مقاله پژوهشی

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران با استفاده از
چارچوب مثلث تحلیل سیاست
*2
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چکیده
مقدمه :استقرار نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده جهت پاسخگویی بهتر به نیازها و تحقق اهداف نظام سالالمت مالورد توصالیه سالازما
جهانی بهداشت میباشد .مطالعه حاضر با هدف تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایرا و ارائه توصیههایی جهالت
انجام اصالحات موردنیاز انجام گردید.
روش بررسی :پژوهش حاضر از دسته مطالعات تحلیل سیاست بود که به روش گذشتهنگر و بر اساس چالارچو مللالت تحلیالل سیاسالت
والت و گیلسو انجام شد .جهت تحلیل برنامه پزشک خانواده از روشهای مختلفی از جمله مرور متو و بررسالی اسالااد و مالدارا اسالتفاده
شد .سپس مطالعه کیفی به شیوه فاوماولوژی از طریق مصاحبههای نیمه ساختار یافته با  9تن از افراد خبره جهالت معتبرسالازی یافتالههالای
قبلی انجام شد.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشا داد اغلب نقشآفریاانی که در استقرار و اجرای برنامه پزشک خانواده نقش داشتاد ،عملکردشا در راستای
بهبود برنامه نبوده است .از چالشهای مهم دیگری که در ابعاد محتوا ،زمیاه و فرآیاد دیده شد ،مالیتالوا نبالود اهالداف اولویتباالدی شالده،
تغییرات مکرر مسئولین تصمیمساز وزارت بهداشت در حوزه پزشک خانواده ،شتا زدگی در اجرا بدو برنامهریزی دقیق ،تعدد صالادو هالای
بیمه و عدم کمیت و کیفیت مااسب بازخورد را برشمرد.
بحث و نتیجهگیری :ارتقای جایگاه پزشک خانواده و نظام ارجاع و اطالعرسانی گسالترده در خصالوم مزایالای اسالتفاده از آ از طریالق
رسانههای جمعی ،استقرار نظام پروندههای الکترونیک سالمت ،مااسبسازی آموزشهای موردنیاز در دوره پزشکی عمومی و توجه به ماالاف
همه ذینفعا میتواند در استقرار کامل نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده نقش مؤثری داشته باشد.
واژگان کلیدی :تحلیل سیاست ،نظام ارجاع ،پزشک خانواده ،نظام سالمت ،ایرا
ارجاع :مهترپور مجتبی ،تاجور مریم .تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران با استفاده از چارچوب مثلث تحلیل سیاست .مجله
پژوهشهای سالمت محور 3131؛ .13- 43 :)3(4
 .3دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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* نویسنده مسئول :تهران ،خیابان پورسینا ،دانشکده بهداشت ،طبقه چهارم ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

سالمت به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای انساان،

تیم وی مسئولیت سالمت افراد و خانوارهاای تحات

حقی همگانی است که دولتها در مورد آن مسئولیت

پوشش خود را برعهده دارند ( .)1پزشک خاانواده در

دارند .در ایران از سال  3131سیاستها و برناماههای

ابتاادا مراجعااه کننااده را ویزیاات کاارده و خاادمات

متعددی برای استقرار یک نظام سالمت پاساگگو باه

بهداشتی -درماانی ماوردنیااز توسا پزشاک و تایم

نیازهای مردم اجرا شده است ()3؛ اما نظاام ساالمت

زیرمجموعه ارائه میشود و در صورت نیاز ،بیمار باه

ایران همواره با چالش عدم اجرای مناسب سیاستها

سط باالتر و به پزشک متگصص ارجاع میشود کاه

و برنامههای اجرایی تصویب شده روبهرو بوده است.

پزشک سط دو نیز پس از انجام اقدامات درماانی و

از مهامتاارین دالیال آن مایتاوان پیچیادگی ،وجااود

توصیههای الزم و ثبت در فارم بازخوراناد ،بیماار را

تعارض در عناصر نظام سالمت ،مداخالت سیاسی و

جهت ادامه درمان به مبدأ ارجاع معرفی مینماید (.)3

همچنین زمینههای اجتماعی و فرهنگی و برهم کانش

در این نظام ،پزشکان خانواده به عناوان محاور نظاام

میان آنها را ذکر کرد کاه فرآیناد سیاساتگاااری و

ارجاع معرفی شدهاند ( .)9تصاور بار ایان اسات کاه

اجرای سیاستها را پیچیدهتر مایکناد ( .)2سیاسات

اجرای صحی نظام ارجاع و پزشک خانواده میتواند

استقرار نظام ارجاع در نظاام ساالمت ایاران از ساال

هزینااههااای ناشاای از خاادمات تکااراری و تحمیاال

 3131و با استقرار نظام شبکه مراقبتهای اولیه دنبال

هزینههای غیار ضاروری درماان را کام کناد ،باعا

شد؛ اما علیرغم دستاوردهای چشامگیر نظاام شابکه،

توزی بهینه مناب نظام سالمت شود ،ساالمت جامعاه

نظام ارجاع هیچگاه به طور کامل محقق نشد .تاا ایان

را افزایش دهد و در نهایت باعا

افازایش رضاایت

که از سال  3131و با شروع طرح پزشاک خاانواده و

مااردم و جامعااه پزشااکی شااود ( .)32 ،33مطالعااات

بیمه روستایی در شهرهای زیر  22222نفر جمعیات،

مگتلف نشان دادهاند که بکارگیری نظام سط بندی و

مجدداً نظام ارجاع باه صاورت برناماهریزی شاده در

ارجاع میتواند  32تا  92درصد نیازهای سالمت مردم

دستور کار سیاستگااران نظام سالمت قارار گرفات

را در سااط اول خاادمات تااأمین نمایااد .همچنااین

( .)1استقرار سطوح مگتلف ارائه خدمات بهداشاتی-

یافتههای مطالعه صورت گرفتاه در کشاور عربساتان

درمانی و سیستم ارجاع در ایران با این اهداف انجاام

نشان داد که نظام ارجااع باعا

کااهش بایش از 12

گرفت :کنترل هزینهها و جلاوگیری از اتاالف منااب

درصد بیماران سرپایی و افزایش بایش از  39درصاد

مادی و انساانی ( ،)1کاساتن از باار مراجعاات غیار

افراد مراجعه کننده به مراکاز بهداشاتی  -درماانی یاا

ضروری به متگصصین و فوق تگصصین ( ،)3ارتقاا

سالمتی میشود (.)32 ،31

کارایی و عدالت در دسترسی مردم به خدمات ،تأمین

سازمان جهانی بهداشت ،استقرار پزشک خاانواده و

مالی پایدار و اصالح نظام پرداخاتهاا ( ،)3افازایش

نظام ارجاع را جهت پاسگگویی به نیازهاای ماردم و

پاسااگگویی در نظااام سااالمت ( )7و ارتقااای سااط

تحقق اهداف اصالحات در نظام سالمت مورد تأکیاد

سالمت مردم (.)3

قرار داده است .کشورهایی مانند انگلستان ،دانماار،،

در طرح پزشک خاانواده کاه قارار شاد از طریاق آن

نروژ ،اسپانیا و هلند نظاام ارجااع را مساتقر کارده و

12
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مقدمه

فراگیری نظام ارجاع پیگری گردد ،پزشک خاانواده و

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

پزشکان خانواده به عنوان دروازهبانان نظام سالمت در

برناماه پزشاک خاانواده ،شناساایی عوامال ماؤثر بار

صورت نیاز ،بیماران را از سط مراقبتهای بهداشتی

سیاستگااری در این برنامه و ارزیابی شواهد موجود

اولیه به پزشکان متگصص ارجاع ماینمایناد ( .)3در

مبنی بر این که تاا چاه حاد ایان سیاسات در روناد

کشور ما نیز در برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه بر

تدوین و اجرا با چالش مواجه شده و تاکنون تاا چاه

اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تأکید شده

اندازه به اهداف اولیه خود رسیده است ،انجام گرفت.

است ( .)3،31همچنین در بناد  3سیاساتهای کلای

در این مطالعه تحلیل کل برنامه پزشک خانواده اعم از

سالمت ،ابالغ شده از سوی مقاام معظامرهباری ،بار

شهری و روستایی مدنظر بود که البته به خااطر عادم

استقر ار نظام ارجاع و ارائه خدمات منطباق بار نظاام

پیشاارفت ای ان طاارح در شااهرهای باازرم مطالعااات

سط بندی و ارجاع تأکید شده است.

موجود بیشتر در روستاها تمرکز داشت .یافتههای این

با توجه به این سط از اهمیت و تأکیدات مکرر بار

مطالعه میتواند در رسیدن به در ،جاامعی از موانا

استقرار نظاام ارجااع ،هادف از ایان مطالعاه تحلیال

موجود بر سر راه این سیاست در گاشته و همچناین

سیاستگااری برنامه نظام ارجاع و پزشاک خاانواده

شناخت عوامل مؤثر در مسیر اجارا توسا سیاسات

که در ایران در حال اجرا است ،مایباشاد .مطالعاات

گااران کمک کننده باشد.

تحلیل سیاستگااری امروزه در نظام سالمت کااربرد
به تحلیل جام و سیستماتیک سیاستگااری اعام از

پژوهش حاضر از دسته مطالعات تحلیل سیاست باود

پیوند آن با نظام سیاسی ،نظام دیوانساالری و شرای

که به روش گاشتهنگر انجام شد .برای انجام تحلیال

اقتصااادی و همچن این بااازیگران و گروههااای مناااف

سیاست از مدلها و چارچوبهای مگتلفی مایتاوان

درگیر در سیاست به همراه تحلیل تنظیم دساتور کاار

استفاده کرد .در این مطالعه به منظاور تحلیال برناماه

سیاسی تا تصمیمگیری ،اجارا و ارزیاابی مایپاردازد

پزشک خاانواده از مللا

تحلیال سیاسات (والات-

( .)33تااااکنون مطالعاااات متعاااددی در خصاااو

گیلسااون  )Walt, Gilsonاسااتفاده شااد و در بیااان

چالشها ،نقاط قوت و ضعف و سایر مسائل مرباوط

یافتههای این مطالعه نیز از همین چهارچوب اساتفاده

به پزشک خانواده در ایران به چاپ رسیده اسات کاه

شده است .چنانچه در شکل  3دیده میشاود ،مللا

همه آنها در این پژوهش مورد اساتفاده قارار گرفتاه

تحلیل سیاست دارای سه بعد فرآیند ،محتاوا و زمیناه

است ( .)3،1 ،3-3بر مبناای جساتجوی نویساندگان،

بااوده و نقااش آفرینااان (بااازیگران) در مرکااز ایاان

تاکنون مطالعهای که از دید علم سیاساتگاااری باه

چارچوب قرار دارند .این چارچوب نشان میدهد که

تحلیل این موضوع بپردازد و با استفاده از مادلهاای

چگونه چهار بعد یاد شده در شکلدهی و اجرای یک

تحلیل سیاستگااری سالمت ،همه ایان ابعااد را در

سیاست با یکدیگر در تعامل میباشند« .نقش آفرینان»

قالب یک چارچوب مورد بررسای قارار دهاد یافات

مجموعهای از افراد ،گروهها و سازمانها هستند که در

نگردید؛ بنابراین این مطالعه با هدف افازایش آگااهی

فرآیند اجرا دخیل هستند یاا از آن تاأثیر مایپایرناد.

در مورد عوامل مؤثر بر شکلگیری ،تدوین و اجارای

«محتااوا» بااه مجموعااهای از اهااداف و اقااادامات
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فراوانی دارند .تحلیل سیاستگااری با نگااهی کاالن

روش بررسی

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

برنامهریزی شده اشاره دارد که سیاسات را باه نتیجاه

از کلیدواژههای «پزشک خانواده»« ،نظام ارجاع»« ،بیمه

میرساند« .زمینه» به مجموعهای از عوامال نظااممناد

روستایی» و «نظام ساالمت ایاران» و همچناین کلیاد

سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ملی و بینالمللی اشااره

واژههای انگلیسی زیر انجام شد:

دارد که ممکن است سیاستگااری سالمت را تحت
تأثیر قرار دهاد« .فرآیناد» نیاز باه تماامی اقادامات و

"Referral System in HealthCare", "Family
 "Iranian Health System", Doctor",و
""Family Physician

فعالیتهای انجام شده طای اجارای سیاسات اشااره

پس از انجام جستجوهای زیاد ،به غیر از اسناد مرتب

میکند ( .)33این چارچوب که عمدتاً بارای اساتفاده

که در بند بعدی آمده است ،در ابتدا  33مقالاه یافات

در کشورهای در حال توسعه توصیه شده است ،برای

شد که پس از مرور عنوان و چکیاده آنهاا و حااف

تحلیل مشکل و یافتن راههایی برای مقابلاه باا آن باه

موارد غیرمرتب و ساپس مارور ماتن کامال مقااالت

کار میرود و مایتواناد در تحلیال ایان کاه چگوناه

باقیمانده ،در نهایت با توجه باه اهاداف مطالعاه22 ،

مجموعهای از عوامل مگتلف در یک مشکل یا مسئله

مقاله و یک پایاننامه جهت تحلیل در مطالعه انتگاب

تداوم آن مایگردناد ،اساتفاده

شدند .برای اطمینان از پوشش کامل اطالعات مرتب ،

دخیل بوده و یا باع
شود (.)37

جستجوی دستی تعدادی از مجالت مرتب فارسای از
جمله مجله نظام سالمت حکیم ،فصلنامه بیمارساتان،
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشاتی
و مجله پایش نیز انجام شد .سپس مقاالت یافت شده
مطالعه شدند و مطالاب آنهاا اساتگراو و یافتاههای
آنها مورد تحلیل قرار گرفت .شایان ذکر است که در
مرحله اسکن کردن مطالعات یافت شاده و اساتگراو
شکل  :1چارچوب مثلث تحلیل سیاست

دادهها از آنهاا ،روش هدفمناد اساتفاده گردیاد .باه
طوری کاه تنهاا دادههاایی کاه قابلیات گنجانادن در

ارجاع و برناماه پزشاک خاانواده در کشاور از منااب

ثبت گردیدند.

مگتلف و افراد مطل  ،طی مراحل زیر استفاده شد:

 .2تحلیل اسناد و مدار ،مرتب از جملاه برناماههای

 .3مرور متون ،با هدف یافتن تمام اسناد و مادار ،و

توسعه جمهوری اسالمی ایران ،سند سیاستهای کلی

برنامااه پزشااک

سالمت ابالغی مقام معظمرهبری ،نسگههاای متاوالی

خاناااواده و ناااظام ارجااااع بااا انجااام جستاااجوی

دستورالعمل طرح پزشک خانواده روستایی و شهری،

ناظاممناد در پایگااههاای داخلای از جملاه Health

اخبار مرتب با نظام ارجاع و سط بنادی خادمات در

 SID ،Magiran ،barakatknsو همچنااین پایگاااه

پایگاههای معتبر اطالعرسانی اینترنتای .انتگااب ابان

هااای دادهای خااارجی از جملااه ،Google scholar

مناب و اسناد با مشورت با افراد آگااه در ایان زمیناه

 Science Direct ،PubMedو  Medlineبا استفاده

انجام شد.
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برای جم آوری دادهها جهت تحلیال سیاسات نظاام

چارچوب ملل

مطالعااات انجااام شااده در خصااو

سیاستگااری را داشتند استگراو و

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

 .1کلیه مطالب حاصل از مراحل فوق ماورد مارور و

محتوا ،زمیناه و فرآیناد ارائاه گردیاد .ابتادا جادول

مطالعه قرار گرفتند و دادههای موردنظر باا توجاه باه

یافتههای مربوط به نقشآفرینان ارائه میشود .در ادامه

تحلیل سیاست» اساتگراو و ماورد

یافتهها در سه طبقه اصلی عوامل مرباوط باه محتاوا،

تحلیل قرار گرفتند .یافتههاای فاراهم شاده در قالاب

عوامل زمینهای و عوامل مرتب با فرآیند طبقهبنادی و

چارچوب «ملل
چارچوب ملل

با انجام مصاحبههاای نیماه سااختار

ارائه میشوند.

یافته با چهار نفر از افراد مطل کلیدی در این موضوع

نقشآفرینان

و دو نفاار از کسااانی کااه در تاادوین و اجاارای ای ان

بر اساس یافتههای این مطالعه ،مهمترین کسانی که در

سیاست نقش داشتند؛ مورد ارزیابی بیشتر قرار گرفت.

استقرار نظام ارجاع در نظام سالمت نقاش داشاتهاناد

در مصاحبههای نیمه ساختار یافته که نمونهگیاری در

شااامل روستانشااینان و ساااکنان شااهرهای کوچااک،

آنها به صورت کامالً هدفمند بود ،در مورد همه ابعاد

پزشکان خانواده ،بیمههای خریدار خدمات بسته پایاه

سیاسااتگااااری از جملااه محتااوی ،زمینااه،

سااالمت ،پزشااکان متگصااص ،دانشااگاههااای علااوم

بازیگران و فرآیند اجارا نظار افاراد مصااحبه شاونده

پزشکی و مدیران ارشد وزارت بهداشات و همچناین

پرس ایده شااد و یافتااههااای قبل ای نقااد و ی اا تکمی ال

مجلس شورای اسالمی و بانک جهانی بودند .جادول

گردیدند .مصاحبهها بیشتر به منظاور تأییاد و تکمیال

 ،3به تفصیل به نقشآفرینان تأثیرگاار در استقرار نظام

یافتاااههای مراحااال قبااال صاااورت گرفااات و از

ارجاع اشاره نموده و نقش هر یک و چالشهایی کاه

شرکتکنندگان خواسته شد ،در صورتی که مطلبی از

در فرآیند این سیاست باه هار یاک از آنهاا مرباوط

قلم افتاده و نیاز به اضافه شدن باه یافتاههای مطالعاه

میشود را ارائه نموده است .چنانچه در جدول دیاده

دارد ،مطرح نمایند .برای استگراو دادههای حاصل از

میشود اغلب نقشآفرینانی که در اساتقرار و اجارای

مقاالت و اسناد و مصاحبهها از روش تحلیل محتوایی

سیاست نقش داشتند ،عملکردشان در راساتای بهباود

مقولهای استفاده شد ،به این صورت که همه منااب و

عملکرد نبوده است .در ادامه با بررسای ساایر ابعااد،

متن مصاحبهها در قالب مقولههاای مرباوط باه ابعااد

دالیل ضعف عملکرد نقاشآفریناان مگتلاف روشان

مللاا

چارچوب ملل

سیاستگااری کدگااری شدند.

میتوان نقشآفرینان بالقوه دیگری مانند سازمان نظاام

یافتهها

در چهار بعد اصلی این چارچوب یعنی نقشآفریناان،

–سال چهارم  /شماره / 1بهار 1931

پزشکی و انجمن پزشکان عمومی را نیز ناام بارد کاه
مشاارکت آنهاا در طراحای و اجارای طارح نادیاده
گرفته شد (.)3
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خواهد شد .عالوه بر موارد ذکر شده در جدول فاوق

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

جدول  :1نقشآفرینان در استقرار نظام ارجاع در سیستم سالمت ایران
نام نقشآفرین

چالشهای مرتبط با هر نقشآفرین

نقش هر یک از آنها

عدم آگاهی کافی از سیستم ارجاع و مقاومت در برابر منطقیسازی استفاده از خدمات

روستانشینان و ساکنین شهرهای زیر 21111نفر جمعیت

گیرندگان خدمت

نهادهای محلی مانند اعضای شورای حل اختالف ،دهیاری،

جلب مشارکتها و کمک

عدم آشنایی الزم از تسهیالت ،ضوابط و شرایط بهره مندی از طرح و محقق نشدن

شورای اسالمی ،شورا بهداشتی ،مدیر و معلم بومی

به پیشبرد و اعتالی طرح

اهداف در نظر گرفته شده برای تشکیل هیأت امنا

پزشکان خانواده شاغل در طرح

ارائه کننده

ریزش باال به دلیل نارضایتی ازعوامل رفاهی ،اقتصادی ،سازمانی ،آموزشی ،اجتماعی و

پرستاران و ماماهای شاغل در طرح

ارائه کننده به عنوان اعضای

سالمت

فرهنگی
نارضایتی از شرایط حقوق و مزایا و ضوابط و حجم کار

تیم سالمت
جامعه متخصصین

عدم همکاری مناسب به دلیل تضاد منافع

ارائه کننده به عنوان مسئول
تیم سالمت

گروه ستاد گسترش و ارتقای سالمت

متولی اجرا

ضعیف در رهبری به دلیل عدم مهیاسازی زیرساختهای الزم

دانشگاههای علوم پزشکی

متولی اجرا

ضعیف در رهبری و انحراف منابع طرح

سازمان بیمه سالمت

خریدار خدمت ،نظارت و

ضعف در نظارت ،عدم تخصیص مناسب منابع ،تخصیص منابع برای اهداف دیگر

ضمانت اجرایی طرح
بیمههای نیروی مسلح و کمیته امداد ،صندوقهای بیمه

عدم شرکت در طرح

خریدار خدمت

بانکها و شرکتهای نفت و مخابرات
خریدار و ارائه دهنده

نادیده گرفتن نقش تولیت وزات بهداشت ،عدم تأمین به موقع منابع و اجرای برنامههای

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

خدمت

موازی مانند طرح امین توسط تأمین اجتماعی در گیالن

مدیران ارشد وزارت بهداشت در سالهای 41- 44

سیاستگذاری

اهتمام زیاد در استقرار و توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع

مدیران ارشد وزارت بهداشت در سالهای 44- 44

سیاستگذاری

عدم حمایت مناسب به دلیل عدم شناخت مناسب و تضاد منافع

مجلس شورای اسالمی

نظارت بر حسن اجرای

نقش مثبت اولیه :تخصیص بودجه طرح بیمه روستایی

قانون

ولی در ادامه برنامه ،عدم نظارت مناسب بر دولت جهت اجرای کامل برنامه

بانک جهانی

اعطا وام جهت تجهیز زیرساختهای سالمت و کمک به ایجاد روزنه فرصت برای

تسهیلگر

اجرای این طرح
* محتویات این جدول عمدتاً مبتنی بر مقاالت منتشر شده میباشند (.)4 ،0 ،3 ،34 ،33

در زمینه محتوای این سیاست (مجموعهای از اهداف و

ناراضی بودند و تغییار ماداوم قاوانین ارجااع و عادم

اقدامات برنامهریزی شاده) ،منتقادان از نباود اهاداف

هماهنگی با مراکز سطوح باال را از جمله موان جادی

اولویتبندی شده به عنوان یکی از نقاط ضعف اصالی

برای استقرار نظام ارجاع ذکر کردند (.)22

این طرح نام میبرند ( .)3پزشکان خانواده نیز سازوکار

همچنین محتوای این سیاست به این دالیل ،مورد انتقاد

اجرایی پیشبینی شده را ناکارآمد ذکار کاردهاناد و از

قرار گرفت:

قوانین کارشناسی نشده مانند مبلغ ویزیت پایین و عدم

اتخاذ رویکرد باال به پاایین :رویکارد دساتوری وزارت

باین

بهاداشات و وزارت رفااه ماغایر با ماهیت فارابگشی

تطابق با فرهنگ ماردم و شارای باومی ،تنااق
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محتوا

قوانین شبکه و بیمه ،محدود کردن دارو و آزماایشهاا

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

و مشاارکتی پزشاک خاانواده اساات ( Sabatier .)3و

مسئولیت اجرای این سیاست به خاوبی روشان نشاده

 Mazmanianشاااش شااارط زیااار را در صاااورت

است و ابهام در تقسیم وظایف بین وزارت بهداشت و

بکارگیری این رویکرد برای اجرای مؤثر هار سیاساتی

رفاه وجود دارد و ارتباطات درون بگشی و بین بگشی

ضروری میدانند -3 :اهداف واض و سازگار با منطق.

به خوبی شکل نگرفته است ( .)3شفاف نبودن گامها و

 - 2وجود یک تئوری مستحکم که اقدامات مشاگص

فرآیندهای عملی باع

گمراهی شده و طوالنی باودن

را برای دستیابی به اهداف ذکر شده معین مینماید-1.

پیشنویس سیاست نیز باه آن دامان زده اسات .بارای

همراهی و پیروی تام عوامل پایین دساتی از مجریاان.

ملال نقش ناامعلوم پرساتاران در رسایدن باه اهاداف

 -1مسئوالن توانمناد و متعهاد -3 .حمایات کامال از

پزشک خانواده یکی از جنبههای مابهم ایان سیاسات

سوی قانونگااران و گروههای عالقمند-3 .عدم تغییار

است ( .)39همچنین نظام پرداخت به غیرپزشاکان باه

در شرای اقتصادی و اجتماعی و اداماه حمایاتهاای

دلیل عدم شفافیت ،نقد شده است و در مورد پاایرش

سیاسی ( .)23در طراحی برنامه ،ذینفعان مهمی مانناد

و ارجاع بیماران اورژانسی در نسگههاای طارح ابهاام

مردم ،بیماههای خریادار خادمت ،بگاش خصوصای،

وجود دارد ( .)3مسئولیتهاا ،وظاایف و انتظاارات از

بگش پااراکلینیکی ،تشاکلهاای صانفی و انجمانهاا

پزشکان به خوبی تعریف نشده اسات کاه آنهاا را در

مشارکت ضعیفی داشتهاند ( .)3به هماین دلیال حاس

ارائه خدمات باکیفیت به جامعه تحت پوشش با مشکل

مالکیتی نسبت باه آن نداشاتند و انگیازه کاافی بارای

مواجه میکند .برای ملال اگر پزشک ،بیماار را جهات

اجرای این طرح در آنان دیده نمیشد (.)39

ارجاع به بیمارستان همراهی کند و در نبودش ،بیماری

منااابن نافااافی و ناپای ادار :در طاارح پزشااک خااانواده

اورژانسی مراجعه کناد ،پزشاک تنبیاه مایشاود و در

روسااتایی ،پای ادار نبااودن مناااب و منطااق محاساابهای

مقیاسی گستردهتر حتی رواب درون و برون ساازمانی

ضعیف در پشتوانه این طرح و بودجه ناکاافی در کال

نیز تعریف نشده است و همچناین گساتردگی و زیااد

میشد که این طرح بیشتر یک یارانه و تگفیاف

پرساانل

باع

بااودن وظااایف پزشااکان و علاایالگصااو

طرح اصاالحاتی اساسای باه یاک گساترش پوشاش

گروهی از منتقدان معتقدند که برنامه بادون توجاه باه

خدمات تنزل داد ( .)39همچنین در مطالعاهای کاه در

نقشهایی که قوانین نظام سالمت بارای اعضاای تایم

فارس و مازندران انجام شد؛ نشان داد که نباود منااب

سالمت معین کرده است؛ تدوین شده است (.)3

پایدار و قابل انتساب به عنوان یکی از مشکالت طارح

عدم بومیسازی صحیح :در مطالعهای ،مادیران اساتانی

پزشک خاانواده شاهری در ایان دو اساتان باه شامار

خواستار این بودند که وزاتگانه به آنها اجازه دهد که

میرود .البته به طور همزمان ،مشاگص شادن چاالش

با توجه به شیوع و الگوی متفاوت بیمااریهاا بتوانناد

کمبود مناب  ،به عنوان یکی از دستاوردهای ایان طارح

بعضی کارها مانند تعیین لیست دارویی تاحت پوشش

ذکر شد ( )3چرا کاه اجارای ایان طارح باه صاورت

را خود انجام دهند و این در حالی بود که حتی بعضی

پایلوت توانست این ضعف بزرم را آشکار سازد.

از سیاستگااران فکر میکنند این یک مادل خاارجی

عدم شفافیت برنامه و ابهام در وظایف و مسئولیتها:

بدون هیچ بومیسازی داخلی میباشد (.)39
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هزینه خدمت باشد تا یک طرح بیمهای و آن را از یک

غیربالینی ،به آنها حس باردهداری القاا مایکناد ()39

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

غیرعملاای بااودن و انتظااارا غیرواقعاای :بساایاری از

استقبال مردم بود»( .مصاحبه )3

سیاستگااریهای سالمت در ایران ،ایدهآلیستی است

«اگه تک بعدی به ارجاع نگاه بشه ،هیچ وقات محقاق

تا اینکه نگاه واق گرایانه داشته باشد .برای ملال سازمان

نمیشه .اگر مسیر ارجاع هموار میشه ،بایاد دور زدناش

بیمه سالمت تصمیم گرفت که  33درصد اضافه بارای

هم سگت بشه مالالً داروخوناههاا ،محادودیت ارائاه

بازخورد مناسب به متگصصان بپردازد و محقق نشادن

داروهاااای بااادون نساااگه (OTC: Over-The-

شد که به اعتماد متگصصاان باه عناوان

 )Counterداشااته باشااند و هزینااه ویزیات پزشااک

این امر باع

( .)39همچن این منتقاادان معتقدنااد کااه طاارح پزشااک

زمینه

خانواده و نظام ارجاع فاقد یک طرح پیشنهادی جاام

عوامل زمینهای مؤثر در این برنامه که بر اساس شواهد

دقیق و واض میباشد و یاک ساند سیاساتی مناساب

موجود تعیین گردیدند ،در چهار دسته عوامل موقعیتی،

برای آن نوشته نشده اسات و باه مساتندات علمای و

ساختاری ،فرهنگی ،ملی و فراملی به این شارح طبقاه

مبتنی بر شواهد در تدوین برنامه توجه نشاده اسات و

بندی و ارائه گردیدند:

فرد محوری و خرد جمعی ضعیف غالب باوده اسات.

عوامل موقعیتی :ازجمله عوامل موقعیتی که همواره بار

منتقدان خ مشیهای نسگههای این طرح را به دلیال

روند اجرای این سیاست تأثیرگاار بوده است؛ میتوان

نبودن پشتوانه نقد میکنند (.)3

به تغییرات مکرر مسائولین تصمیمسااز در ایان زمیناه

درمان محوری برنامه :منتقدان معتقدند کاه ایان طارح،

اشاره کرد .تصویب طرح در مجلس هفتم (اصولگارا)

یک برنامه درمان محور است و به هماه اعضاای تایم

و دولت هشتم (اصالحطلب) صاورت گرفات؛ اماا از

سالمت و استقالل حرفهای و قانونی آنها توجاه الزم

سال  3131یک دولت اصاولگارا در رأس کاار قارار

نشده است ()3

گرفت و با مجلس همسو شد که زیاد موافق محتاوای

جامن نبودن :بسته خدمتی تعریف شده در طارح نظاام

برنامه چهارم نبود ( )3و افراد جایگزین شده در دولت

ارجااع باه بگشای از بیمااریهاا مانناد بیمااریهااای

جدید ،تگصص ،تجربه و دانش الزم را نداشاتند ()39

غیرواگی ار ،ماازمن و مااادرزادی توجااه نکاارده اساات.

و به نظر میرسد در این نقطه ،طرح دچار یک ساکون

همچنین بیماریهایی با ابعاد روانی ،معنوی و اجتماعی

بزرم شد .مجدداً در سال  3133وزیر پیشنهادی دولت

نادیده گرفته شدهاند و بازبینی محتوای ایان طارح بار

نهم در جلسه دفاع در مجلس عنوان کرد کاه اساتقرار

اساااس نیازهااای دائاامالتغیاار سااالمت ،تغییاارات

کامل نظام ارجاع را جهت ارتقاای دسترسای پیگیاری

اپیدمیولوژیک و بار بیماریها ،افزایش جمعیت سالمند

خواهد کرد و ترمیم و تعمیق و توسعه و اصالح نظاام

کشور و تغییر هرم جمعیتی ضروری اعالم شده اسات

شبکه را بر پایه نظام ارجاع و پزشک خانواده وعده داد

(.)3

( )22که عمر مدیریت این وزیر نیز به  1سال نرسید و

«در نظر نگرفتن عوامل تشویقی بارای ماردم همچاون

در اواخر دولت دهم فارد دیگاری جاایگزین شاد .در

کاهش یا حاف فرانشایز در برابار اععماال محادودیت

سال  ،3193وزیر بهداشت تغییر کارد و وزیار جدیاد

مراجعه اولیه صارفاً به پازشک خانواده از عاوامل عدم

اهتامام جدی به اناجام این طرح نشان داد و نسگه دو
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یک عضو حیاتی این طرح لطماه شادیدی وارد شاود

متگصص بدون ارجاع بیشتر بشه»( .مصاحبه )2

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

بلوچستان ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل،

پزشکان خانواده را در مقابل فرماناداران و نماینادگان

خوزستان ،یزد ،قزوین و خراسان جنوبی برای اجارای

قرار میدهاد و باعا

فراماوش شادن اساتانداردهای

برنامه در نظر گرفته شدند که با پایاان دولات و اتماام

ارجاع میشود (.)21

کار وزیر وقت در سال  3191این طرح عملیاتی نشاد

«اطالع ناکاافی پزشاکان متگصاص و بعضااً پزشاکان

( .)3از سویی دیگر در ساالهاای اولیاه اجارا ،طارح

عمومیع با درآمدهای خیلای زیااد از برناماه و نگرانای

جدایی خریدار از ارائه کننده و استقالل ساازمان بیماه

بابت کاهش مراجعاات بیمااران و بادنبال آن کااهش

سالمت از وزارت بهداشت هماهنگی این دو را سگت

درآمد مورد انتظار خود ،منجر باه مقاومات ایشاان در

کرد چرا که همدیگر را رقیب میدیدند ( )39و احتمال

برابر برنامه و بعضاً البی گری با مراج تاأثیر گااار از

میرفت این جدایی و سگت شدن هماهنگی بین ایان

جمله استاندار ،فرماندار ،امام جمعه جهت مگالفت باا

دو بازیگر حیاتی آسیب جدی به پیکره این طرح وارد

اجرای برنامه شد»( .مصاحبه .)1

کرده باشد.

در مطالعه صورت گرفته در مشهد ،پزشاکان خاانواده

عوامل ساختاری :از جمله موان ساختاری در استقرار و

یکی از دالیال خاروو از طارح را برخاورد نامناساب

اجرای صحی نظام ارجاع ،وضعیت سیاسای متمرکاز،

مسئولین شهرستانی ذکر کردند ( .)1به نظار مایرساد

غیرپایدار و آزمون و خطاهای زیاد در ساختار سیاسی

اقبال ضعیف جامعه به این طرح بسایار آسایب زنناده

کشور است که اتگاذ سیاستهای مناسب جهات ایان

است و حتی در یک مطالعه که در استانهای مازندران

برنامه اصالحاتی را مشکل کرده است ( .)39نبود یاک

و فارس انجام شده ( )3ذکر شده بود کاه بایم رخاداد

مدل تعریف شده و فلسفه مشگص از نظام سالمت در

مسااائل امنیتای نیاز وجااود دارد .همچناین ضااعف در

همه کارکردها ،این طارح را بارای اعماال ترجیحاات

ساختار نظام پرداخت و اختالف باین پزشاک و غیار

شگصی و انحراف از مسیر تعریف شده مستعد میکرد

پزشک که در نظاام ساالمت ماا ساابقه بااالیی دارد و

( .)39به گفته مجریاان ایان طارح در مقیااس کاالن،

مطالعاتی به آن اشاره کردهاند بر این سیاست نیز ساایه

جهتگیری کلی نظام سالمت ماا مشاگص نیسات و

انداخته است ( .)3 ،39همچناین در مطالعاهای وجاود

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با ساختار شبکه ما

ارتباط کارگری و کارفرمایی بین پزشک عمومی و ماما

همگوانی ندارد .هنوز به طور دقیق مشگص نیست که

و پرستار از عواملی برشمرده شده که به این اختالفات

جهتگیری در نظام سالمت ایران به سمت نظام طاب

دامن زده است (.)3

ملی یا به سمت بیمه ملی سالمت است ( .)3در ماورد

در ساختار نظام سالمت ایران ،تسل پزشکان در مراکز

پزشک خانواده هم این اتفاق رخ داده و یاک پشاتوانه

سیاستگااری و اجرا دیده میشود و حضور این افراد

فکری مناسب پزشک خانواده را به سامت اهاداف آن

در ساااختار تصاامیمگیااری ماننااد وزارت بهداشاات،

هدایت نمیکرد و ایان عامال باه تادریج طارح را در

کمیسیون بهداشت مجلس ،سازمانهای بیمه و حضور

برابر مناف شگصی آسیبپایر کرد و در نهایت باعا

همزمان آنهاا در بگاش خصوصای مایتواناد باعا

عدم هماهنگی این برنامه با نظام تأمین ماالی گاردیاد

تعارض ماناف در تاصمیامگیریها شاود ( .)3در ایان
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بازناگری شاد و حاتای  3استااان شاامل سیاساتان و

( .)9ساختار سیاسی کشور به گوناهای اسات که گاااه

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

چارچوب بهتر میتاوان بسایاری از چالشهاای پایش

«عدم اطمینانع بگش خصاوصی به پایداری تاصمیمات

روی نظام ارجاع و عادم همکااری در ساطوح بااالتر

بگش دولتی و  ....زمینه مناسبی را برای اجرای برناماه

ارائه خدمت را در ،کرد.

فراهم نمی آورد»( .مصاحبه .)1

شده است که رسانهها با اولویات تجااری و باا غلباه

صحی و منطقی طرح ،نیاز به سازگاری این طارح باا

متگصصین در جامعه حضور داشته باشاند کاه باعا

تغییرات کالن اقتصادی ،اجتمااعی ،سیاسای ،فنااوری،

تضعیف نظام ارجاع و نقش پزشکان خانواده میشاود

باینالمللای و محای زیسات ماننااد قاانون هدفمناادی

( .)39البته در مطالعه ارزیابی طرح پزشاک خاانواده و

یارانهها ،افزایش جمعیت شهرنشاین ،افازایش فاصاله

نظام ارجاع در استان فارس و مازندران ،اطالعرساانی

اقتصادی و طبقاتی و پدیده حاشیهنشینی ضاروری باه

به مردم از طریق رسانهها از دساتاوردهای ایان طارح

نظر میرسد (.)3

عنااوان شااده اساات کااه بااه نظاار م ایرسااد هاادف از

عوامل فرهنگی :اولین قدم در اجرای یک طارح ملای،

اطالعرساانی بیشاتر ناامنویسای در طارح و انتگااب

فرهنگسازی مناسب در بین دو طرف ارائاه دهناده و

پزشک خانواده و فرآیند ثباتناام باوده تاا شناسااندن

گیرنده خدمت میباشد ()21؛ اما به نظار مایرساد در

ماهیت و مزایای طرح به مردم ( .)3به لحاا سااختار

مورد سیاست نظام ارجاع ،آمادهسازی فرهنگای کاافی

جمعیتی نیز ،جمعیت بااالیی از افاراد تحات پوشاش

صورت نگرفته باود .در بااالترین ساطوح ،حتای باین

پزشک خانواده جمعیت کوچنشین بودند که ثباتناام،

مسئولین رده باالی کشور نیز عدم پایرش الگوی رایج

ثبت پرونده و دسترسی به آنها سگت بود (.)39

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع دیده میشاود (.)3

از دیگر عوامل ساختاری ،ضاعف در زیرسااختهاای

مطالعهای که جهت بررسای نظاام ارجااع در دانشاگاه

فیزیکی مانند ساختمانهای فرسوده ،تجهیزات درماانی

علوم پزشکی ایران صورت گرفات؛ نشاان داد کاه باه

ناکافی ،تسهیالت نامناساب زیسات پزشاکان و ساایر

دلیل عدم آگاهی و ناآشنایی با ماهیت پزشک خانواده،

پرسنل بود که موجب ماندگاری پاایین آنهاا مایشاد

بیشتر از  13درصد از ارجاعها توس پزشک خاانواده،

( .)32همچنین ،نباود زیرسااختهاای اطالعااتی الزم

به اصرار بیمار صورت گرفته باود و قریاب باه اتفااق

چالشی جدی بر سر راه تحقق نظام ارجااع مایباشاد

بیمارانی هم که به طور صحی ارجاع داده شده بودناد

چرا که زیرساختهای فنی پرونده الکترونیک سالمت

نزد پزشک خانواده باز نگشتند و دلیل را عادم آگااهی

مهیا نیست و عدم کارایی مناسب و ضعف در عملکرد

ذکر کردند ( .)23همچنین مطالعه دیگری کاه عملکارد

به هنگام و جام در سامانه خدمات سالمت ایرانیان را

نظام ارجاع را در اساتانهاای شامالی کشاور بررسای

موجااب شااده اساات ( .)3از دیگاار چالشهااای نظااام

میکرد نشان داد که بیش از  73درصد بیماران بعاد از

مدیریت اطالعات سالمت میتوان به دادههای ضعیف

دریافت خدمت در سط دو نزد پزشاک خاانواده بااز

جمعیتی از جامعه تحت پوشش ،آمار دساتی و بعضااً

نمیگشتند و عواملی مانند بیاطالعی ،مشکالت تاردد

ناخوانا و پر نکردن فرمهاای ارجااع توسا پزشاکان

و کمبود وقت را دلیل عدم پیگیری خود عنوان نمودند

اشاره کرد (.)3

( .)1واقاعیت این است که فارهنگ تاگصصگرایی و
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همچنین نبود رسانههای خصوصی در کشاور باعا

بر اساس دیدگاه صاحبنظاران ،باه منظاور اجارای

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

مصرف خدمات گران و غیر ضروری ،نظاام ارجااع را

هزینههای خادمات شاد ( )2کاه خصوصااً در دولات

تضعیف کرده اسات ( )2و ماردم کشاور باا احسااس

دهم ،شاید به گونهای سالمت را از اولویتهای دولت

اولین درد ،به پزشک متگصص مراجعه مایکنناد (.)3

دور کرد؛ اگرچه در دولت یازدهم ،سالمت به اولویت

در مطالعهای در استانهای شمالی ،میزان آشنایی افاراد

های دولت بازگشت؛ اما باا ورود طارح تحاول نظاام

بانفوذ محلی مانند دهیار ،اعضای شورا و معلم و مدیر

سالمت که اصلیترین برنامه مورد پیگیری وزارتگاناه

بومی ناکافی توصیف شد و حال اگر این افراد باانفوذ،

بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود ،پزشک خانواده

خودشان از ماهیت و جزییات این سیاست آگاه نباشند،

و نظام ارجاع پیشرفتی نداشت.

انگیزه الزم برای مشارکت را نگواهند داشت یاا حتای

اثبااات شااده اساات کااه خواساات و اراده ماادیران و

در صورت مشارکت اثربگشی الزم را نگواهند داشت.

تصمیمسازان در استقرار مطلاوب نظاام ارجااع بسایار

پزشکان ،ماماهاا و بهاورزان اعتقااد داشاتند کاه عادم

مؤثر بوده است ()7؛ بنابراین میتوان گفات تاا اراده و

توجیه روستاییان و گیرنادگان خادمت باه ایان طارح

خواست سیاسی دولاتهاا و نظاام ساالمت در قباال

میشود

برقراری نظام ارجاع شاکل نگیارد ،نمایتاوان شااهد

آسیب خواهد زد .این عدم آشنایی کافی باع

که بیمهشدگان روستایی به علت عدم اطالع از ضواب ،

پیشرفتی در این زمینه بود.

درخواست ارجاع بیمورد داشته باشاند ،بایش از حاد

«تو طرح تحول ،متگصصا باا هزیناه بسایار پاایین در

دارو درخواست کنند و حتی درخواست تصویربرداری

بیمارستانها به ارائه خادماتی مشاغول شادند کاه باه

با روش تشدید مغناطیسای غیرضاروری نمایناد ()33؛

راحتی میشد در سط یک ارائه کارد یعنای متأسافانه

اگر پزشکان خانواده جهت ارجاع به ساط بااالتر یاا

نظام ارجاع رو زیرپا گااشتیم»( .مصاحبه .)1

تجویز دارو و خدمات تشگیصی مطابق میال بیمااران

فرآیند

عمل نکنند ،عدم رضاایت شادید بیمااران را موجاب

منظور از فرآیند در چهارچوب ملل

میشوند ( .)23همچناین بایاد عناوان کارد کاه طباق

مجموعه اقادامات و فعالیاتهاای انجاام شاده بارای

دستورالعمل اجرایی ،مقداری از کل سارانه ساط اول

اجرای سیاست میباشد و مراحال سیاساتگاااری از

برای بسترسازی و فرهنگسازی در اختیار سازمان بیمه

دستور کارگااری ،تادوین ،اجارا و ارزیاابی را شاامل

خدمات درمانی قرار میگیرد ( )3که متأسفانه تااکناون

میشود .هرچند که اغلب این مراحل طای یاک روناد

اقدامات زیادی صورت نگرفته است ( .)21یک ضعف

مشگص و به دنبال هم اتفاق نمیافتند (.)39

فرهنگی دیگر که میتوان اشاره کارد ،ضاعف در کاار

مطالعات نشان میدهد که نوعی مصالحتاندیشای در

تیمی و همکاری ضعیف در نظاام ساالمت اسات کاه

شکلگیری طرح پزشک خانواده و نظام ارجااع حااکم

میتواند از فرهنگ فرد گرایی ملی نشأت گیرد (.)39

بوده است چرا کاه در اوایال دهاه  ،32طارح پزشاک

عوامل ملی و فراملی :از مهمترین عوامل ملی و فراملی

خانواده و نظام ارجاع توس تیمای متشاکل از وزارت

مؤثر در این طرح میتوان به وجاود تاورم عماومی و

بهداشت ،سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان مادیریت و

تحریمهای اقتصادی کشور در سالهاای شاکلگیاری

برنامه و کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد.
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پزشک خانواده اشاره کرد که باع

افزایش بسیار زیاد

تحلیل سیاسات،

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

آموزش پزشکی به عنوان بستر اجرایی و مجری اصلی

و سیسااتان و بلاااوچستان اعااالم شااد؛ امااا نهاااایتاً

برنامااه و وزارت رفاااه و ت اأمین اجتماااعی بااه عنااوان

اساتاانهای فارس و مازندران جهت عملیااتی کاردن

پشتیبان مالی برنامه میباشد»( .مصاحبه .)3

آن پیشگام شدند (.)3

آموزش پزشکی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از جملاه

خانواده و نظام ارجاع در فارس و مازندران انجام شد،

عوامل مستعد کننده و زمینه ساز اجارای برناماه باود».

منتقدان معتقد بودند که نوعی شتابزدگای در اجارای

(مصاحبه .)3

این طرح به چشم مایخاورد و همچناین تصامیم باه

چهار استان پایلوت هم انتگاب شدند؛ اما به دالیلی از

اجاارای سااری ایاان طاارح باادون تعیااین و اجاارای

جمله جدایی سازمان بیمه از وزارت بهداشت مسکوت

اولویتهای پژوهشی برای چگونگی اجرای این طارح

ماند چرا که سازمانهای بیمهای به عنوان یکی از ارکان

از نقاط ضعف این طرح باوده اسات ( .)3ایان عامال

اصلی نظام ارجاع و پزشک خانواده میبایست در کلیه

میتواند ریشه فرهنگی و سیاسی داشاته و از فرهناگ

مراحل طرح مشارکت داشته باشند و جادایی آنهاا از

فردگرایی ما نشأت گرفته باشد؛ زیارا باه دلیال پاایین

وزارت بهداشت ،چالشهایی را ایجاد کرد تا ایان کاه

بودن دوره مدیریتی در کشور ما ،گروهی مایال بودناد

طرح بازسازی نظام سالمت بم بر اساس نظام ارجاع و

که هر چه سری تر این طرح را عملیااتی کنناد تاا کاه

طرح بیمه برای همه روستانشاینان ،شارای را طاوری

سند اجرای این طرح به نام آنان زده شود (.)39

رقم زد تاا وزارت بهداشات باه جاای پاایلوت آن در

«عدم تنظیم و ابالغ فرم قراردادها قبل از شروع برناماه

شهرها ،در کنار سازمان بیماه ساالمت تحات نظاارت

و در نتیجه سردرگمی ارائهدهندگان و مجریان در زمان

وزارت تازه تأسیس رفاه و تأمین اجتماعی این طرح را

اجرا ،مشکالت زیادی ایجاد کرد»( .مصاحبه .)3

در مناطق روستایی و شهرهای کوچک اجرا کناد (.)9

نظام شبکه به دالیلی مانند جایگاه مطلوب نازد ماردم،

در سال  3137و تنها  1سال پس از شروع ایان طارح،

دسترسی مطلوب ،ساختار سلسله مراتب کارآمد ،تنهاا

درحالی که این طرح هنوز بهخوبی در کشاور نهادیناه

گزینه برای اجرای این طرح ذکر شد .البته این شبکه به

نشده و ارزیابیهای الزم صورت نگرفتاه و چاالشهاا

دلیل ناسازگاری با دروازه بانی سالمت که الزمه نظاام

رف نشده بود ،اجرای طارح پزشاک خاانواده شاهری

ارجاع است نقد شده است چرا کاه ممکان اسات در

مورد توجه و تأکید دولت وقت قرار گرفات کاه قارار

سط بنادی خادمات پزشاک خاانواده در ساط اول

بااود در ابتاادا در شااهرهایی بااا  32222نفاار جمعی ات

تماس قرار نگیرد چون در خانههای بهداشت ،بهورزها

اجرایی گردد و به تدریج به شاهرهای بازرم توساعه

حضور دارند و در صورت صالحدید بهورزهاا ،بیماار

داده شااود .در سااال  3139ای ان طاارح در سااه اسااتان

به پزشک خانواده ارجاع مییابد ( .)39در فاز اساتقرار

خوزسااتان ،سیسااتان و بلوچسااتان و چهارمحااال و

این طرح ،همه مردم ساکن در آن منطقه حق ثباتناام

بگتیاری بر پایه نسگه  23پایهگااری شد؛ ولای نتاایج

در طرح را داشتند حتی اگر تحت پوشش بیمه دیگری

این پایلوت رسماً منتشار نشاد .چناد مادت بعاد نیاز

بودند ی ا خانه دوم آنان در روساتا باود و تگماین زده

استاقرار نسگه  22در اساتانهای فاارس ،ماازنادران

میشد که بین  3تا  33درصد از جمعیت تحت پوشش
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«تنظیم تفاهم ناماه باین وزارتاین بهداشات ،درماان و

در مطالعهای کاه باا هادف ارزیاابی برناماه پزشاک

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

طرح پزشک خانواده و نظاام ارجااع ،همزماان تحات

اجتاماعی را مایگارانند و بارای ماراقباتهای اولیاه

پوشش بیمه دیگری نیز قرار داشاتند و ایان عامال باه

سالمت و مدیریت بیماران سرپایی آموزش بسیار کمی

عنوان یکی از دالیل افزایش هزینههای ایان طارح ناام

دیدهاند (.)39

برده میشود (.)39

«متأسفانه پزشاکان ماا آماوزشهاایی دربااره اقتصااد

از مشکالت دیگر در اجرا ،تعدد بیمهها است که هار

سالمت ،هزینههای هنگفت و درآماد و اهمیات نظاام

کدام با تعرفههای متفااوت ،سیاساتهاای خاصای را

ارجاع دریافت نمیکنند و این آموزشها میتونه اونهاا

دنبال میکنند و اهداف مغایر با سیاسات نظاام ارجااع

رو به مسیر ارجاع متعهدتر کنه»( .مصاحبه .)1

دارند و به عالوه ،نبود یاک نظاام اطالعااتی مناساب

همچنین عواملی مانند ضعف در برنامههای بازآموزی

شده است که بعضی از مردم تحت پوشش سایر

و فاصله بین آموزشهای تئوری و عملای نیاز حقیقتااً

بیمهها نیز قرار داشاته باشاند و بعضای ماراجعین باه

وجود دارند و کارگاههای دورههای آموزش از راه دور

پزشک خانواده تا سه دفترچه داشاته باشاند (.)39 ،22

و دورههااای تگصص ای پزشااکی خااانواده کااه باارای

عدم اجبار بعضی بیمهها به رعایات نظاام ارجااع نیاز

پزشکان تازه کار در نظر گرفته شاده باود ،هایچکادام

باع

باع

عدم اجرای کامل این طارح مایشاود ( .)39در

عملی نشدند (.)3 ،39

راستای اهمیت نظاام بیماهای ،صااحبنظاران حاوزه

شبیه بودن فرم و شکل دفترچههای بیمه ساالمت باا

سالمت معتقدند که بیمهها میتوانند با تأکید بر اصاول

سایر بیمهها باع

شده بود که افراد انتظار داشته باشند

نظام ارجاع در دستیابی به اهداف نظام سالمت بسایار

ماننااد دارناادگان سااایر بیمااهها ،آزادی باارای انتگاااب

تعیین کننده باشند (.)23

پزشک متگصص و پاایرش آزاد بیمارساتان را داشاته

تولید واژه «ماشین امضاا » بارای ایان

برای این طرح بود .همچنین شکل طراحی شده بارای

طرح و پدیده ارجاع معکوس شده است؛ زیارا بعضای

دفترچهها مناسب نبود چرا که فضاای در نظار گرفتاه

از مردم به پزشکان خاانواده باه عناوان ابازاری بارای

شده برای بازخورد ،ناکافی است ( .)39از چالشهاای

دسترس ای ارزان بااه متگصص این م اینگرنااد ( .)39در

دیگر مربوط به فرآیند این است کاه کمیات و کیفیات

مواردی حتی دیده شده اسات کاه بیماار فرآینادهایی

پسگوراند موارد ارجااعی کاافی باه نظار نمایرساد.

مانند تعیین وقت جراحی را هم در ساطوح دو و ساه

مطالعهای در تهران نشان داد از  172بیمار ارجااع داده

انجام داده است و بعد به پزشک خانواده جهت گرفتن

شده ،هیچ بازخوردی توس پزشکان خانواده دریافات

نامه مراجعه میکند .بگشای از ایان مشاکل باه عادم

نشده بود ( .)21همان طور که قبالً ذکر شد ،بگشای از

اعتماد مردم به پزشکان عمومی بر میگردد ( .)21البتاه

عدم شکلگیری مناسب چرخاه ارجااع ،باه پزشاکان

آموزشهایی که پزشکان خانواده در این زمینه دیدهاناد

خانواده و بیماران بر میگردد و از ساوی دیگار ارائاه

نیز به این بی اعتمادی دامن میزنند چراکه دانشجویان

مشاوره و بازخورد از ساوی پزشاکان متگصاص نیاز

پزشکی در دوره آموزشی خود تنها یک ماه و در دوره

ضعف جدی دارد ( .)3همچنین ارجاع به سطوح دو و

اینتارنی نیز یک ماه ،واحادهای مارباوط به پازشاکی

سه به دلیال نباود متاگصصین در بسیاری از شاهرهاا،

است که باع
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از چالشهای دیگر قابل ذکار ،شاکل اجارای طارح

باشند که مگالف با استفاده منطقی در نظر گرفته شاده

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

ماشکالت نقلایه و نبود جاریان ارجااع مااشگص در

پیوسته نظام ارجاع نیز چرایی این موضوع را پیچیدهتر

اجرای این سیاست ،مشکل ایجاد میکند (.)39

میکند .پزشک خانواده هم به عناوان دروازهباان نظاام

برای انجام اصالحات در این سیاست ،پایش ماداوم

سالمت که ارجاع منطقای باه متگصصاین ساالمت را

عملکاارد طاارح پزشااک خااانواده و فرآینااد ارجاااع و

برعهده دارد نیز نتوانسته نقش خود را باه خاوبی ایفاا

ارزیابی علمی و صحی الزمه کار است .با ایان حاال،

نماید .در مطالعات خارجی انجام شده بر روی برناماه

ارزیاابی اصااالحات پیچی ادهای ماننااد نظااام ارجاااع و

پزشک خانواده عالوه بر ذکر مزیتهایی که این برنامه

پزشک خانواده به دالیل متعددی مانند سگتی تعریاف

به همراه داشته است ،مشکالت و چالشهاای زیاادی

اهداف اصالحات ،سگتی سنجش تأثیرات اجرای طرح

گزارش شده اسات ( .)27 ،23در مطالعاه  Mancaو

بر دستیابی به اهداف مگصوصااً هنگاامی کاه دادههاا

همکاران  33چالش عمده ایان برناماه باه شارح زیار

بیکیفیت و ناکامل هستند یا در دسترس نیساتند ،نباود

گزارش شده است :تقاضای باال و بار کاری فشارده در

یک سیستم نظارتی و ارزشایابی تعبیاه شاده در کناار

محدوده زمانی کم در ارائاه خادمات ،نیااز باه ایجااد

اصالح سیستم و تغییراتی که در نظام سالمت همزماان

مشوقهایی جهت ارتقاا کمای و کیفای خادمات باه

با دوره ارزیابی رخ میدهاد ،ساگت و مشاکل اسات

کارکنان ،ناابرابریهاای درآمادی باین کارکناان ارائاه

( .)39منتقدان بر این باورند با توجاه باه مابهم باودن

خاادمات از نظاار سااطوح ،نیاااز بااه ارائااه خاادمات

اهداف این سیاست ،نظام پایش و ارزیابی علمی بارای

محترمانهتر توسا متگصصاین پزشاکی ،گاهاا تاأثیر

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع طراحی نشده است

معکوس پاداشهای ارائه شده به پزشکان خاانواده در

(.)3

ارائااه خاادمات ،دسترساای محاادود بااه متگصصااین،
دسترسی محدود به مناب دیگر و امکانات و تجهیزات

این مطالعه با هدف تحلیل سیاستگااری نظام ارجااع

پزشکان خانواده ،کاغا بازی باال ،مکالمات تلفنی زیاد،

در ایران انجام گرفت که عوامل مگتلفی در فرآیند این

داشتن فرمهای متعدد ،نیاز به تقویت و کسب دانش و

سیاست دخیل باوده و هساتند و ماا طباق چاارچوب

مهارت برای ارائهدهندگان خدمات ،انتظارات باالرونده

تحلیل سیاست ایان عوامال را در چهاار دساته

مشتریان ،مشکالت در اخالق پزشاکی ،ناماهنگااری و

نقااشآفرینااان ،محتااوا ،زمینااه و فرآینااد تقس ایمبناادی

کاغا بازی زیاد در بیمها و مواردی از این قبیال (.)27

نمودیم .بر اساس مجموعه شاواهد و مادارکی کاه در

مطالعه دیگری که توس  Norrisانجام شاده مشاکل

طی این مطالعه به دست آماد و مطاابق باا یافتاههاای

اصاالی برنامااه پزشااک خااانواده را عاادم تناسااب

مطالعه  )39( Takianو مطالعاه  Takianو همکااران

آموزشهای گرفته شاده توسا پزشاکان خاانواده در

( )31میباشد .به نظر میرسد که نظام ارجاع به خوبی

مدارس طب و دانشگاهها با نیازهای واقعی بیماران در

شکل نگرفتاه اسات و اجارای نظاام ارجااع عملکارد

محی اجتماعی میپندارد و ایان را معضال مهمای در

ملل

مناسب و رضایتبگشای در خصاو

ایان سیاسات

نداشتهاند .حاضور نقاشآفرینان زیااد در چارخه باهم
44

رضایت گیرندگان خدمت میداند (.)23
مطاالعه حااضر بر آن بود تا با ماروری بر مادار ،و
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بحث و نتیجهگیری

پزشکی ،نگااه اقتصاادی داشاتن باه خادمات توسا

تحلیل سیاستگذاری برنامه پزشک خانواده

مجتبی مهترپور و همکار

شااواهد موجااود و همچن این مصاااحبه بااا تعاادادی از

شکست این سیاست را از مرحله دستور کارگااری تاا

کارشناسان در این زمینه ،وضعیت فعلی اساتقرار نظاام

تدوین و اجرا مورد نقد و بررسی قرار دهد .در زمیناه

ارجاااع در قالااب پزشااک خااانواده را ابتاادا تبیااین و

مطالعات سیاستگااری سالمت موارد اندکی در ایران

توصیف نموده و سپس مورد تحلیل قرار دهاد .اغلاب

وجود دارد و این مطالعه میتواند به عنوان نمونه برای

مطالعات در این حوزه مانند مطالعه موسای فرخاانی و

محققین و و دانشجویان در رشتههای مگتلف بهداشت

همکاران و دماری و همکاران به یک یاا چناد بعاد از

و درمان و به طور ویژه ،دانشاجویان سیاساتگاااری

این برنامه و سیاست کشوری تمرکاز نماوده و عمومااً

سالمت مورد استفاده قارار گیارد .باا ایان حاال ،ایان

بدون استفاده از چارچوب و مدل خاصی به تحلیال و

مطالعه دارای محدودیتهایی است .اول این که تحلیل

نقد این سیاست پرداخته بودند ()1،3؛ لاا ضروری باه

اولیه انجام شده توس دو محقق انجام شد و احتماال

نظر میرسید که در این مرحلاه ماروری بار مطالعاات

دارد نظرات شگصی محققان در این تحلیلها بیتاأثیر

قبلی به عمل آمده و مدار ،و اساناد موجاود در ایان

نبوده باشد .دوم ،تعداد مصاحبههای کیفی انجاام شاده

زمینه بررسی گردد و نظر افاراد کلیادی در خصاو

در این مطالعه نسبتاً محدود است و پیشنهاد مایشاود

نحوه عملکرد ،موفقیتها و شکستهای این سیاسات

مطالعات بعدی افراد بیشتری با موقعیتهای مگتلف را

که هم اکنون کاه مادتی

جهت رسیدن به حداکلر شواهد ماورد مصااحبه قارار

از شروع اجرای این طرح میگارد ،زمان تحلیال ایان

دهند .قبل از هر اقدامی ،با استفاده از شواهد موجود از

سیاست مناسبتر است و بهتر میتاوان در خصاو

جمله یافتههای مطالعه حاضر ،یقیناً طراحی مطالعاهای

نقااایص و مشااکالت و ی اا دسااتاوردهای ای ان طاارح

جام جهات جما آوری دادههاای کمای و کیفای باه

نتیجهگیری کرد.

منظور آسیبشناسی این سیاست از اجرا تا زمان انجام

این مطالعه از این نظر که مارور جاامعی بار شاواهد

مطالعه و در نهایت ،انجام اصالحات مورد نیاز در ادامه

جم آوری گردد .به خصو

موجود در خصو

موضوع مطالعه و اسناد و مدار،

راه ضروری است.

یافتههای حاصل از این مرور تحلیل نسبتاً جاامعی بار

چارچوبها و الگوهایی که مناسب باا شارای باومی

روی نظام ارجاع در نظاام ساالمت ایاران بار اسااس

کشور باشند ،از جمله چارچوب ملل

تحلیل سیاست

چارچوب و الگوی مشگصی ارائه نمایاد و در نهایات

که در این مطالعه استفاده شد ،بسیار میتواند در تحلیل

با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان تحلیلهاای

سیاستهای سالمت کمک کننده باشد؛ زیرا کاه ابعااد

انجام شده را مورد تعمق بیشتر قرار دهد؛ حاائز ارزش

تشکیل دهنده این چارچوبها در شکلدهی و اجارای

است .مطالعه حاضر با استفاده از یکی از پرکاربردترین

یک سیاست با یکدیگر در تعامل هستند؛ بنابراین در،

و معروفترین چارچوبهای مفهومی تحلیال سیاسات،

رواب بین این اجزا و عوامل مؤثر بر سیاستگااریها

تحلیال سیاسات ،کااه اتفاقااً باارای اسااتفاده در

آسانتر میشود .پیشنهاد مایشاود سیاساتگاااران و

کشورهای با درآمد متوس و پایین طراحی شده است،

تصمیمگیرندگان سالمت نیز در سیاساتگاااریهاای

تالش کرد که کلیه عوامل مهم و ماؤثر بر ماوفقیت یا

خاود الگوی عالمی مناسبی را مبنا قرار دهند تا امکان

مللا
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بررسی موفقیتها و شکستها و همچنین نقاط قاوت

اعمال قدرت مجلس و تلبیت نقش دولات باه عناوان

و ضعف سیاستهای سالمت از این طریاق آساانتار

تولیت نظام سالمت و تجمی بیمهها جهات مادیریت

شود (.)37

بهتر نظام ارجاع نیز ضروری به نظر میرسد .دیگر این

از آنجا که این سیاست مجادداً ماورد توجاه دولات

که استقرار نظام پروندههای الکترونیک سالمت جهات

دوازدهم قرار گرفته و بار اسااس اظهاارات مسائولین

حرکت بهتر گیرنادگان خادمت در مسایرهای ارجااع

وزارت بهداشت ،اهتمام بر این است که این سیاسات

میتواند کمک مؤثری نماید .از دیگار اقادامات ماورد

مجدداً بازنگری شده و مورد اجرای کامل قارار گیارد،

نیاز تعیین سرفصلهای آموزشی و کارورزی در عرصه

توجه به موان و چالشهای مطرح شده در این مطالعه

برای پزشکان عمومی در کوتاه مدت و ایجاد دورههای

میتواند به تدوین استراتژیهایی در جهات رفا ایان

دستیاری پزشک خانواده در آینده میباشد .تأمین مناب

چالشها و مشکالت بینجامد.

پایدار جهت اجرای این طرح به منظور افزایش انگیازه
در تیم ارائهدهندگان خادمت ،ماااکره و تاأمین منااف

پیشنهادها

پزشکان متگصص ،بیمارستانهاا و تساهیالت ساطوح

با توجه به یافتههای حاصل از این مطالعه ،در راساتای

باالتر جهت حرکت در قالب نظام ارجاع و در نهایات

کمک به پزشک خانواده و نظام ارجاع در نظام سالمت

اصالح ساختار تصمیمگیری پزشاک خاانواده و نظاام

ایران پیشنهاداتی به شرح زیر میتواند راهگشا باوده و

ارجاع از حالت تک محوری با حضور همه ذینفعان و

سیاستگااران را جهت تصامیمگیاریهاای ماؤثر در

تهیهکنندگان مناب مالی و انسانی مانند بیمهها ،ساازمان

پیشبرد این سیاسات یااری کناد .اوالً ارتقاای جایگااه

نظااام پزشااکی و انجماانهااای پرسااتاری و مامااایی

پزشک خانواده و نظام ارجاع و ترویج فرهنگ استفاده

پیشنهاداتی است که حاصل این مطالعه است و به نظر

از آن در جامعه از طریق رسانههای جمعی مانند صادا

میرسد در استقرار کامل نظام ارجاع مایتواناد کاامالً

و سیما ،رسانههای محلی و استانی ،سازمانهای ماردم

مؤثر باشد.

نهاد ،جنبشهای مردمی و شابکههاای مجاازی ماورد
خانواده برای دریافتکنندگان و ارائهدهندگان خدمات

از تمامی کسانی که در مصاحبهها شرکت کردند و باه

سالمت و جاب حداکلری جهت کم کاردن جمعیات

نوعی در تهیه این مقاله همکاری نمودناد ،باه ویاژه از

تحات پوشاش و باار کااری کارکناان ساالمت بارای

دکتر فرهاد حبیبی نوده سپاسگزاری به عمل میآید.

رسیدگی به اموری مانناد پروناده ساالمت و پیگیاری
وضعیت ارجاع نیز از اقدامات الزم میباشاد .تعریاف
جریانهای ارجاع و تلبیت به وسیله راهنماهای بالینی،
هم از طارف دریافاتکننادگان و هام ارائاهدهنادگان

تضاد منافع

نویسندگان این مقاله هیچ تعارض منافعی در انجام این
مطالعه نداشتهاند.

خدمت نیز میتواند یک استراتژی مؤثر باشد .همچنین
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Abstract
Background & Objectives: Establishment of a “referral system” in Family Physician plan
has been recommended by WHO, in order to better respond to population health needs and
achieving the goals of health system. This study aimed to analyze the family physician plan
and referral system in Iran and to provide a number of recommendations for improvement of
this plan.
Methods: This study was a retrospective policy analysis study which was conducted based on
the Walt and Gilson's policy analysis triangle framework. In order to analyze the Family
Physician plan and referral system in Iran various methods including documentary analysis
and reviewing the existing evidence were applied. Then, a qualitative study based on a
phenomenology approach was used through semi-structured interviews with 6 experts in
order to validate the earlier findings.
Results: The results of this study showed that the performance of most actors who were
involved in the establishment and implementation of the Family Physician plan had not
improved this plan. Other important challenges that have been identified in terms of content,
context, and process were lack of priority setting in objectives of this policy, frequent changes
of decision-makers, impetuosity in implementation without careful planning, multiplicity of
insurance systems, and poor quality of feedback.
Conclusion: Improvement of the position of family physician and referral system and
advertising the advantages of this plan through public media, establishment of electronic
health records for patients, providing required education in the curriculum of general
medicine as well as considering the interests of all stakeholders would significantly help in
successful implementation of this plan in the country.
Keywords: Analysis of policy, Case study, Referral system, Family physician, Health system,
Iran
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