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مقدمه

سزارین حدود  41درصد در سال  2112گزارش شده

انجام زایمان یکی از حساسترین و مهمترین خدمات

است (.)11

نظام بهداشتی -درمانی است که به صورت طبیع ی و

بر اساس گزارشی که در سال  2114توسط س ازمان

عمل سزارین انجام میگیرد .امروزه سزارین تنها برای

جهانی بهداشت منتشر شد ،میزان متوسط سزارین در

نجات جان مادر و نوزاد انجام نمیپذیرد و ای ن ام ر

دنیا طی سالهای  2111-2112در ب ین کش ورها 17

موجب افزایش روزافزون تع داد س زارین در سراس ر

درصد بود که باالترین میزان آن  54درصد در برزی ل

جهان و ایران شده اس ت .اف زایش س زارین ن ه تنه ا

و پایینترین نیز زیر  1درصد در س ودان اع الم ش د

میتواند عوارض زایمان برای مادر و نوزاد را افزایش

( .)11مطاب همین گزارش ،میزان س زارین در ای ران

دهد ،بلکه هزینههای اضافی خدمات بهداشتی نیز ب ه

 48درصد گزارش شد ک ه در رتب ه دوم جه ان ق رار

آنها تحمیل م یکن د ( .)1،2ام روزه عم ل س زارین

داشت .همچنین در ای ن گ زارش می زان س زارین در

حالت تجملی به خود گرفته و احتمال اینکه ی ک زن

کشورهای کم درآمد  1درصد ،درآمد متوسط به پایین

تحت عمل سزارین قرار بگیرد ،سه برابر بیش تر از دو

 9درصد ،درآمد متوسط به باال  32درصد و درآمد باال

دهه قبل شده است ( .)3،4نتایج مطالعات نش ان داده

 28درصد گ زارش ش د ( .)11در مطالع ه  Betranو

اس ت ک ه س زارین ،عوارض ی از جمل ه عنون ت،

همکاران در  151کشور از سال  1991تا  ،2114ن ر

خونریزی ،انتقال خون بین مادر و جن ین ،آس یب ب ه

سزارین به طور معمول  18/1درصد بود که در نواحی

ارگانهای دیگر ،عوارض بیهوشی و روان ی را ب رای

کم درآمد 1/1 ،درصد و در نواحی با درآمد باال27/2 ،

سالمت مادر افزایش داده و خطر مرگ مادر ناش ی از

درصد گزارش شد .به طور کلی ،بر مبنای این مطالعه،

زایمان سزارین را سه برابر نسبت ب ه زایم ان طبیع ی

هر ه کشورها توسعه یافت هت ر و از درآم د ب االتری

(واژینال) افزایش میده د ()5-7؛ بن ابراین ب ه دلی ل

بهرهمند میشوند ،نر سزارین نی ز اف زایش م ییاب د

ع وارض جراح ی و ج انبی ،ب ار هزین هه ای م الی،

(.)12

اف زایش ط ول دوره اقام ت و بس تری م ادر در
بیمارستان ،زایمان طبیعی ارجح است (.)8

اثراث اقتصادی سزارین نیز قابل توجه میباش د ب ه
طوری که در س ال  1993م یالدی در آمریک ا هزین ه

سزارین نباید بیش از  15درصد کل زایم انه ا باش د

طبیعی  143دالر بوده اس ت ( .)13در انگلس تان نی ز

( .)9آمار سزارین در نقاط مختلف جهان متناوت بوده

هزینه سزارین  711پوند بیشتر از هزینه زایمان طبیعی

و رو به افزایش است .این رون د افزایش ی تقریب اً در

است و تخمین زده شده که با یک درصد ک اهش در

کش ور خاص ی

میزان سزارین ،سالیانه  5میلیون پوند از هزینه سیستم

سراسر جهان وجود داشته و مخ ت

نیست .به طور مثال طب گزارش مرکز مل ی س المت

بهداشتی کاهش مییابد (.)13

آمریکا ،در سال  22 ،1991درص د و در س ال ،2112

کشور ایران جزء کشورهای ب ا ن ر ب االی س زاین

 32/7درصد زنان در آمریکا از طری سزارین فرزندان

است و آمار سزارین به خصوص طی  3دهه گذش ته

ین می زان

در ایران روند افزایشی داشته است .میزان سزارین در

خود را ب ه دنی ا آوردهان د و در کش ور
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مط اب توص یه س ازمان بهداش ت جه انی ،نس بت

متوسط هر عمل سزارین  11111دالر و برای زایم ان
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سال  1355در ایران  19/5درصد بوده که در سالهای

پایان سال  ،1393رایگان شدن زایمان طبیعی و کاهش

میانی دهه  71ب ه  24درص د رس یده اس ت ( .)14در

پرداخت از جیب ،افزایش رضایتمندی مادران باردار

ه ای

از طری حنظ حریم خصوصی با بهینهس ازی فض ای

ندگانه سالمت و جمعی ت ب ه  45/5درص د رس ید

فیزیک ی ات ا ه ای زایم ان و اف زایش انگی زش

( )15و در س ال  ،1392ای ن می زان ب ه  54درص د

ارائهدهندگان جهت افزایش میزان زایم ان طبیع ی در

افزایش یافت و به این ترتیب دومین رتب ه را از نظ ر

مراکز دولتی بود (.)18

س ال  1389ای ن می زان طب

مطالع ه ش اخ

نر سزارین به خود اختصاص داد (.)11

پژوهش حاضر به عنوان یک ی از مطالع ات تحلی ل

با روی کار آمدن دول ت ی ازدهم و ب ا عنای ت ب ه

سیاس ت در نظ ر داش ت عوام ل م ؤثر ب ر دس تور

وظایف و مأموریتهای کلی و اسناد ب اال دس تی ب ه

کارگذاری سیاست برنامه ت رویج زایم ان طبیع ی در

ویژه سند ش مان داز  21س اله ،سیاس ته ای کل ی

قالب برنامه تحول نظام سالمت را با استناده از م دل

سالمت ابالغی مقام معظم رهبری ،مواد قانونی مرتبط

«جریانهای ندگانه کینگ دان» م ورد بررس ی ق رار

با سالمت در برنامه پنجم توس عه و نی ز در راس تای

دهد .یافتههای این مطالعه میتواند اطالع ات منی دی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ،سالمت از اولویت

در اختی ار سیاس تگ ذاران بهداش تی کش ور ب رای

وی ژهای برخ وردار ش د .در اردیبهش ت س ال 1393

شناخت عوامل مؤثر بر دستور کارگذاری این سیاست

وزارت بهداشت و درمان اج رای برنام های را تح ت

خاص فراهم کند و برای آموختن درسه ایی جه ت

عنوان طرح تحول س المت در جه ت اص الح نظ ام

به کارگیری در سیاستگذاریها و سیاستهای بعدی

سالمت و با اهداف مختلف از جمله کاهش پرداخت

بهداشتی منید واقع شود.

از جی ب ،حناظ ت م الی از بیم اران خ اص ،بهب ود
روش بررسی

کینیت خدمات و  ...آغاز کرد (.)17
«برنامه ترویج زایمان طبیعی» با هدف برطرف ک ردن

س المت ( )Health Policy Analysisو از ن و

موانع ترویج زایمان طبیعی و متعاقب آن کاهش میزان

مطالعه موردی بود که به صورت گذشتهنگ ر ،دس تور

سزارین بود .با توجه به اینکه افزایش زایم ان طبیع ی

کارگذاری برنامه ترویج زایمان طبیعی را با استناده از

یکی از اه داف اص لی ب وده؛ بن ابراین دس تورالعمل

مدل جریانهای ندگانه کینگدان ( )19مورد تجزی ه

برنامه ترویج زایم ان طبیع ی نی ز ت دوین و ب ه هم ه

و تحلیل قرار داد.

بیمارستانها و زایشگاهها ابالغ گردید .در این برنام ه

مدل جریانهای ندگانه کینگدان یکی از م دله ای

برنام ه ت رویج

مهم برای تحلیل دستورگذاری سیاست م یباش د .در

زایمان طبیعی بود اهداف زیر تعیین گردید که به طور

این مدل ،سه جریان اصلی که منجر به در دستور کار

ه ای س المت م ادران و

قرار گرفتن یک سیاست است ،نقش مهمی دارند ک ه

نوزادان از طری ک اهش می زان س زارین و ب ه ط ور

شامل «جریان مش کل»« ،جری ان سیاس ی» و «جری ان

شامل  11درصد کاهش در می زان س زارین ت ا

مش کالت

در بسته شش م ف از اول ک ه مخ ت
کلی شامل ارتقای ش اخ
اخ
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به عنوان مشکالت همگانیِ نیازمند اقدام دولت اشاره

راهحل آن در دستور کار سیاست قرار گی رد ،ممک ن

میکند و از تالشهای قبلی دولت ب رای واک نش ب ه

است اقدامات ج ایگزینی در جری ان سیاس ت ایج اد

آنها تأثیر میپذیرد .جری ان سیاس ت تحلی ل مس تمر

شود (.)21

ه ای م رتبط ب ا ای ن

نحوه گردآوری اطالعات و تحلیل یافتهههها در ای ن

مشکالت و واکنشهای احتم الی ب ه آنه ا را ش امل

مطالعه به منظور گردآوری اطالعات و س س

تحلی ل

میشود .جریان سیاسی(سیاست ورزی) کامالً جدا از

آنها مراحل زیر طی شد:

مش کالت و راهح له ا ،بح

ون

 -بررسی و تحلی ل اس ناد و م دار موج ود :اس ناد

دو جریان دیگر عمل میکند و ش امل ع واملی

تغییر دولت و مبارزات تبلیغ اتی گ روهه ای ذینن ع

انتخابی شامل سه سند طرح تحول سالمت (به منظور

میباشد .در عالم سیاست همواره این جریانها ممکن

شناسایی اهداف طرح تحول نظ ام س المت) ،برنام ه

است حضور داشته باشند و به صورت موازی حرکت

ترویج زایمان طبیع ی (ب ه منظ ور شناس ایی اج زای

کنند در این حالت است که آن مشکل در دستور ک ار

برنامه ترویج زایم ان طبیع ی) و سیاس ته ای کل ی

دولت قرار نمیگیرد ،ولی اگر پنج ره فرص تی ایج اد

جمعی ت ابالغ ی مق ام معظ م رهب ری (ب ه منظ ور

شود که این سه جریان بهم نزدیک شوند ،یک مشکل

شناسایی حمایت دولتمردان) بود.

یا مسئله از میان مشکالت (مسائل) مختلف در دستور

 -مرور منابع و شهواه مووهود ب دین منظ ور کلی د

کار قرار میگیرد (.)21

واژهه ای فارس ی م ورد جس تجو ش امل «س زارین»،

باز شدن پنجره فرصت :بر اساس مدل کینگدان ،این

«زایمان طبیعی»« ،طرح تحول نظام سالمت»« ،برنام ه

سه جریان به طور جدا از هم و در کانالهای مس تقل

ترویج زایمان طبیع ی»« ،اه داف ط رح تح ول نظ ام

عمل میکنند مگر در زمانهای خ اص «یعن ی پنج ره

سالمت» و کلی د واژهه ای انگلیس ی م ورد جس تجو

فرصت» که این سه جریان با هم مرتبط میش وند ی ا

ش

Cesarean"،"Vaginal

همدیگر را قطع میکنند .این سه جریان زمانی به ه م

Modelo،"section

میرسند که تغییر سیاست از احتمال باالیی برخوردار

"Settingبودند .به منظور بررسی مقاالت و اطالعات

باشد.

از پایگ اهه ای دادهای Iran ،Scopus ،PubMed

امل "delivery

 "Kingdonو "Agenda

به دستور کار سیاست راه پیدا نمیکنن د .ه ر ی ک از

جستجوگر  Google scholarاستناده شد .زبان منابع

این سه جریان به طور همزمان جریان پیدا میکنند ت ا

منتشر شده فارسی و انگلیسی بودند.

در نقطهای بهم پیوند بخورند که احتماالً در این نقطه
یک موضو توسط سیاستگذاران بسیار جدی گرفته

یافتهها

میشود .به هم رسیدن این سه جریان به آسانی قاب ل

در جدول  1خالص های از اس ناد م ورد بررس ی ک ه

مهندسی و پیشبین ی نیس ت؛ بن ابراین در عم ل ،ب ه

متناسب با هدف پژوهش هستند ،آورده شد.

ندرت فرآیند ی ک سیاس ت از تش خی

مش کل ت ا

یافتن راهحلها طی میشود .پیش از آن که موضو و
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بنابراین موضوعات براساس تعدادی مراحل منطق ی

 Irandoc ،Web of Science ،Medexو موت ور

تحلیل برنامه ترویج زایمان طبیعی در قالب طرح تحول نظام سالمت

محمد مهدی کیانی و همکار

و ول  1عناوین و اه اف اسناد مورد استفاده در خصوص ترویج زایمان طبیعی
عنوان سند

هدف کلی سند

اهداف کلی

اهداف جزیی مرتبط با کاهش سزارین

طرح تحول نظام سالمت

حفاظت مالی از مردم ،ایجاد عدالت در

ارتقای شاخصهای سالمت

کاهش  61درصدی در میزان سزارین تا پایان

دسترسی به خدمات سالمت و نیز

مادران و نوزادان از طریق

سال  -33رایگان شدن زایمان طبیعی  -افزایش

ارتقای کیفیت خدمات

کاهش میزان سزارین -میزان

انگیزه ارائهدهندگان متخصصین زنان،

مطلوب سزارین بین  20تا 31

متخصصین بیهوشی ،ماماها

درصد
سیاستهای کلی جمعیت

تحکیم بنیاد خانواده ،حمایت از مادران

افزایش نرخ باروری

کاهش هزینههای زایمان

ابالغی مقام معظم رهبری
برنامه ترویج زایمان طبیعی

ارتقای سالمت مادران و نوزادان

ترویج زایمان طبیعی

افزایش انگیزه ارائهدهندگان ( 31کای جراحی
برای زایمان طبیعی و  66کای بیهوشی برای
زایمان بی درد)  -برگزاری دوره های
آموزشی جهت ارائهدهندگان خدمت و
فرهنگسازی از طریق رسانههای عمومی

در این قسمت به تشریح هر یک از جریانهای م دل

تحول نظام سالمت نیز ن ر ب االی س زارین وج ود

کینگدان و این که گونه برنامه ترویج زایمان طبیعی

داشت و آمار باالی آن نی ز توس ط محقق ان گوش زد

در دستور کار قرار گرفت ،پرداخته میش ود .در ای ن

میشد ( ،)15،11ولی هیچ موقع برنامه شنافی ک ه ب ا

م یش ود ک ه مش کل (problem

این مشکل به خوبی مقابله کن د ،وج ود نداش ت .در

 )streamه بود؟ ،راهحلها ( )policy streamه

حقیقت جریان مشکل ،سیاس تی و سیاس ی ب ه ط ور

بودن د؟ و ای ن ک ه سیاس ته ای ح اکم (politics

موازی ب ا یک دیگر حرک ت م یکردن د و مش کل در

 )streamدر آن زمان در مورد ترویج زایم ان طبیع ی

م دل کینگ دان،

قس مت مش خ

ه بود؟ و در نهایت ه شد که پنج ره فرص ت ب از

دستور کار قرار نم یگرف ت و طب
پنجره فرصتی باز نمیشد.

طبیعی در دو بخش قبل از اجرای برنامه تحول نظ ام

سزارین در رتبه دوم جهان بود و بازخوردهای زیادی

سالمت و بعد از اجرای برنامه تح ول نظ ام س المت

در مجامع بینالمللی و داخلی داشت (.)11

آورده شد.

وریهان سیاسههتی در جه ت مب ارزه ب ا ای ن معض ل،

تحلیل برنامه ترویج زایمهان طبیعهی بهر اسهام مه ل

حمایت دولت به خوبی صورت نگرفت .س ایر اف راد

کینگ ان قبل از طرح تحول نظام سالمت

دخیل مانن د متخصص ان زن ان و ماماه ا نی ز تمای ل

با توجه به مدل جریانه ای ندگان ه کینگ دان ،س ه

ندانی در کاهش سزارین نداشتند.

جریان مشکل ،سیاستی و سیاسی به تنکیک در م ورد

وریان سیاسی (راهحلها) یکی از راهحلهایی ک ه در

در دستور کار قرارگیری برنامه ترویج زایمان طبیع ی

جهت برخورد با این مشکل ارائه شد« ،دس تورالعم ل

از یکدیگر تنکیک و شرح داده شد .پ یش از اج رای

مراقبت مدیریت شده» بود؛ اما حمایت خوبی از ای ن
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شد؟ در دستور کار قرارگیری برنام ه ت رویج زایم ان

وری هان مشهه:ل از س ال  2111ای ران از نظ ر می زان

تحلیل برنامه ترویج زایمان طبیعی در قالب طرح تحول نظام سالمت

محمد مهدی کیانی و همکار

برنام ه ص ورت نگرف ت و ل ذا در عم ل ،ک اهش

همکاران انجام دادند مشخ

محسوسی در نر باالی زایم انه ای س زارین دی ده

تحت تأثیر عواملی مانند افزایش سن ازدواج ،افزایش

نشد .در ض من من ابع م الی الزم ک ه از ای ن برنام ه

سن در هنگام تولد اولین فرزند ،افزایش میزان اشتغال

حمایت کند ،پیشبینی نشده بود .همچنین ط رحه ای

زنان و دسترسی به خ دمات بهداش تی و تکنول وژی

تشویقی برای متخصصان زنان و ماماها در نظر نگرفته

پیشرفته قرار م یگی رد ( .)14همچن ین از مه مت رین

شده بود.

دالیل انجام سزارین میتوان به مواردی ون ترس از

نتیجه عدم باز شدن پنجره فرصت و عدم تالقی س ه

درد زایمان طبیعی ،نگرش منن ی ب ه زایم ان طبیع ی،

شد که به ترویج زایمان طبیعی و

سزارین قبلی ،دالیل پزشکی ،بیمارس تان خصوص ی،

مبارزه با نر باالی سزارین به صورت جدی پرداخته

سزارین انتخابی و توصیه پزشک اشاره کرد ( .)24در

نشود.

مطالعهای که نصرالهی و همک اران روی  311نن ر از

تحلیل برنامه ترویج زایمهان طبیعهی بهر اسهام مه ل

زنان باردار در بیمارستان امام خمینی انجام دادند ،ب ه

کینگ ان بع از طرح تحول نظام سالمت

این نتیجه دست یافتند که مهمترین دلیل گرایش زنان

مشکل ه بود؟

به انجام سزارین ،تش وی پزش ک ،توص یه اطرافی ان،

آمار و ارقام مربوط به سزارین و زایمان طبیعی و دالیل

ت رس و زیب ایی ب ود ( .)1همچن ین تن اوت می زان

انجام آن

سزارین در بیمارستانهای دولتی و خصوصی مش هود

بر اساس توصیههای سازمان بهداشت جهانی ،نس بت

است .نتایج مطالعه احمدنیا و همکاران نش ان داد ک ه

سزارین باید بین  5تا  11در هر صد تولد زنده باش د

 13/1درصد زایمانها در مراک ز خصوص ی ب ا روش

( .)21در سال  1355می زان س زارین در ای ران 19/5

س زارین انج ام ش د ،در ح الی ک ه ای ن می زان در

درصد بود که این میزان در سالهای میانی دهه  71به

بیمارستانهای دولتی  32درصد از زایمانها را تشکیل

جریان مذکور باع

 24درصد و در سال  1389ای ن می زان طب
شاخ

مطالع ه

های ندگان ه س المت و جمعی ت ب ه 45/5

شد که افزایش سزارین

میداد ( .)25مطالعات دیگری نیز مؤید ای ن موض و
میباشند (.)21،27

داش تن نس بت  54درص د س زارین ،دوم ین می زان

از طرف ی س زارین عوارض ی همچ ون عنون ت،

س زارین در جه ان را ب ه خ ود اختص اص داد ک ه

خونریزی ،انتقال خون بین مادر و جن ین ،آس یب ب ه

دارا ب ود (.)11

ارگانهای دیگر دارد و خطر مرگ مادر را س ه براب ر

مطالعهای که توسط بهادری و همک اران انج ام ش د،

نسبت ب ه زایم ان طبیع ی اف زایش م یده د (.)5-7

حاکی از اف زایش رون د س زارین از س ال 35( 2111

همچنین عمل سزارین در مقایس ه ب ا زایم ان طبیع ی

درصد) تا  48(2119درصد) میباشد ( .)22همچن ین

هزینههای زیادی را به بیمار تحمیل میکن د .ن دین

در مطالعهای که اعظمی و همکاران به روش متاآن الیز

مطالعه نش ان دادن د ک ه م رگومی ر ناش ی از عم ل

انجام دادند ،شیو سزارین در ایران را  48درص د ب ه

سزارین به مراتب باالتر از زایمان طبیعی اس ت (-31

دست آوردند ( .)23در مطالعهای که امیری فراهانی و

.)28

وض عیت ن امطلوبی را از ای ن حی
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درصد رس ید ( .)15در س ال  1392کش ور ای ران ب ا

عوارض ناشی از انجام سزارین

تحلیل برنامه ترویج زایمان طبیعی در قالب طرح تحول نظام سالمت

محمد مهدی کیانی و همکار

تعرفه ناعادالنه برای ماماها و متخصصان

به دنبال راه کاری برای کاهش میزان سزارین بود؛ اما

نح وه ب ه ک ارگیری و آم وزش متخصص ان زن ان و

به دلیل اینکه به خوبی مورد حمایت قرار نگرفت ،ب ه

تعرفههای ناعادالنه برای ماماها و متخصصان به نوعی

اهداف خود دست نیافت و همچنان آمار سزارین باال

نیازی القایی و فرهنگی نادرست را در جامع ه ایج اد

بود .در س ال  1389نی ز اص رار مجل

ب ر ک اهش

کرده است که همه مردم تصور کنند سزارین مناس ب

سزارین بود ،ولی با اراده دولت همراه نبود .در دولت

و زایمان طبیعی با درد و رنج همراه است .از طرفی از

یازدهم با عنایت به وظایف و ماموریته ای کل ی و

نظر پزشکان ،زایم ان طبیع ی  3ت ا  4براب ر س زارین

اسناد باال دستی به وی ژه س ند ش مان داز  21س اله،

دردسرساز است ،ولی تعرفههایی که به آن اختصاص

سیاستهای کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهب ری،

داده شده خیلی کمتر از سزارین است که این موضو

مواد قانونی مرتبط با سالمت در برنامه پنجم توس عه

نیز بر افزایش سزارین در ایران دامن میزند در حالی

و نیز در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یاران هه ا،

که در کشورهای پیشرفته دنی ا ،تس هیالت وی ژهای را

س المت از اولوی ت وی ژهای برخ وردار ش د .در

برای زایمان طبیعی اختصاص دادهاند که اف راد را ب ه

اردیبهش ت س ال  1393وزارت بهداش ت ،درم ان و

آن ترغیب میکنند (.)25

آموزش پزشکی ،اجرای برنامهای را تحت عنوان طرح

از سال  2111ایران از نظر می زان س زارین در رتب ه

تحول سالمت در جهت اصالح نظ ام س المت آغ از

دوم جهان قرار داش ت .تم امی آم ار و ارق ام نش ان

کرد که خود شامل  8بسته خدمتی در ابعاد مختلف از

دهنده روند افزایشی زایمان سزارین ،ع وارض ب االی

جمل ه ک اهش می زان پرداخت ی بیم اران بس تری در

آن و حتی مرگومیر باالی آن نسبت به زایمان طبیعی

بیمارستانهای دولتی ،حمایت از مان دگاری پزش کان

است؛ بنابراین به عنوان یک مشکل و مسئله مهم باید

در مناط محروم ،حضور پزشکان متخص

مقیم در

مدنظر سیاستگ ذاران و م دیران ق رار م یگرف ت و

بیمارستانه ای دولت ی ،ارتق ای کینی ت هتلین گ در

ارهای برای کاهش آن اندیشیده میشد.

بیمارستانهای دولتی ،ارتقای کینیت خدمات ویزی ت

جریان سیاسی (راهحلها) ه بودند؟

در بیمارستانهای دولتی ،برنامه ترویج زایمان طبیعی،

«جریان سیاسی» تحلیل مستمر مشکالت و راهحله ا،

برنامه حناظت مالی از بیماران صعبالعالج و خ اص

بح های م رتبط ب ا ای ن مش کالت و واک نشه ای

و نیازمند و در پایان راهاندازی اورژان

ه وایی ب ود

احتمالی به آنها را ش امل م یش ود .در ای ن جری ان

(.)11

گاهی ممکن است دامنه یک ایده به تدریج تنگتر ی ا

ضوابط و مقررات مربوط ب ه ت رویج زایم ان طبیع ی

گستردهتر شود.

است به عنوان یک ی از  8بس ته خ دمتی موج ود در

با توجه به آمار باالی سزارین و خطرات و عوارض

طرح تحول سالمت در تاریخ  1393/2/15الزم االجرا

آن باید ب ه دنب ال راهحل ی ب رای ک اهش آن و روی

شد و در آن راهکاره ای اف زایش و تش وی زایم ان

آوردن به زایمان طبیعی ب ود .در س ال  1381وزارت

طبیعی مطرح شد .به طور کلی اراده دولت و مجل

بهداشت با ارائه «دستور العمل مراقبت مدیریت شده»

بر این بود که این برنامه اج را ش ود .اج رای برنام ه
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ایدهها ،طینی از نظرات ممک ن بررس ی م یش وند و

دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی ک ه ش امل

تحلیل برنامه ترویج زایمان طبیعی در قالب طرح تحول نظام سالمت

محمد مهدی کیانی و همکار

ترویج زایمان طبیعی خود با استناده از  5استراتژی در

دادند .همچنین در سیاستهای کل ی جمعی ت ک ه از

دستور کار قرار گرفت که عبارت بودند از:

س وی مق ام معظ م رهب ری اب الغ ش د ،ب ه اهمی ت

 )1به منظور تشوی مادران ب اردار ب ه انج ام زایم ان

فرزندآوری با هزینه کم اش اره ش ده اس ت؛ بن ابراین

طبیعی ،فرانشیز زایمان طبیعی در مراکز دولتی رایگان

طرح تحول سالمت از جوانب مختلف سیاسی م ورد

شود.

حمایت قرار گرفت .در طرح تحول نظام سالمت ب ه

 )2به منظور ایجاد انگیزه در ارائ هدهن دگان خ دمت

منظور تشوی هر ه بیشتر زایمان طبیعی ،مشو ه ای

زایمان طبیعی ،تعرفه تشویقی مازاد پرداخت گردد.

خوبی در نظر گرفته شد؛ بنابراین بعد از طرح تح ول

 )3به منظور ایجاد انگیزه در ارائ هدهن دگان خ دمت

نظام سالمت ،حمایت هم ه جانب ه دولتم ردان (مق ام

زایمان بیدرد ،به متخصص ین بیهوش ی ح الزحم ه

معظ م رهب ری ،دول ت ،مجل

ش ورای اس المی،

بیهوشی پرداخت گردد.

سازمانه ای بیم هگ ر) و از طرف ی حمای ت م الی و

 )4تسهیالت الزم برای انجام زایم ان طبیع ی توس ط

مشو های مالی و تعرفهای به منظور ت رویج زایم ان

متخصصین زنان غیر ش اغل در دانش گاه و ماماه ای

طبیعی صورت پذیرفت.

دارای دفتر کار در بیمارستانهای دولتی فراهم گردد.

گونه در نهایت سه جریان همگرا شدند و برنام ه

 )5به منظور بهینهسازی ساختار فیزیکی اتا زایم ان

ترویج زایمان طبیعی در دستور کار قرار گرفت؟

در راس تای حن ظ ح ریم خصوص ی م ادر ب اردار و

یکی از سؤاالت مطرح این بود که دلیل اولوی ت دادن

خوشایندسازی فرایند زایمان ،اعتبار ویژهای به مراک ز

به بخش سالمت و ارائه طرح ی مانن د ط رح تح ول

دولتی تخصی

نظام سالمت در دولت یازدهم ه ب ود؟

یابد (.)18

را ط رح

با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه آن به بخ ش

طبیعی که یکی از بستههای این طرح ب ود در دس تور

سالمت ،طرح تحول سالمت آغ از و م ورد حمای ت

کار قرار گرفت؟

دولت قرار گرف ت .مه مت رین نکت ه در ای ن جری ان

همه عوامل دست به دست هم داد که برنام ه ت رویج

سیاسی این بود که اوالً اراده و تالش دولت بر کاهش

زایمان طبیعی که یکی از بستههای طرح تح ول نظ ام

سزارین و ترویج زایم ان طبیع ی ب ه عن وان یک ی از

سالمت است ،در دستور کار دولت قرار بگیرد که در

بستههای طرح تحول نظام سالمت بود ک ه منج ر ب ه

مدل کینگدان از آن تح ت عن وان ب از ش دن پنج ره

حمایت مالی (یک درصد مالیات ب ر ارزش اف زوده و

فرصت یاد میشود .آمار باالی سزارین در کش ور ک ه

 11درص د هدفمن دی یاران هه ا) از ط رف وزارت

نشان از یک بحران به حساب میآید ،نقش رس انهه ا

ش ورای

در افشای آمار باالی سزارین و توانایی آنها در وادار

اسالمی در مورد طرح تحول سالمت شدت گرفت و

کردن دولت برای انج ام برنام های ب رای ک اهش آن

از آن به خوبی حمایت کردن د و ثالث اً س ازمانه ای

شمگیر بود و از همه مهمتر ای ن ک ه ب ا روی ک ار

بیمهگر هم وارد عرصه شدند و با بیمه کردن  9میلیون

آمدن دولت یازدهم و ارائه برنامه تحول نظام سالمت

ننر از افراد فاقد بیمه این طرح را مورد حمایت ق رار

با توجه به اسناد باال دستی و حمایتهای همه جانب ه

بهداشت شد .ثانی اً اراده و حمای ت مجل
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ش ورای

یافتههای این پژوهش میتواند اطالع ات منی دی در

مقام معظم رهبری ،رئ ی جمه ور ،مجل

اسالمی ،سازمانهای بیمهگر و سایر ارکان نظام از این

اختیار سیاستگذاران و مدیران قرار دهد تا گونگی

برنامه حمایت کردند .همچنین با ارائ ه ط رح تح ول

ایجاد و حمایت از یک سیاست را مدنظر قرار دهند و

نظام سالمت ،مخالنتها و مقاومته ای متخصص ان

این که گونه ی ک مش کل را در دس تور ک ار ق رار

نیز از طری تعرفه تش ویقی (م ازاد ب ر تعرف ه وض ع

دهند .حمایت همه جانبه از یک سیاس ت ،منج ر ب ه

شده) کاهش یافت و موجب ایج اد انگی زه در ارائ ه

ایجاد آن سیاست و پایش و ارزیابی آن به پیشبرد ه ر

دهن دگان ب رای انج ام زایم ان ب یدرد ش د و ب ه

ه بهتر آن خواهد شد .به منظور اجرای هر ه بهت ر

متخصصین بیهوشی نیز ح الزحم ه بیهوش ی تعل

برنامه ت رویج زایم ان طبیع ی الزم اس ت ک ه بخ ش

گرفت ( .)31در حقیقت حمایتهای مختل ف باع

دولتی و خصوصی بیش از پ یش درگی ر ای ن مس ئله

باز شدن پنجره فرصت و برخورد سه جریان مش کل،

شوند و با موارد تشویقی و حمایتی که برای مادران و

جریانی سیاست و جریانی سیاسی شد.

حتی متخصصان زنان و مامایی در نظر گرفته میشود،
به کاهش هر ه بیشتر زایمان سزارین کمک نمایند.

بحث و نتیجهگیری

دولتمردان و سیاس تگ ذران س المت بای د در نظ ر

پیشنهادها

داشته باشند که اگر میخواهند مش کلی را در دس تور

ب ا توج ه ب ه اینک ه ای ن مطالع ه خ ود ب ه بررس ی

کار قرار دهند ،جلب حمایت همه جانبه حائز اهمیت

راهکارهای کاهش سزارین نسرداخته بلک ه ب ه عن وان

میباشد ،را که همواره در دنیای سیاست ،مشکالت

یک مطالعه تحلیل سیاست به گونگی ب ه روی ک ار

و راهحلها وجود دارند ،ولی زمانی این مشکالت در

آمدن ی ک سیاس ت پرداخت ه اس ت ،ل ذا نم یتوان د

دستور کار قرار میگیرند که مورد حمایت قرار گیرند.

مستقیماً پیشنهادی در راستای کاهش مشکل س زارین

سیاستگذاری مناسب و نظارت بر اجرای دقی برای

داشته باشد و یا حتی سیاست فعل ی ت رویج زایم ان

رسیدن به اهداف سالمت الزم است .با توجه به آم ار

طبیعی را مورد ارزشیابی و نقد قرار دهد.

باید به دنبال راهی برای کاهش آن و ت رویج زایم ان

و به ویژه محققین سیاستگذاری س المت م یتوان د

طبیعی باشند؛ بنابراین اهمیت این موضو به اندازهای

این باشد ک ه جه ت رس یدن ب ه در

عمی ت ر در

بود که سیاستگذاران عرصه سالمت این برنامه را در

خصوص تحلی ل سیاس ته ای س المت ،گ ونگی

دستور کار قرار دهند و در جهت کاهش آم ار ب االی

تدوین و اجرای آنها و ارزشیابی سیاستهای فعل ی

سزارین گام بر دارند .الزمه ایجاد و اجرای دقی ای ن

از مدلها و ار وبهای علمی پذیرفته ش ده به ره

سیاست ،حمایت همه جانبه گروهه ای ذی ربط مانن د

بگیرند .مطالعه حاضر برای نمونه با بهرهگیری از مدل

دولت ،مجل  ،رسانهها ،مردم و گ روهه ای پزش کی

جری انه ای ندگان ه کینگ دان دس تور کارگ ذاری

زنان و ماماها بودند که ش رو دول ت

سیاست ترویج زایمان طبیعی را به صورت ساختارمند

مثل متخص

یازدهم موجب جلب این حمایت بود.
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مرکزی وزارت بهداشت و درم ان ک ه ب ا در اختی ار

 اس تناده از روشه ای علم ی ب ه ج ای.داده اس ت

گذاشتن اسناد و مدار مرتبط و از اساتید گروه علوم

روشه ای س نتی در سیاس تگ ذاریه ای س المت

مدیریت و اقتصاد بهداش ت دانش گاه عل وم پزش کی

میتواند زمینه تدوین سیاستهایی را که ب ا موفقی ت

تهران که با ارائه نظرات س ازنده خ ود در تهی ه ای ن

بیشتری هم راه ب وده و در نهای ت ب ه ارتق اء س طح

. کمال تشکر و قدردانی را دارد،مقاله کمک کردند

.سالمت جامعه بیانجامد را فراهم کند

تعارض منافع

سپاسگزاری

هیچگونه تعارض من افعی ب ین نویس ندگان در ای ن

،از محقق انی ک ه در مص احبه ش رکت نمودن د
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Abstract
Background & Objectives: It is important to promote normal delivery due to the potential
risks of cesarean section and its economic burden on families. The aim of the present study
was to analyze the factors influencing the agenda setting of normal delivery policy under the
health system reform of Iran, using the "Kingdon Multiple Streams" model.
Methods: In this retrospective case study, the agenda setting of the normal delivery
promotion policy in Iran was qualitatively analyzed using documentary analysis and
reviewing the available documents and evidences and applying Kingdon multiple streams
model.
Results: The effective factors on agenda setting of normal delivery promotion policy in Iran
were the role of media in revealing high cesarean section rate (problem stream) and their
ability to force the government to reduce it and gaining the support of gynecologists.
Moreover, the setting of the new government and presenting the new health system reform
(policy stream), the full support of the Supreme Leader, the President and the Parliament of
Iran, as well as the key role of health insurance and other bodies of the system (Politic stream)
provided the opportunity for the implementation of normal delivery promotion policy in
2015.
Conclusion: Analysis of normal delivery promotion policy in Health System Reform of Iran
using Kingdon multiple streams model helps to understand the content of this policy and the
reasons of its agenda setting better.
Keywords: Health Policy, Cesarean Section, Natural Delivery, Kingdon Multiple Streams
Model, Iran
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