درمان نيز سياستهايي
اتخاذ گرديد:
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بر اساس جزء  1بند الف تبصره  11معادل سه هزار ميليارد ريال براي انجام
طرحهاي عمراني در زمينه بهداشت و  ...در روستاهاي محروم هزينه خواهد شد.
بر اساس تبصره  ،18دولت موظف شده در طول سالهاي برنامه مابهالتفاوت
هزينه درمان بيمه شوندگان را پس از كسر سرانه سهم بيمه شده و فرانشيزهاي
پرداختي توسط آنها به عنوان سرانه دولت مطابق مقررات بيمه همگاني همه ساله
در اختيار سازمانهاي ذيربط قراردهد .بر اساس تبصره  94دولت موظف شده از
محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تاسيسات تجهيزات و نيروي انساني
شبكههاي بهداشتي درماني كشور اقدام نمايد (قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي
اجتماعي و فرهنگي.)1373 ،

به باور اخوان بهبهاني و حسنزاده ( )1384اين تبصرهها نشان ميدهد در اين
برنامه الزامات قانوني تحقق عدالت اجتماعي پيشبيني شده است .اما كريمي ()1386
نظر ديگري دارد ،او مينويسد؛ اگر در سال  1363ش .با تصويب طرح توسعه شبكههاي
بهداشتي و درماني كشور با تصويب مجلس شوراي اسالمي راهاندازي گرديد و به اين
وسيله خدمات بهداشتي اوليه شامل سالمت همگاني جامعه در زمينه مسايل بهداشتي،
بهبود غذا و تغذيه صحيح ،تأمين آب سالم و كافي و بهسازي اساسي محيط ،مراقبتهاي
بهداشتي مادران و كودكان و تنظيم خانواده ،ايمنسازي عليه بيماريهاي عمده و عفوني،
پيشگيري از بيماريهاي شايع و بومي و كنترل آنها ،درمان مناسب بيماريها و حوادث
و  ...ارائه گرديد .ولي در ادامه اين فعاليتها ،بدون توجه به شرايط اقتصادي ،اجتماعي و
بحرانهاي محلي و منطقهاي و حجم عظيمي از اقشار آسيبپذير ،بيكار و دردمند به
يكباره در سال 1368ش .طرح خودگرداني بيمارستانها به اجرا گذاشته شد (كريمي،
 .) 168 :1386اين طرح در راستاي كاهش نقش دولت در تأمين سالمت بود .به گزارش
شوراي بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه ( )1377مشكالت بخش سالمت به اين
شرح گزارش شده است:
مشكالت و چالشهاي اساسي بخش سالمت در ايران در سال  1377شامل:
 )1جمعيت (ساختار ،بهداشت جوانان و ميانساالن و سالمندان ،نرخ رشد ،مهاجرت،
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حاشيهنشيني و اشتغال)؛  )2نظام ارائه خدمات بهداشتي ،درماني و توانبخشي؛ )3
تغيير در بروز و شيوع انواع بيماريها و ظهور موارد بازپديد و نوپديد؛  )4كاهش
كارايي و بهرهوري در نظام ارائه خدمات بهداشتي ،درماني و توانبخشي )5 ،توسعه
علوم و تكنولوژي پزشكي؛  )6افزايش عوامل خطر و حادثهآفرين؛  )7به مخاطره
افتادن روابط بين صاحبان حرف پزشكي و مردم؛  )8تغيير در بروز و شيوع انواع
بيماريهاي رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي؛  )9دارو (وابستگي ارزي،
قيمتگذاري ،كيفيت و)...؛  )10بيمه (پوشش جمعيتي ،روش بيمهگري ،رضايت
مردم و)...؛  )11امنيت غذا و شتاب در گذر تغذيهاي؛  )12ضعف نقش تحقيقات در
توسعه همهجانبه بخش بهداشت و درمان؛  )13ساختار (تشكيالت ،قوانين و
مقررات ،نظام مديريت ،و)...؛  )14تربيت ،توزيع ،بكارگيري ،نگهداري و اشتغال
نيروي انساني؛  )15فقدان همكاري بين بخشي و تعدد در مراجع سياستگذاري و
نظارت؛  )16اقتصاد بهداشت (دولت ،مشاركت مردم و)...؛  )17كاهش قدرت خريد
مردم؛  )18افزايش انتظارات و تقاضاي مردم با توجه به رويكرد جديد به سالمت و
رفاه اجتماعي (شوراي بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه.)23-18 :1377 ،

بهطور كلي سياستهاي اجرايي دولت در بخش سالمت در چارچوب مصوبههاي
شامل :تأمين اعتبار (جهت برنامه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده ،براي بخشي از
هزينههاي طرح ايمنسازي همگاني كودكان عليه بيماي فلج اطفال) ،اجازه برگزاري
كنفرانس منطقهاي تنظيم خانواده ،حل مسايل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي،
تشكيل شوراي غذا و تغذيه كشور ،تعيين فرانشيز درماني در هر سال (معاونت پژوهشي
دفتر مطالعات فناوريهاي نوين )1389 ،است .مرور اين مصوبهها نشان ميدهد ،در
حالي كه دولت راست مدرن طرح خودگرداني بيمارستانها در تأمين خدمات سالمت
واگذار ميكند ،سياست تنظيم خانواده را خود با قدرت پيميگيرد.

دولت چپ مدرن و سياست سالمت
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در سالهاي  1376-84ش .طيفي كه پيشتر در جناح چپ سنتي حضور داشتند و به
اصالح طلبي موسوم گرديدند بر حفظ حقوق شهروندي و عقالنيت ديني تأكيد داشتند
(بيژني و همكاران .)1388 ،اين گروه كه شامل عملگرايان ميانهرو ،ليبرال اسالمي و
سكوالريستها ميشد ،از خاتمي پشتيباني كردند (كدي .)64 :1383 ،دولت خاتمي با
رويكرد چپ مدرن ،به سه بخش تعاوني ،خصوصي و دولتي مندرج در قانون اساسي
معتقد بوده و از نظر اين طيف آزادي مردم تا حدي بايد باشد كه به عدالت اجتماعي
لطمه نزند (با كمي تغيير در نگارش ظريفينيا .)121 :1378 ،دولت خاتمي توسعه
سياسي را در اولويت برنامه هاي خود قرارداد .اما وي همزمان تالش نمود تا با تنظيم يک
طرح اقتصادي موسوم به «طرح ساماندهي اقتصادي» اصالح ساختار اقتصادي كشور را
نيز درنظر بگيرد (فوزي .)320 :1384 ،اين طرح كه بر قبول ديدگاه «اقتصادي اجتماعي»
و تقدم عدالت اجتماعي و صيانت از مردم و گروههاي كمدرآمد از سوي دولت و تأكيد
بر پرداخت يارانه ها و كمک به تأمين معاش و حفظ قدرت خريد مردم بود ،با
جهتگيري متفاوتي نسبت به پيش تنظيم شده بود.
به باور خاتمي « ،براي از بين بردن فقر بايد كل جامعه ما فقير نباشد ،يعني بنيه
اقتصادي جامعه قوي باشد .از اينرو ،نياز اصلي ما توسعه همه جانبه پايدار و متوازن
است كه بايد در همه عرصه هاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و علمي تحقق يابد».
(خاتمي .)19 :1379 ،نكتهاي كه از اين مطلب استنبا
خاتمي شر

ميشود ،اين است كه از نظر

از بين بردن فقر و برقراري رفاه از طريق رشد اقتصادي است .به نظر

مي رسد در اين بيان ،به توسعه اجتماعي اهميت كمتري داده شده و الويت با توسعه
اقتصادي است .برداشتي كه با ايده راست مدرن در برقراري رفاه و كاهش فقر همسويي
دارد .اما خاتمي در ادامه همين سخنراني اشاره مينمايد «ميان توسعه و عدالت درهم
آميختگي و پيوستگي عميقي وجود دارد؛ توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه يا
سر از شكافهاي عميق اجتماعي درميآورد و يا به توسعه فقر ميانجامد (خاتمي،
.)20 :1379
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اهداف و سياست هاي ناظر بر تأمين و توسعه سالمت در برنامه سوم توسعه در
چارچوب فصل بيست و پنجم در قالب مواد  192تا  197به تصويب رسيد .البته برخي
اهداف و سياستهاي ديگر فصول فرابخشي قانون برنامه سوم هم به طور مستقيم و
غيرمستقيم مشمول سياستهاي بهداشت و درمان است .اين برنامه با توجه به شرايط به
وجود آمده در دو برنامه پيشين ،با هدف افزايش كارآيي ،جلب مشاركت بخش غيردولتي
و ساماندهي نظام ارائه خدمات (زمينههايي از قبيل سطحبندي خدمات و اصالح شبكه
بهداشت و درمان كشور) تدوين شد .در ماده  192قانون ياد شده به منظور افزايش
كارآيي و توسعه خدمات بهداشتي و درماني در كشور و ايجاد تسهيالت براي دسترسي
آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غير دولتي ،افزايش
مشاركت بخش غيردولتي در ارائه خدمات بخش هدفگذاري شد .همچنين در ماده
 193موضوع ايجاد عدالت توزيعي در ارائه خدمات ،درمان و بستري مورد توجه جدي
قرار گرفت و ماده  ،196تنظيم بازار دارو ،تأمين ارز مورد نياز ورود مواد اوليهدارو و
داروهاي ساخته شده وارداتي را براي جلوگيري از افزايش قيمت دارو و حمايت از نظام
بيمهاي پيشبيني كرد و در آخر ارتقاي امنيت غذا و تغذيه در ماده  197مورد توجه قرار
گرفت.
محورهاي اساسي جهت اصالحات در بخش سالمت براي برنامه سوم توسعه
شامل:
افزايش سهم اعتبارات بهداشت ،درمان و توانبخشي از منابع عمومي و توليد
ناخالص ملي تا رسيدن به متوسط قابل قبولي از نرخ جهاني ،برقراري نظام ارجاع
در كليه سطوح درماني كشور ،ارتقاي سطح كيفي خدمات بهداشتي ،درماني و
جلب رضايت گيرندگان خدمات در قالب نظام شبكههاي بهداشتي درماني كشور،
كنترل ،ريشهكني و حذف بيماريهاي واگيردار با قابليت پيشگيري ،پيشگيري و
درمان مناسب بيماريهاي غيرواگيردار و بهرهگيري از دانش براي كليه بيماريها،
اصالح ساختار و تقويت نظام بيمه درمان كشور ،اجراي سطحبندي خدمات و
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تأمين و توزيع منابع فيزيكي و انساني در بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي بر
مبناي آن ساماندهي شبكه اورژانس كشور هماهنگ با سطحبندي خدمات در دو
جنبه پيش بيمارستاني و بيمارستاني ،پيشگيري و كنترل ناهنجاريهاي اجتماعي و
معلوليتها و توجه به درمان و توانبخشي بيماران رواني ،به ويژه بيماران رواني
مزمن ،تدوين و برقراري ساختار مناسب براي برنامهريزي و مديريت منسجم و
هماهنگي ميان بخشي در حوزه ايمني و امنيت غذا و تغذيه در كشور ،بازنگري و
اصالح نظام دارويي كشور ،اصالح ساختار تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت،
درمان و سالمت پزشكي در جهت كاهش تصدي در امور اجرايي و تقويت نقش
سياستگذاري ،برنامهريزي و نظارت ،نهادينه كردن پژوهش در سالمت و ارائه
خدمات بهداشتي و درماني است( .شوراي بهداشت و درمان سازمان برنامه و
بودجه.)25 :1377 ،

در برنامه چهارم توسعه ،فصل هفتم با عنوان «ارتقاي سالمت و بهبود كيفيت
زندگي» به موضوع سالمت (بهداشت و درمان) ميپردازد .سياستهاي پيشبيني شده
بخش سال مت در برنامه چهارم توسعه مبتني بر چارچوب نظري مورد توافق مراكز علمي
و پژوهشي مرتبط در اين زمينه و به طور مشخص گزارش بهداشت جهاني سال 2000
سازمان بهداشت جهاني بود .رويكرد اصلي اين برنامه ،اتخاذ سياستهاي سالمت محور
و گاه فرابخشي است .در اين برنامه ،اهداف نظام سالمت كه در راستاي ارتقاي سطح
زندگي افراد از اهميت ويژها ي برخوردار هستند ،به شرح زير مورد توجه قرار گرفت)1 :
ارتقاي سطح و توزيع سالمت؛  )2پاسخگويي به انتظارات غير پزشكي مردم و توزيع آن؛
 )3مشاركت عادالنه مردم در تأمين هزينههاي سالمت؛  )4ارتقاي سالمت (سطح كلي و
توزيع آن) (قانون برنامه چهارم اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي .)1383 ،جهتگيري اين
برنامه به منظور تحقق اهداف تعيين شده شامل موارد زير است:
 )1كاهش مخاطرات سالمتي و ارتقاي امنيت غذايي :در اين راستا مواد  84و  85قانون
برنامه چهارم توسعه ابعاد گوناگون مخاطرات سالمتي را مورد توجه قرار داده و سياستهايي را
براي كنترل و كاهش آنها ارائه كرده است؛  )2حضور فعال در بازارهاي جهاني :به دنبال تغيير

234

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 61

شرايط بينالمللي ،خدمات بهداشتي و درماني ،اهميت روزافزوني در بازارهاي جهاني پيدا كرده
است .در اين راستا با توجه به ظرفيتها و سرمايههاي فيزيكي و انساني موجود در كشور،
وزارت بهداشت ،درمان و سالمت پزشكي موظف شده است تا در چارچوب سياستهاي
راهبردي تجاري ،تسهيالت الزم را در خصوص معرفي تواناييها ،عرضه و بازاريابي خدمات
سال مت و سالمت پزشكي و توليد تجهيزات پزشكي و دارويي ارائه كند .به اين ترتيب پيش
بيني شده است كه در پايان برنامه چهارم توسعه ،جمهوري اسالمي ايران به مركز رفع نيازهاي
سال مت و پزشكي منطقه تبديل شود و ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات اين بخش 30
درصد مصارف ارزي آن را تأمين كند؛  )3عدالت در تأمين منابع :مواد  91و  92قانون برنامه
چهارم توسعه به ارتقاي عدالت در تأمين منابع بخش سالمت اختصاص دارد .در اين مواد تأكيد
شده است كه به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و
درماني و براي كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيبپذير از هزينههاي بهداشتي و درماني
آنها ،توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت پذيرد كه «شاخص
مشاركت عادالنه مالي مردم» به  90درصد ارتقا يابد و سهم مردم از هزينههاي سالمت حداكثر
از سي درصـد افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي غيرقابل تحمل سالمت
به يک درصد كاهش يابد؛  )4ارتقاي سالمت :گسترش مفهوم سالمت در ابعاد گوناگون زندگي.
(قانون برنامه چهارم اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي.)1383 ،

مصوبه هاي دولت در بخش سالمت شامل تأمين اعتبار براي خريد تجهيزات
پزشكي ،اضافه كردن اعتبارات ،طرح بهبود استاندارد مراكز بهداشتي ،تخصيص بودجه
طرح بسيج ملي ريشهكني فلج اطفال ،تعيين فرانشيز درماني در هر سال ،آييننامه شوراي
عالي برنامهريزي پيشگيري از ايدز ،آييننامه شوراي عالي سالمت كشور و برنامه
اصالحات در نظام سالمت از جمله اين مصوبهها است( .معاونت پژوهشي دفتر مطالعات
فناوريهاي نوين.)1389 ،
در اين دولت براي اولينبار طرح سطحبندي خدمات ،توجه به درمان و توانبخشي
بيماران رواني به ويژه بيماران رواني مزمن در قانون برنامه سوم و بازاريابي خدمات
بهداشتي و سالمت در جهان در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح گرديد .تا جايي كه
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رفع نيازهاي سالمت در منطقه به عنوان يكي از اهداف سياست سالمت تا انتهاي برنامه
چهارم در نظر گرفته شد.

دولت اصولگراي راديكال و سياست سالمت
در سالهاي  1384-88رويكردي از درون راست سنتي سربرآورد .كه برنامه آن رجعت
به دوران طاليي انقالب اسالمي و ارزشهاي گذشته بود و براي كشور تلفيقي از اسالم
سياسي راديكال دوره امام و انديشههاي محافظهكاري سنتي را ضروري ميدانست.
مهمترين مولفههاي اين رويكرد ،معنويت ،عدالت ،مهرورزي ،دولت اسالمي  ،مبارزه با
رفاهطلبي ،توجه به اقشار محروم( ... ،بيژني و همكاران )1388 ،مطرح شده است.
مشخصه اين دولت «بازگشت به تودهها» (روزنامه كيهان )84/10/22 ،است .اصولگرايان
بر اقتصاد عدالت محور اسالمي تأكيد دارند .اقتصادي كه نه دولتي و نه سرمايهداري بلكه
اقتصادي مردمي بر پايه عدالت است (الهام .)1386 ،هرچند از جنبه نظري و عملكردي،
«عدالت» مبهم و غيرشفاف است اما مهمترين شعارها و تبليغات دولت در اين دوره
است.
تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سالمت همهجانبه با توجه به يكپارچگي در
سياستگذاري ،برنامه ريزي ،ارزشيابي ،نظارت و تخصيص منابع عمومي ،ارتقاي
شاخص هاي سالمت هوا ،امنيت غذا ،محيط و بهداشت جسمي و روحي ،كاهش
مخاطرات و آلودگيهاي تهديدكننده سالمت ،اصالح الگوي تغذيه جامعه با بهبود
تركيب و سالمت مواد غذايي ،توسعه كمي و كيفي بيمههاي سالمت و كاهش سهم
هزينههاي سالمت به  20درصد تا پايان برنامه پنجم (اخوان بهبهاني )2 :1388 ،از
سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ذكر شده است .فصل
سوم اين قانون با عنوان « اجتماعي» زير مادههاي  32تا  37و بخش بيمه سالمت زير
ماده  38به موضوع سالمت مي پردازد .در اين بخش بر تداوم كار شوراي غذا و تغذيه كه
در برنامه چهارم توسعه آغاز شده بود تأكيد شده است .تعيين برنامه نظام درماني كشور
توسط وزارت بهداشت و درمان در چارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان ،پزشک
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خانواده ،نظام ارجاع و راهنماهاي درماني ،تشكيل هيات امنا در بيمارستانهاي سالمتي،
اورژانسهاي پزشكي ،تعرفه ها و بيمه تكميلي موضوع اين ماده است (قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي .)1389 ،بر همين اساس بر «تمركز سياستگذاري
و برنامه ريزي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت و درمان و سالمت پزشكي»
تأكيد شده است .عالوه بر اين سياست هاي ديگري در اين برنامه مطرح شده است،
ازجمله:
ارائه خدمات بيمه عمر و ازكارافتادگي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي
به مشموالن نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال ،حمايت از بخشهاي خصوصي و
تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سالمت ،اختصاص ده درصد از خالص كل
وجوه حاصل از اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها و اضافه كردن آن به بودجه
بخش بهداشت به منظور ايجاد عدالت در سالمت و كاهش سهم هزينههاي
مستقيم مردم به حداكثر سي درصد ،درمان بيماريهاي خاص ،پوشش دارو.
سياستهاي مربو به متناسبسازي نيروي انساني ،ايجاد زمينه الزم براي توسعه
طب سنتي ،مديريت دانش و اطالعات حوزه سالمت از طريق سامانه پرونده
الكترونيكي سالمت ايرانيان ،سياستهاي مقابله با بيماريهاي خطرساز اجتماعي
و درمان بدون شر مصدومين سوانح و تصادفات رانندگي از جمله سياستها در
بخش سالمت هستند .در بخش بيمه سالمت نيز دولت در ادامه سياست كاهش
هزينه مردم از هزينه سالمت به سي درصد خود را موظف به اصالح ساختار
صندوقها ،مديريت منابع ،متناسب نمودن تعرفهها و ايجاد سازوكارهاي بيمه
همگاني و اجباري نموده است .در اين ارتبا

دولت ادغام قانون محاسبات

عمومي كشور در سازمان بيمه خدمات درماني ،تغيير نام شوراي عالي بيمه
خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سالمت كشور ،استقرار نظام ارجاع پزشک
خانواده ،خدمات بيمه پايه سالمت به طور يكسان براي عموم كشور تا پايان
برنامه ،بازنگري و تعيين تعرفه خدمات سالمت توسط شوراي عالي سالمت در
هر سال را به عنوان سياستهاي اين بخش مطرح كرده است (قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي)1389 ،
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سواي كلي و كالن بودن برخي از سياستها در حوزه سالمت ،پارهاي از آنها
تكرار سياستها در برنامههاي توسعه پيشين است .مصوبههاي دولت در اين دوره شامل
تأمين اعتبار براي پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان ،احداث
بيمارستانهاي نيمه تمام ،خريد دستگاههاي همودياليز و حقوق و عوارض گمركي است.
آييننامه حفظ و ارتقا سالمت دانش آموزان ،تشكيل شوراي عالي سالمت و امنيت
غذايي ،انتقال مراقبين بهداشتي مدارس به واحدهاي سالمتي تابع وزارت آموزش و
پرورش ،لغو كمک اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد بيماريهاي خاص ،اعطاي نشان
ايمني و سالمت به توليدكنندگان برتر محصوالت غذايي و تأمين نيروي مورد نياز،
تشكيل ستاد مقابله با آنفوالنزاي خوكي و اعالم الگوي نمونه واحدهاي خدماتي و
سرويسهاي بهداشتي بينراهي از جمله آييننامههاي بخش بهداشت در اين دولت است.
در اين دوره مصوبههاي متعددي درباره برگزاري گردهماييهاي بينالمللي نيز به
تصويب دولت رسيده است (معاونت پژوهشي دفتر مطالعات فناوريهاي نوين.)1389 ،
جدول 2سياستهاي سالمت و اهداف اين سياستها در دولتهاي چهارگانه از
سال  1360تا 1388ش .را نشان ميدهد.
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جدول  -2سياستهاي سالمت و اهداف اين سياستها در دولتهاي چهارگانه اا سال
 1360تا 1388ش.
دولت

هدف سياست

سياست سالمت

سالمت

سياستهاي پيشگيرانه (مراقبتهاي اوليه ،سياست
جامع تغذيه ،ارتقا سالمت ،ريشهكني بيماريها) ،تغيير
چپ سنتي موسوي

راست مدرن هاشمي
رفسنجاني

ساختار سازماني ،سياستهاي اعتباري (بيمههاي

كارايي ،عدالت و

درماني ،جلب مشاركتهاي مردمي) ،سياستهاي
مربو به هماهنگيهاي سازماني ،خدمات ،پژوهش و
هدايت امكانات.

كمكردن هزينهها

سياستهاي پيشگيرانه (سالمت عمومي ،مراقبتهاي
اوليه ،كنترل جمعيت،تأمين تغذيه ،كاهش مرگ و مير
كودكان و مادران ،تأمين آب آشاميدني ،ريشهكني
بيماريهاي واگيردار) ،طرحهاي عمراني روستايي،
سياستها در زمينه توزيع منابع و خدمات ،اصالح
ساختار سازماني ،سياستهاي اعتباري (بيمههاي
درماني ،جلب مشاركتهاي مردمي).

كارايي ،عدالت و
كمكردن هزينهها

سياست ارتقاي سالمت  ،سياستهاي راهبردي و
چپ مدرن خاتمي

تجاري و بازاريابي خدمات سالمت ،سياست ارتقاي
سالمت و سياستهاي اعتباري (بيمههاي درماني،

كارايي ،عدالت و
كمكردن هزينهها

مشاركت عادالنه مردم در هزينه سالمت).
سياستهاي

پيشگيرانه

(بيماريهاي

خطرساز)،

سياستهاي سازماني و مديريتي (هماهنگي و تمركز
اصولگراي راديكال
احمدينژاد

در سياستگذاري ،برنامهريزي و نظارت و تخصيص
منابع عمومي) ،سياستهاي ارتقاي شاخصهاي
سالمت (هوا ،امنيت غذا ،محيط و بهداشت جسمي و
روحي ،كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديدكننده
سالمت اصالح الگوي تغذيه) ،سياستهاي اعتباري
(جلب مشاركتهاي غيردولتي ،بيمهها و تعرفهها).

كارايي ،عدالت و
كمكردن هزينهها
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اگرچه اصالح ساختار اقتصادي به همراه صيانت از اقشار كمدرآمد و تأمين عدالت
اجتماعي همواره از سياستهاي اقتصادي پس از انقالب 1357ش .بوده است ،بررسي
سياستهاي سالمت دولتهاي چهارگانه از سال  1360تا 1388ش .نشان ميدهد،
سياستها در جهت كارايي ،عدالت و محدود كردن هزينهها بوده است .اما اين كه تا چه
اندازه اين سياستها عملياتي شده و اهداف مورد نظر محقق شدهاند ،نياز به پژوهشهاي
ديگري دارد .بديهي است تكرار مشكالت و چالشهاي نظام سالمت در ايران خود شاهدي
بر استمرار و وجود مشكالت پايدار و فاصله تا دستيابي به اهداف تعيين شده است.
چالشهاي نظام سالمت در ابعاد اعتباري ،سازماني ،نيروي انساني ،تجهيزات و پژوهش كه
در دهه  1360مطرح بود (در اينباره بنگريد به هوشيار حاجيحسيني1365 ،و 1366؛
مديريت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه )1367 ،در دهه  1370ادامه داشت .البته
نظام سالمت عالوه بر اين مشكالت ،در دهه  1370با چالشهاي ديگري در بخش اقتصاد
سالمت ،افزايش مخاطرات سالمت ،بيمه ،نظام ارائه خدمات و كارايي روبرو بود .برخي
چالشهاي نظام سالمت ايران در دهه 1380به مواردي از جمله )1 :عدالت دسترسي و
رضايتمندي )2 ،ساختار نيروي انساني)3 ،كيفيت خدمات )4 ،مديريت و پاسخگويي)5 ،
نظرات خبرگان و دستاندركاران (نقوي ،جمشيدي و ديگران )111-106 :1384 ،ارتبا
مييابد .به نظر طريقت منفرد و ديگران ( )1387چالشهاي نظام سالمت در چهارده بند

1

مطرح شده است:

 -1به طور عمده مشكالت نظام سالمت در ايران در ابعاد هفتگانه شامل اثربخشي بر رضايتمندي مشتري ،اثر بر
كاهش هزينه در صورت رفع مشكل ،تاثير بر شاخصهاي سالمت ،عملي بودن به لحاظ رفع مشكل ،اثر بر شاخص
عدالت ،اثربخشي و كارايي است .چهارده چالش نظام سالمت در ايران كه در باال برشمرده شد در اين ابعاد
هفتگانه قراردارد .يادآور ميشود اين مشكالت سواي چالشهايي است كه نظام سالمت جهاني به طور عام و نظام
سالمت ايران به طور خاص با آن روبرو است .اين ضعفها شامل )1 :ظهور بيماريهاي جديد)2 ،پيرشدن
جمعيت )3 ،افزايش خانوارهاي تک نفره )4 ،هزينهبري تكنولوژيهاي جديد )5 ،ورود به بازارهاي جهاني (طريقت
منفرد ،بهبهاني و حسنزاده.)105 :1387 ،
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 )1عدم وجود نظام پايش كيفيت خدمات درماني )2 ،عدم توجه به موضوع سالمت مديران)3 ،
نهادينه نشدن پژوهش در بخش سالمت )4 ،سازماندهي نامناسب عناصر )5 ،تعريف نشدن بسته
خدمات سالمت )6 ،عدم پرداخت سهم مناسب اعتبارات به بخش سالمت )7 ،متورم و حجيم بودن
بخش دولتي )8 ،عدم تبيين روشن از اهداف كالن نظام سالمت )9 ،بيماريزا بودن نظامهاي پرداخت
به جاي سالمتساز بودن آن )10 ،مشتري محور نبودن )11 ،تاثيرپذيري فراوان برنامههاي سالمت از
امور سياسي ،فرهنگي و اقتصادي )12 ،متعدد بودن منابع مالي نظام سالمت )13 ،عدم وجود
سطحبندي در دسترسي به خدمات سالمتي )14 ،تمركز تصميمسازي و اجرا و نبود وجدان كاري در
سطح ملي (طريقت منفرد و ديگران.)112 :1387 ،

چالشهاي كنوني نظام سالمت ايران همپوشاني بسياري با مشكالتي دارد كه طبق
گزارشها ،نظام سالمت ايران در دهه  1360و پس از آن در دهه 1370داشته است .در
شرايط فعلي با وجود نيازهاي اساسي نظام سالمت به مراقبتهاي بهداشتي و درماني با
هدف پيشگيري و درمان ،يكي از چالش هاي اساسي افزايش سهم مردم در پرداخت
هزينه سالمت است .در برنامه چهارم توسعه ،سياست دولت در جهت كاهش اين سهم
به دست كم سيدرصد مطرح گرديد 1.اما همين سياست در برنامه پنجم توسعه نيز تكرار
شد و مقرر شد دولت اصولگراي احمدي نژاد تا پايان برنامه پنجم اين سهم را حداكثر به
 30درصد برساند .تكرار اين سياست در دو برنامه پنجساله توسعه ،نمودي از ضعفها و
چالشهاي پايدار نظام سالمت به ويژه در رابطه با عدالت سالمت در ايران است .اين
درحالي است كه در نظام سالمت ايران « افراد يا خانوارها بعضا از طريق خريد مراقبت
مورد نياز خود به سوي فقر مطلق سوق داده ميشوند و يا به دليل هزينههاي زياد مجبور
به عدم خريد مراقبت ميگردند» (ماهر و ديگران .)142 :1386 ،چنانكه طبق اظهار نظر
وزارت بهداشت دولت احمدينژاد (دولت نهم و دهم) جمعيتي كه به سبب ناتواني در
پرداخت هزينههاي درمان به زير خط فقر سقو كردهاند از  1.5درصد در دولت نهم به
 7.5درصد در دولت دهم افزايش يافته است .اين وضعيت كه بازتاب سياستهاي
 -1به گفته مرزبان ( 60 )1388درصد هزينههاي سالمت را مردم خود تامين ميكنند .
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افراطي خصوصيسازي اين دولت ذكر شده (راغفر )1392 ،است از يک سو با رويكرد
عدالتمحوري اين دولت و از سوي ديگر با سياستهاي تمركزگرايانه آن مغايرت دارد.

هزينه سالمت در دولتهاي چهارگانه
بررسي هزينه سالمت به عنوان بخش ديگري از درونداد سياست اجتماعي كه در حوزه
سالمت با معرف «هزينه سالمت از توليد ناخالص داخلي» مورد سنجش قرارگرفت نشان
داد ،ميانگين آن براي دولت چپسنتي موسوي  1.9درصد ،براي دولت راستمدرن
هاشميرفسنجاني  ،1.7براي دولت چپمدرن خاتمي اين ميانگين  1.4درصد ،و براي
دولت اصولگرايراديكال احمدينژاد  1.8درصد است .ميانگين «هزينه سالمت از توليد
ناخالص داخلي» براي دولتهاي چهارگانه از سال  1360تا 1388ش 1.7 .درصد ،كمينه
آن  .95و بيشينه آن  2.8است.
جدول  -3رويكرد دولت و ميانگين هزينه سالمت اا توليد ناخالص داخلي
رويكرد دولت

ميانگين

دست كم

حدبيشتر

انحراف معيار

چپ سنتي

1.9

1.3

2.8

.51

راست مدرن

1.7

1.4

2.3

.29

چپ مدرن

1.4

1.1

1.6

.19

اصولگرا

1.8

.95

2.3

.52

كل

1.7

.95

2.8

.41

همانگونه كه مالحظه ميشود ميانگين سياست سالمت دولتهاي چهارگانه
تفاوت اندكي با يكديگر دارند .اما براي اين كه دريابيم اختالف ميان اين دولتها در
سياست سالمت معنادار است يا خير؟ از آزمون تحليل واريانس يک سويه به شرح
جدول  4استفاده كردهايم.
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جدول  -4آامون تحليل واريانس سياست سالمت دولتهاي چهارگانه اا سال  1360تا 1388ش.

مجموعه

درجه

مربعات

آاادي

بين گروهها

30.052

26

1.156

درون گروهها

2.500

2

1.250

كل

32.552

28

مربع ميانگين

بهره ()F
.925

سطح
معناداري
.646

نتيجه آزمون تحليل واريانس ( )F=0.925, df=28, sig=0.646نشان ميدهد،
نسبت اختالف بين گروهها و درون گروهها معنادار نيست .بر مبناي آزمون تحليل
واريانس ميان رويكرد دولتهاي چهارگانه و سياست سالمت در بعد هزينه سالمت
تفاوت وجود ندارد .نمودار  1نوسان هزينه سالمت را بر حسب سالهاي  1360تا
1388ش .در دولتهاي چهارگانه نشان ميدهد.
نمودار  -1هزينه سالمت اا توليد ناخالص داخلي در دولتهاي چهارگانه اا سال  1360تا
1388ش.
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بحث و نتيجهگيري
سالمت از نيازهاي پايه اي براي توسعه اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه و «نوعي
كاالي ويژه است كه هم ارزش ذاتي و هم ارزش ابزاري دارد( ».آناند .)27 :1390 ،يكي
از اهداف و وظايف نظام جمهوري اسالمي كه در قانون اساسي مطرح شده است حفظ،
تأمين و ارتقاي سطح سالمت كليه افراد جامعه ميباشد .بنابراين بخش سالمت /بهداشت
و درمان به منظور تأمين و ارتقاي سطح سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي جامعه در
چارچوب سياستها و خطمشيهاي تعيينشده ،مجموعه نظام يافتهاي از فعاليتها و
عمليات اجرايي را تعيين كرده است .مهمترين اين فعاليتها عبارت است از :سالمت،
پيشگيري و ايمنسازي عليه بيماريهاي واگير ،بهداشت خانواده و مدارس ،بهداشت و
سالمسازي محيطزيست ،مبارزه با بيماريها ،تأمين و تدارک داروهاي اساسي ،تغذيه،
ايجاد و راهاندازي مراكز و واحدهاي ارائه خدمات درمان سرپايي و بستري ،تأمين و
سالمت نيروي انساني پزشكي و پيراپزشكي در زمينههاي گوناگون .،ميتوان گفت
سياست سالمت در ايران دو وظيفه اساسي كه دولت برعهده گرفته است ،يعني آموزش
پزشكي و ارائه خدمات سالمت به مردم را مد نظر داشته است.
بر مبناي فرض اصلي اين پژوهش اگر بپذيريم سياست سالمت تابعي از رويكرد
دولت است و صداهاي قدرت يكي از تعيينكنندههاي اصلي و اساسي ابعاد گوناگون
سياست اجتماعي هستند ،بنابراين انتظار ميرود سياست سالمت در ايران نيز تحت تاثير
رويكرد دولتها باشد .با اين فرض كه در ايران دولتهاي گوناگون با رويكردهاي
متفاوت از سال  1360تا 1388ش .قدرت را در دست داشتهاند ،سياست سالمت اين
دولتها را در بعد سياست هاي قانوني و هزينه سالمت به مثابه درونداد سياست سالمت
مورد بررسي قرارداديم .مقايسه سياستهاي اساسي نظام سالمت بر اساس درونداد
قانوني در دولتهاي چهارگانه از سال  1360تا 1388ش .نشان ميدهد ،به غير از برخي
تغييرات اساسي مربو به سالهاي اول انقالب 1357ش .اين سياستها در دولتهاي
چهارگانه فارغ از رويكرد آنها تكرار شده است .اگر چه برونداد و برآيند اجراي اين
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سياست ها با توجه به ميزان عمل به تعهدها و پايبندي به سياستها در اين دولتها
ميتواند متفاوت باشد .ضمن اين كه بايستي تاثير سياستهاي جهاني بهداشت از جمله
كنفرانس آلماتا در سپتامبر  1978و اصالحات بخش سالمت در دهه  1980و  1990را
نيز در تعيين خطمشيها و سياست هاي نظام سالمت در ايران درنظر داشت .چنان كه،
طرح توسعه شبكههاي بهداشتي درماني در سال 1363ش ،.سياست جامع تغذيه،
ريشهكني بيماريها ،واكسيناسيون و مراقبتهاي مادران از جمله سياستهايي است كه
متاثر از سياست جهاني سالمت با هدف «مراقبتهاي اوليه سالمت» براي كشورهاي در
حال توسعه مطرح گرديد .البته در اين دوره سياستهايي كه مستقيماً به چالشها و
ضعف هاي نظام سالمت مربو بود نيز مورد نظر قرارگرفت .در برنامه اول سياستهاي
سالمت در ايران با هدف پيشگيري ،تأمين سالمت عمومي ،مراقبتهاي بهداشتي اوليه با
رويكرد رفع نيازهاي اساسي عامه مردم و نيز در برنامه دوم توسعه ،سياستهايي از
جمله تأمين مراقبت هاي اوليه ،دسترسي به آب آشاميدني ،كنترل جمعيت ،كاهش مرگ و
مير كودكان و مادران ،همسو با سياستهاي تعيين شده در اعالميه آلماتا است.
سياستهاي سالمت در برنامه سوم توسعه تا حدودي متفاوت از برنامههاي پيشين بيشتر
در جهت اصالحات ساختاري در نظام سالمت است .البته به نظر ميرسد اين سياستها
هم بيتاثير از سياستهاي دهه  1980و  1990با هدف ايجاد اصالحات در نظام سالمت
جهاني نيست .در برنامه سوم براي كاهش هزينههاي سالمت بر الويت بخش خصوصي
در ايجاد واحدهاي بهداشتي و اصالح تعرفهها و نيز جلب مشاركت غيردولتي تأكيد
ميشود .برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز سياستهاي خود را با دو جهتگيري كارايي و
عدالت دنبال نمودهاند .اهدافي كه مورد نظر همه دولتهاي چهارگانه از سال  1360تا
1388ش .بوده است .از ديگر اهداف اساسي نظام سالمت در ايران الويت فعاليتهاي
بهداشتي بر درماني است .هرچند اين سياست به عنوان يكي از سياستهاي اساسي
دولت ها تداوم يافته است ،اما همچنان به دليل فشار ناشي از نياز و تقاضا اعتبارات بيشتر
به برنامه خدمات درماني اختصاص مييابد تا بهداشتي.
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رويكرد دولت عدالت خواه موسوي اگرچه با تمركز بر وحدت رويه توسط سازمانهاي
دولتي در پي هدايت امكانات براي رفع محروميت در حوزه سالمت بود ،اما در همين
دوره سياستهايي از جمله «بهبود مديريت اجرايي سياستهاي عدم تمركز و تأمين
مشاركت مردم»« ،جلب و جذب مشاركت مردم در تأمين بخشي از هزينهها
عليالخصوص در فعاليتها و خدمات درماني» و «ايجاد زمينه مشاركت منابع اعتبار
غيردولتي سرمايه و سرمايهگذاري براي اجراي طرحهاي سنگين ايجاد بيمارستانها»
نشان از گرايش دولت به سمت بخش غيردولتي و عدمتمركز نهادي براي تأمين سالمت
در كشور دارد .اين گرايش در برنامههاي اول و دوم توسعه ،با تأكيد بر سياستهاي كالن
دولت با هدف كاهش تصدي در بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي در
خدمات بهداشتي و درماني به طور جديتري دنبال شد .در برنامه دوم ،تمركز بر
فعاليتها در زمينه سالمت عمومي و بهداشتي – درماني از جمله گسترش خانههاي
بهداشت و برنامه كنترل جمعيت و بهبود شاخصهاي سالمت در دست دولت است و
گرايش به اهداف عدالتخواهانه مشاهده ميشود ،با اين حال برنامههايي كه بازنمايي از
رويكرد سياسي كه به آن اشتهار دارد ،مانند طرح خودگرداني بيمارستانها يا تأكيد بر
مشاركتهاي مردمي نيز در سياستهاي سالمت در اين دولت مشاهده ميشود .در ماده
 192قانون برنامه سوم توسعه ،ماده  88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،مواد
 140 ،138و  145برنامه چهارم توسعه ،همچنين ماده  47براي افزايش سهم بخش
خصوصي  ،تعاوني و خيريه در ارائه خدمات بهداشتي و درماني به عنوان يكي از
سياستهاي استراتژيک در نظام سالمت د ر همين راستا ارائه شده است .دولت خاتمي با
رويكرد چپ مدرن عالوه بر اين كه به دنبال دستيابي به اهدافي در زمينه بهداشت و
درمان در داخل كشور بود ،در بازار بينالمللي نيز در پي بازكردن فضايي براي ارائه
تواناييها و تسهيالت درماني بود .برنامه پنجم توسعه نيز در جهت «حمايت از
بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سالمت» ،سياست افزايش
سهم بخش خصوصي و تعاوني دنبال شد .اين موضوع در شرايطي است كه دولت
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اصولگراي احمدينژاد در برنامه پنجم بر تمركز سياستگذاري و نظارت در نظام
سالمت نيز تأكيد كرده است ،اين درحالي است كه «تمركز تصميمسازي در نظام سالمت
ايران» به عنوان يكي از ضعف هاي اين نظام مطرح شده است .بررسي نظام سالمت و
تناقضات موجود در حوزه سياست گذاري در اين بعد يكي از موضوعات مورد توجه
براي بررسي در اين حوزه است.
برنامههاي دولتهاي بررسي شده در بعد درونداد قانوني نشان ميدهد ،سياست
سالمت ضرورتاً متأثر از رويكرد سياسي اين دولتها نيست .اين موضوع ميتواند به
ميزان پايبندي دولتها به آنچه به عنوان نگرش و رويكرد سياسيشان شناخته ميشود،
مربو گردد .همچنين ميتواند ما را به تأمل بيشتري درباره برچسبهايي كه به دولتها
به لحاظ رويكرد سياسيشان زده مي شود ،وادارد .برچسبي كه دست كم در اين بعد از
سياست اجتماعي  -سياست سالمت -بازنمايي نميشود .ضمن اين كه بايد در نظر
داشت درونداد قانوني سياست سالمت در دولتهاي چهارگانه نشاني از تحوالت
اساسي در اين سياستها ندارد ،.اگرچه سياستهايي به فراخور مشكالت روزمره حوزه
سالمت توسط دولتها تعيين شدهاند .مانند «آييننامه تشكيل شوراي برنامهريزي
پيشگيري از ايدز» مصوبه  1382/4/4در دولت خاتمي يا «آييننامه تشكيل ستاد مقابله با
آنفوالنزاي خوكي» مصوبه  1388/2/13در دولت احمدينژاد .اين بررسي بيانگر آن است
كه در تعيين برخي از سياستهاي سالمت پيش از آن كه دولتها متاثر از رويكرد خود
اقدام نمايند ،تحت شرايط اجتماعي خاص به تعيين سياستهاي سالمت پرداخته است.
بديهي است ميزان پايبندي دولتها در اجراي سياستهاي تعيين شده تفاوت آنان را در
برونداد و برايند سياست سالمت آشكار ميسازد .موضوعي كه پژوهشهاي ديگر بايد به
آن بپردازند.
عالوه بر اين ،در بعد هزينه سالمت نيز تاثير رويكرد دولت بر سياست سالمت
مشاهده نشد .اگر چه بررسيها نشان داد ميانگين هزينه سالمت در دولت چپ موسوي
نسبت به سه دولت ديگر اندكي باالتر است ،اما طبق يافتههاي اين پژوهش افزايش هزينه
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سالمت در اين دولت نسبت به دولتهاي ديگر لزوماً متأثر از رويكرد دولت نيست و
عوامل موثر ديگري را در اين باره بايد جستجو نمود .بنابراين ،تحليل سياست سالمت در
ايران در دولتهاي چهارگانه در شرايطي كه احتماالً به ساختار اجتماعي و اقتصادي هر
يک از اين دولتها توجه گردد ،ميتواند از شفافيت بيشتري برخوردار باشد .پيشنهاد
ميشود پژوهش هاي آينده با لحاظ نمودن متغيرهاي ديگري از جمله نقش شرايط
اجتماعي ،تغييرات دموگرافيک و ساختار اقتصاد سياسي حاكم در هر يک از اين دورهها
و تاثير سياستهاي جهاني سالمت بر سياستهاي سالمت در ايران بتوانند به يافتههاي
دقيقتر و روشنتري درباره سياست سالمت و به ويژه موضوع عدالت در سالمت دست
يابند.
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 قانون بودجه سال  1376مصوبه 1375/11/14مجلس شوراي اسالمي،)1376( .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 قانون بودجه سال  1377مصوبه 1376/11/8مجلس شوراي اسالمي،)1377( .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 قانون بودجه سال  1378مصوبه 1377/11/13مجلس شوراي اسالمي،)1378( .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 قانون بودجه سال  1379مصوبه 1378/12/14مجلس شوراي اسالمي،)1379( .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
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 قانون بودجه سال  1381مصوبه 1380/12/22مجلس شوراي اسالمي،)1381( .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 قانون بودجه سال 1382مصوبه 1381/12/11مجلس شوراي اسالمي،)1382( .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 قانون بودجه سال 1383مصوبه 1382/12/14مجلس شوراي اسالمي،)1383( .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 قانون بودجه سال  1384كل كشور ،ماده واحده ،تبصرهها و جداول كالن منابع و مصارفبودجه ،مصوبه 1383/12/25مجلس شوراي اسالمي ،)1384( .سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
 قانون بودجه سال  1384كل كشور ،ماده واحده ،تبصرهها و جداول كالن منابع و مصارفبودجه ،مصوبه 1383/12/25مجلس شوراي اسالمي ،)1384( .سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
 قانون بودجه سال  1385كل كشور ،ماده واحده ،تبصرهها و جداول كالن منابع و مصارفبودجه ،مصوبه 1383/12/25مجلس شوراي اسالمي ،)1385( .سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
 قانون بودجه سال  1386كل كشور ،ماده واحده ،تبصرهها و جداول كالن منابع و مصارفبودجه ،مصوبه 1385/12/25مجلس شوراي اسالمي ،)1386( .سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
 قانون بودجه سال  1387كل كشور ،ماده واحده ،تبصرهها و جداول كالن منابع و مصارفبودجه ،مصوبه 1386/12/1مجلس شوراي اسالمي ،)1387( .سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات معاونت برنامهرزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور.
 قانون بودجه سال  1388كل كشور ،ماده واحده ،تبصرهها و جداول كالن منابع و مصارفبودجه ،مصوبه 1387/12/26مجلس شوراي اسالمي ،)1388( .سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،تهران :انتشارات معاونت برنامهرزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور.
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 ماهر ،علي؛ عليمحمد احمدي و آناهيتا شكري رحماني« ،)1386( .شناسايي چگونگيروشهاي تأمين منابع مالي نظام سالمت كشورهاي منتخب در فاصله سالهاي – 2004
 1998و ارائه سازوكارهاي توليد منابع مالي جديد در نظم سالمت ايران» ،فصلنامه
پژوهشهاي اقتصادي ،سال هشتم.
 مرتجي ،حجت ،)1378( .جناحهاي سياسي در ايران امروا ،تهران :انتشارات نقش ونگار،چاپ چهارم.
 مرزبــان ،ســيما« ،)1388( .ده مشــكل و ده راهكــار بــراي نظــام ســالمت ايـران» ،پايگــاهاطالعرساني پزشكان بدون مرز.
 مرندي ،علي رضا؛ فريدون عزيزي ،باقر الريجاني و حميدرضا جمشيدي،)1377( .سالمت در جمهوري اسالمي ايران ،تهران :دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
 مجموعه اسناد ملي توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسالمي ايران ،)1385( .معاونت امور اقتصادي و هماهنگي ،دفتر برنامهريزي
و مديريت اقتصاد كالن ،تهران :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،معاونت امور
اداري ،مالي و منابع انسانس ،مركز مدارک علمي  ،موزه و انتشارات.
 مديريت بهداشت و درمان وزارت برنامه و بودجه ،)1364( .گزارش اقتصادي فصلبهداشت و درمان ،وزارت برنامه و بودجه ،معاونت امور اجتماعي ،مديريت
بهداشت و درمان ،تيرماه.
 مومني ،فرشاد ،)1374( .كالبدشكافي يك برنامه توسعه ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس،موسسه تحقيقات اقتصادي.
 معاونت پژوهشي دفتر مطالعات فناوريهاي نوين ،)1389( .مصوبههاي هيأت وزيران»،مجموعه قوانين و مقررات كشور ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،نسخه
الكترونيكي.
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 نقوي ،محسن و حميدرضا جمشيدي و ديگران ،)1384( .بهرهمندي اا خدمات سالمتسال  1381در جمهوري اسالمي ايران ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،
معاونت سالمت ،مركز توسعه و ارتقا سالمت ،تهران :تنديس.
 وزارت بهداشت و درمان ،)1389( .گزارش عملكرد سيساله واارت بهداشت،درمان و آمواش پزشكي ،اداره كل روابط عمومي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي.
 هوشيار حاجيحسيني ،جهانگير ،)1363( .مجموعه گزارشهاي تفضيلي دستگاههاياجرايي مورد تصدي مديريت بهداشت و درمان در فصل بهداشت ،درمان و تغذيه،
واارت برنامه و بودجه ،معاونت امور اجتماعي ،مديريت بهداشت و درمان.
 هوشيار حاجيحسيني ،جهانگير ،)1366( .وضعيت اقتصادي بخش بهداشت و درمان درسال  ،1365واارت برنامه و بودجه ،معاونت امور اجتماعي ،مديريت بهداشت و درمان.
 هوشيار حاجيحسيني ،جهانگير ،)1367( .وضعيت اقتصادي بخش بهداشت و درمان درسال  ،1366واارت برنامه و بودجه ،معاونت امور اجتماعي ،مديريت بهداشت و درمان.
 هيوود ،اندرو ،)1379( .ايدئولوژيهاي سياسي ،ترجمه :محمد رفيعي مهرآبادي ،تهران:دفتر مطالعات سياسي و بينامللي وزارت خارجه.
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