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 ايرانهايسالمتجمهورياسالميهايرصدكالنسياستشاخص
 

 *6، سیدرضا مجدزاده5، حسن جوالیی4، رضا دهنویه3، نرگس تبریزچی2، هیوا میرزایی1سادات سجادی حانیه :گاننويسند

 

چكيده
و و لالزوم رررسالی میالزا     های کلی سالمت در تعیین جهت حرکت نظام سالالمت از یالس سال    کننده سیاست نقش تعیین:زمينهوهدف

مقدار پیشرفت و آگاهی  ها را جهت مشخص کرد  های کلی سالمت از سویی دیگر، ارزیاری این سیاست تحقق اهداف مندرج در سیاست

های کلی سالالمت کشالور ایالرا      ارزیاری سیاست( محور شاخص)هدف از مقاله حاضر، ارائه الگوی . سازد ها و کمبودها ضروری می از قوت

 .رود

های کلی سالمت انجام  های مناسب رصد کال  سیاست ررای شناسایی شاخص 1331مطالعه کیفی حاضر در سال :روشكار

. های مناسب ارزیاری را استفاده از مرور مستندات و متالو  موجالود شناسالایی شالد     ررای این کار ارتدا فهرستی از شاخص. شد

آوری نظالرات   ها در نهایت را جمال   شده شاخص فهرست تلخیص. شد سپس را توجه ره معیارهای انتخاب، این فهرست محدود

 . خبرگا  نهایی شد

 65های موجود، پس از حذف مالوارد ترالراری، تعالداد     شده در مرحله مرور گزارش شاخص شناسایی 345از مجموع  :هايافته

صی مرتبط را محتوای هالر رنالد   های تخص آوری نظرات گروه پس از جم . شاخص را توجه ره معیارهای انتخاب، گزینش شدند

های کلی سالمت ره تفریس هر رند پیشنهاد  شاخص جهت ارزیاری کمی پیشرفت سیاست 51سیاست و اعمال اصالحات الزم، 

ها ره صورت یس مجموعاله ارائاله    شاخص ررای ارزیاری کمی کل سیاست 13ترین شاخص نهایی،  در پایا  را انتخاب اصلح. شد

 . دش

تواند ره عنوا  یس ارزار کاررردی مناسب ررای نشا  داد  رونالد پیشالرفت یالا پسالرفت      محور پیشنهادی می شاخص یالگو:گيرينتيجه

هالای ارزیالاری دارد و رالرای     هالای پیشالنهادی و روش   هایی در شالاخص  این الگو اگرچه کاستی. ها استفاده شود اهداف مندرج در سیاست

زیرا را وجود . آید نقطه مناسبی ررای شروع راشد ف آ  ترمیل شود، ولی ره نظر میهای مختل تبدیل شد  ره یس نمونه جام  راید رخش

انجام شد  و یا نشد  ایالن مالداخالت و یالا درسالت     های کلی سالمت، شواهدی از  تعیین مداخالت مهم تقویت نظام سالمت در سیاست

 . شده در اختیار نیست رود  و نبود  راهبردهای اعالم

 سالمت، پایش و ارزشیاری، نظام سالمت، ایرا سیاست :واژگانكليدي


مقدمه

انداز مناسب ررای آینده، یری از وظایف تولیتی نظام  ترسیم چشم

 .(1) کنالد   مالی  جم کمالس الهای منس که ره تدوین ررنامه استسالمت 

 ای توسالعه های  ها و ررنامه انداز مطلوب نظام سالمت، در سیاست چشم

 .کنند میام سالمت را تعیین شوند و مسیر حرکت نظ منعرس می
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

سسه ملی تحقیقات سالمت جمهالوری اسالالمی ایالرا ، دانشالگاه     ؤاستادیار، م .1
 علوم پزشری تهرا ، تهرا ، ایرا 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات رهداشتی درمانی، دانشگاه علالوم   .2

 پزشری تهرا ، تهرا ، ایرا 
 ، تهرا ، ایرا پژوهش فرهنگستا  علوم پزشریادیار، عضو گروه است .3
پژوهی در سالمت، دانشگاه علوم پزشالری کرمالا ،    شرده آیندههدانشیار، پژو .4

 کرما ، ایرا 
استادیار، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت، پژوهشرده سالمت، دانشالگاه   .5

 علوم پزشری شیراز، شیراز، ایرا 
هالای سالالمت    وهشژرالرداری از دانالش، مرکالز پال     استاد، مرکز تحقیقات رهالره  .6

مبتنی رر مشارکت جامعه، دانشرده رهداشت دانشگاه علالوم پزشالری تهالرا ،    
 عضو پیوسته فرهنگستا  علوم پزشری، تهرا ، ایرا 

تهرا ، خیارا  کالارگر شالمالی، نرسالیده راله رلالوار کشالاورز،       : ولئنویسنده مس* 
، پالال   (ساختما  گل)هرا  مجتم  مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشری ت

 طبقه هفتم 1541
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هالا راله حالدی اسالت کاله       ها و ررنامه اهمیت تدوین این سیاست

راسالتا رالا    روز کاله هالم   داشتن یالس سیاسالت ملالی سالالمت راله     

ای کشور و منطبق را نیازهای سالالمتی   های کال  توسعه ررنامه

سالالالمت   جامعالاله راشالالد، از نشالالانگرهای حاکمیالالت خالالوب نظالالام

 .(3، 2)شود  محسوب می

ای از  تالوا  مشالتمل رالر مجموعاله     مالی های سالمت را  سیاست

های کلی دانست که ره عنوا  راهنما یا چارچوب تفرالر در   تصمیم

ررای رسید  ره اهداف سالمتی خالا  در یالس    (4)گیری  تصمیم

تالدوین مالؤ ر و آگالاه از    . گیرنالد  مورداستفاده قالرار مالی   (5)جامعه 

داری از آگاهی کامالل و  های سالمت مستلزم ررخور شواهد سیاست

دانش صحیح از این است که چه اقداماتی تاکنو  انجام شده، چه 

توانسته رهتر انجام  هایی می کارهایی هنوز اجرا نشده و چه فعالیت

ای و  هالای دوره  داشتن این شناخت خود ره انجام ارزیاری. (6)شود 

منظمی نیاز دارد که ره صورت هدفمنالد و تالا حالد امرالا  عینالی،      

هالا را   زا  پیشرفت و دستیاری ره اهداف تعیین شده در سیاستمی

ها و  سنجیده و را ارائه تصویری از وضعیت موجود و شناسایی قوت

نقاط قارل اصالال،، اطالعالات قارالل اسالتفاده رالرای رالازنگری و یالا        

ارزیالالاری و سالالنجش  . هالالا را فالالراهم آورد  تجدیالالدنظر در سیاسالالت 

کاله راعالاله رهبالالود   هالا نالاله تنهالالا از ایالن جهالالت   ا ررخشالی سیاسالالت 

شود، رلره ردا  جهت که قالادر اسالت    گذاری در آینده می سیاست

شواهدی ررای پاسخگویی مناسب نظام سالمت ارائه دهد، اقالدامی  

و توجه رسیاری از پژوهشالگرا  را رالرای    (1)استمفید و کاررردی 

های مختلف  ها و ررنامه مطالعه درخصو  ارزیاری و پایش سیاست

 . (8-13)د جلب کرده استکال  و خرد ره خو

را توجه ره ساختار حاکمیتی نظام سالمت جمهالوری اسالالمی   

ایرا ، ترلیف کلی رخش سالمت در متن قانو  اساسالی مشالخص   

 یشده و رراساس آ  تأمین نیازهای سالمتی مردم ره عنالوا  حقال  

را مبنا قرار داد  . (14)همگانی رر عهده دولت گذاشته شده است 

سیر حرکت نظام سالمت ره صورت عملیالاتی و  این اصل قانونی، م

ای  سالاله توسالعه    های پالن   رراساس نیازهای موجود در قالب ررنامه

هالای رلندمالدت در حقیقالت     ایالن ررناماله  . شالود  کشور ترسیم مالی 

های آینده هستند تا رالا اجرایالی کالرد      ارزارهایی ررای ترسیم افق

مرحله جاماله  ، رتوا  ره اهداف تعیین شده در هر ها آ گام ره گام 

را توجه ره مواد قانونی منالدرج در هالر یالس از    . (15)عمل پوشاند 

ها، وزارت رهداشت درما  و آموزش پزشالری راله عنالوا      این ررنامه

متولی سالمت در هر دوره ررنامه خود را تهیه و مبنای عمل قالرار  

را توجه ره نیازی که ررای ایجاد انگیالزه و   1384در سال . دهد می

ای در کشالور احسالاس    جهت تحقق اهالداف توسالعه   روحیه ریشتر

که  14۴4انداز جمهوری اسالمی ایرا  در افق  سند چشم، شود می

هالای   در آ  ررخورداری از سالالمت و رفالاه کامالل یرالی از ویژگالی     

یاری رالاله دسالالت(. 16)رالالود، منتشالالر شالالد  14۴4جامعالاله ایالالرا  در 

تالرین اصالولی رالود     شده در این سند، یری از مهم انداز ترسیم چشم

ساله توسعه رعالدی مالدنظر قالرار داده     های پن  که در تدوین ررنامه

های توسعه نیاز راله تعیالین    از آنجا که ررای تدوین این ررنامه. شد

هالای اصاللی    گیری گیری و تعیین جهت های کلی تصمیم چارچوب

هالای   سیاسالت  1333امعه رالود، در سالال   های مختلف ج در رخش

 . کلی سالمت ررای اولین رار تهیه و ارالغ شد

های کلی سالالمت، راله اسالتناد رنالد یالس       تدوین و ارالغ سیاست

این . قانو  اساسی توسط مقام معظم رهبری انجام گرفت 11۴اصل 

و در آ  تالش شد رالا توجاله راله     استرند  14ها مشتمل رر  سیاست

هالای موردنیالاز رالرای     زه سالمت، تمامی جنبهوضعیت کشور در حو

هالا   ارالغ ایالن سیاسالت  . تقویت نظام سالمت کشور پوشش داده شود

ره سبب تأمین پشتوانه قانونی و حمایت سیاسی کال  کشور و نیالز  

های مختلف سالمت، نقالش مهمالی در    ررقراری هماهنگی رین حوزه

راله  . آ  دارد نیاز نظام سالمت و پیشبرد اهداف ایجاد تغییرات مورد

ال  نظالام سالالمت   ئودلیل اجرایالی کالرد  آ  از سالوی مسال     همین

مروری رر تغییرات و تحوالت نظام سالمت کشالور  . راشد ضروری می

گالذارا  و مالدیرا     دهالد سیاسالت   رعد از ارالغ این سالند نشالا  مالی   

های اصالحی خود را در راستای اجرایالی   سالمت تالش کردند ررنامه

اما اینراله تالا چاله حالد     . (11)ین نمایند ها تدو شد  همین سیاست

های اصالحی توانسته راله پیشالبرد اهالداف تعیالین      اعمال این ررنامه

، سؤالی اسالت کاله مطالعالات موجالود     کندها کمس  شده در سیاست

 .(18)اند  پاسخ روشنی ررای آ  ارائه نررده

های کلی سالمت در تعیین جهالت   کننده سیاست نقش تعیین

سو و لزوم رررسی میزا  تحقق اهالداف   حرکت نظام سالمت از یس

های کلی سالمت از سویی دیگالر، ارزیالاری ایالن     مندرج در سیاست

ها را جهت مشخص کالرد  مقالدار پیشالرفت و آگالاهی از      سیاست

رالرای انجالام ایالن ارزیالاری،     . سالازد  ها ضروری مالی  ها و کمبود قوت
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تالرین اقالدامی   های کمی مناسب مهالم شناسایی و انتخاب شاخص

ی حاضالر کاله   هالدف از مقالاله  (. 13) پالذیرد اید صالورت  است که ر

( محالور شالاخص )رخشی از یس مطالعه رزرگتر است، ارائاله الگالوی   

رسد ارائاله الگالوی   می نظرره. های کلی سالمت رودارزیاری سیاست

، ارزار گویایی ررای نشا  داد  روند پیشرفت یالا  مبتنی رر شاخص

واند را ارائه تصویری ها راشد و رتپسرفت اهداف مندرج در سیاست

از وضعیت موجود، عالوه رر در اختیالار قالرار داد  شالواهد خالوری     

گالذارا ، رالازخورد مناسالبی از    ها رعدی سیاستگیریررای تصمیم

 . عملررد رخش سالمت ره دولتمردا  و جامعه دهد



روشكار
ترتیب کاله  ینه ار. انجام شد 1331مطالعه کیفی حاضر در سال 

های کلالی سالالمت رالا    ررای رصد کال  سیاستهای مناسب شاخص

سالپس رالا   . استفاده از مرور مستندات و متو  موجود شناسایی شالد 

های مناسالب ارزیالاری راله    توجه ره معیارهای انتخاب مطالعه شاخص

ایالن فهرسالت در مرحلاله رعالدی رالا      . تفریس هر رند گزینش شالدند 

های تخصصی مرتبط را موضوع هر رند سیاسالت،  کسب نظرات گروه

هالا راله   در نهایت نیز را توجه ره ضالرورت رصالد سیاسالت   . تعدیل شد

شالده مرحلاله   ، فهرست تعالدیل (و نه ره تفریس رند)صورت یس کل 

کالار  ررای ایالن . ترین شاخص نهایی تلخیص شدقبل را انتخاب اصلح

 گالردآوری  اجرایالی  ارتدا را رررسی نتالای  گالزارش تالدوین پروترالل    

 پزشالری رالرای   آموزش و درما  رهداشت، وزارت موردنیاز های ه داد

هالای  و مجموعه گالزارش  (13)سالمت  کال  هایسیاست رانی دیده

 (2۴)های کلی سالمت فرهنگستا  علالوم پزشالری   تحلیل سیاست

هالای  های پیشالنهادی رالرای ارزیالاری سیاسالت    فهرست همه شاخص

سالپس رالا توجاله راله     . کلی سالمت ره تفریس هر رند استخراج شالد 

تالرین  م پالژوهش رالرای انتخالاب مناسالب    معیارهایی کاله توسالط تالی   

ها از این فهرست پیشالنهاد شالده رالود، تعالداد محالدودی از      شاخص

تناسالب داشالتن   ( 1: نالد از این معیارها عبارت. ها ررگزیده شدشاخص

( 2های کلالی   را مفاهیم اصلی مندرج در هر یس از رندهای سیاست

( 3هالای سالنجش پیامالدهای نهالایی      قرار داشتن در گروه شالاخص 

ای هال  سالم را  دسترسی ره مقادیر واقعی شاخص را توجه ره مرانیام

ره عبارتی عدم نیاز راله طراحالی   )ها در کشور آوری دادهکنونی جم 

راله   هالا  آ دهالی  الزام و تعهالد راله گالزارش   ( 4  (آوری دادهنظام جم 

وجود مقالادیر واقعالی داده رالرای شالاخص در     ( 5المللی  مجام  رین

رالرای اهالداف   )ل زمالا  در سالطح ملالی    المللی و یا در طوسطح رین

رالرای  ( اصاللح )تالر  انتخالاب شالاخص مناسالب   ( 6  (مقایسه وضالعیت 

هالای جدیالد   ارائاله شالاخص  ( 1ها  محدودسازی تعداد نهایی شاخص

شاخصالالی در سالالطح  هالالا آ رالالرای مفالالاهیمی کالاله نتالالوا  رالالرای  تنهالالا

آوری المللی یافت و یا در زما  انجام مطالعه نظامی رالرای جمال    رین

ها در نهایالت  شده شاخصفهرست تلخیص. ود نداشته راشدوج ها آ 

نظرخواهی در مورد کفایالت  . آوری نظرات خبرگا  نهایی شدرا جم 

هالا راله   های منتخب، رالا ارسالال فهرسالت شالاخص    و تناسب شاخص

آدرس پست الرترونیری افالراد، دریافالت پاسالخ کتبالی در مالدت دو      

رای هفته و ررگزاری یس جلسه حضالوری راله مالدت ساله سالاعت رال      

 .دستیاری ره اجماع نهایی انجام گرفت

هالای کلالی   هالای تبیالین سیاسالت   این مطالعه، رخشالی از مطالعاله  

سالمت است که ره سفارش هیأت رئیسه فرهنگستا  علالوم پزشالری   

 . این فرهنگستا  انجام شده است  میکشور و مصوب شورای عل

 

هايافته
شالده در مرحلاله مالرور    شناسالایی  شالاخص  345از مجموع 

 65های موجود، پس از حالذف مالوارد ترالراری، تعالداد     رشگزا

سالتو   )گالزینش شالدند    ،شاخص را توجه ره معیارهای انتخاب

های تخصصی در آوری نظرات گروهپس از جم (. 1دوم جدول 

خصالالو  حالالذف، اضالالافه و اصالالال، مالالوارد پیشالالنهادی، تعالالداد  

مالورد   51ها ره تفریس هر یس از رندهای سیاست راله  شاخص

در نهایالت نیالز رالا انتخالاب     (. 1ستو  سوم جدول )تغییر یافت 

شاخص  13ها تعداد ترین شاخص نهایی ررای کل سیاستاصلح

های کلی سالمت انتخاب جهت ارزیاری کمی پیشرفت سیاست

الزم ره ذکر است را توجه ره مفاهیم مندرج در (. 1جعبه )شد 

های مناسب ررای رصد آ  رند سیزدهم این سند، ارائه شاخص

-این شاخص. های جدیدی رودلزم تعریف و تبیین شاخصمست

ها نیز رعد از رررسی محتوای رند پیشنهاد و مراحل کسب نظر 

هالای مررالوط راله ایالن     متالاداده . خبرگا  و تلخیص را طی کرد

هالای  ها توسط تیم مطالعاتی و را توجه ره دستورالعملشاخص

ور تهیه های اطالعاتی کشهای نظامالمللی موجود و ویژگیرین

  .شد
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 پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي مينشريه عل

05 

هايكليسالمتبهتفكيکبندهايپيشنهاديبرايارزيابيسياستشاخصـ1جدول

 های تخصصیموردتایید توسط گروه های انتخاب مطالعهمنتخب رر اساس مال  رند
 

1  سطح سواد سالمت مردم 
 سطح سالمت معنوی جامعه 

 رضایت نظام سالمت /میزا  پاسخگویی 

  المت مردمس( حقوقی)سطح سواد 
 سطح سالمت معنوی جامعه 

 رضایت نظام سالمت /میزا  پاسخگویی 

  ای رعایت آداب و اخالق حرفه میزا 
 

2   زندگیامید 
  سال ره علت ریماری قلالب و   1۴تا  3۴احتمال مرگ در گروه سنی

 عروق، سرطا ، دیارت و یا ریماری مزمن تنفسی

 مرگ از سوانح و حوادث ترافیری 

  از آلودگی هوامرگ و میر ناشی 

 های کلی سالمت در دسترسی قرار گرفتن گزارش پیشرفت سیاست
 عمومی

  شده توسط مراکز ارائه خدمات          ارائهکامل رود  گزارش 

  در ( راله تفریالس علالت   ) بت وقای  حیاتی تولد و مالرگ   کامل رود
 کشور

 

  زندگیامید 
  ب و سالال راله علالت ریمالاری قلال      1۴تالا   3۴احتمال مرگ در گروه سنی

 عروق، سرطا ، دیارت و یا ریماری مزمن تنفسی

 مرگ از سوانح و حوادث ترافیری 

 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 

  هالای کلالی سالالمت در دسترسالی     قرار گرفتن گزارش پیشرفت سیاسالت
 عمومی

  شده توسط مراکز ارائه خدمات          ارائهکامل رود  گزارش 

  در کشور( ره تفریس علت)رگ  بت وقای  حیاتی تولد و م کامل رود 

3   خشونت/ناشی از نزاعمرگ و میر 
    مالالاه  12سالاله و رالالاالتر، کاله در    18درصالدی از جمعیالت رزرگسالالال

 .اندگرفته گذشته در معرض خطر خشونت قرار

     سالال کاله تجرراله خشالونت      18-23درصد رزرگسالاال  جالوا  سالن
 . سال داشتند 18جنسی را قبل از سن 

  میزا  خودکشی 
 ردگی و یا اختالالت روا  در کشورشیوع افس 
   ماه گذشته تالاکنو    12که از ( ساله 15-43)نسبت زنا  و دخترا

مورد آزار و اذیت جنسالی یالا فیزیرالی توسالط نزدیرالا  خالود قالرار        
 .اندگرفته

  سالالگی مالورد    15که پس از ( ساله 15-43)نسبت زنا  و دخترانی
ود قالالرار آزار و اذیالالت جنسالالی توسالالط افالالرادی زیالالر از نزدیرالالا  خالال 

 .اند گرفته
 نسبت طالق  بت شده ره ازدواج 
 در کشور  سرمایه اجتماعی 

 

  خشونت/ناشی از نزاعمرگ و میر 
  ماه گذشالته در   12ساله و راالتر، که در  18درصدی از جمعیت رزرگسال

 .اندمعرض خطر خشونت قرارگرفته

  سال که تجرره خشالونت جنسالی را    18-23درصد رزرگساال  جوا  سن
 . سال داشتند 18سن  قبل از

  میزا  خودکشی 
 شیوع افسردگی و یا اختالالت روا  در کشور 
   ماه گذشته تاکنو  مالورد   12که از ( ساله 15-43)نسبت زنا  و دخترا

 .اندآزار و اذیت جنسی یا فیزیری توسط نزدیرا  خود قرار گرفته
  ر و سالگی مالورد آزا  15که پس از ( ساله 15-43)نسبت زنا  و دخترانی

 .انداذیت جنسی توسط افرادی زیر از نزدیرا  خود قرار گرفته
 نسبت طالق  بت شده ره ازدواج 
 در کشور سرمایه اجتماعی 

4  های جمهوری اسالمی ایرا  از کالل داد و سالتد   سهم فروش کارخانه
مواد اولیه دارویی، واکسن، محصوالت زیستی، ملزومات و تجهیالزات  

 لمللیاپزشری کشور و در سطح رین
  در دسترس رود  داروها و تجهیزات ضروری پزشری 

 های جمهوری اسالمی ایرا  از کالل داد و سالتد   کارخانه سهم رازار جهانی
مواد اولیه دارویالی، واکسالن، محصالوالت زیسالتی، ملزومالات و تجهیالزات       

 المللیدر سطح رین پزشری کشور و
  میزا  وارستگی محصوالت پیشگفت و روند واردات آ 

5  ارائاله رالا تعریالف   )ت میزا  تجویز دارو رر اساس نالام زیرننریالس   نسب 
 ره کل اقالم تجویز شده( شده

 ( ریال/ دالر)های دارویی دارای مشاره نسبت میزا  واردات فرآورده 

  ( درصد)نسبت میزا  صادرات دارویی ره واردات دارویی 
 های کل سالمت کشور هزینه 

 راله  ( شالده  ارائهرا تعریف )رننریس نسبت میزا  تجویز دارو رراساس نام زی
 کل اقالم تجویز شده

 ( ریال/ دالر)های دارویی دارای مشاره نسبت میزا  واردات فرآورده 

  ( درصد)نسبت میزا  صادرات دارویی ره واردات دارویی 
 های کل سالمت کشورهزینه 

 

6   میوه و سبزیجاتمصرف کم 
 مند از آب آشامیدنی رهسازی شدهجمعیت رهره 

 راوانی جمعیت همراه را عالدم امنیالت زالذایی متوسالط یالا شالدید،       ف
 رراساس مقیاس تجرره ناامنی زذایی 

 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا* 
   (سال 13-18)شیوع فعالیت ردنی ناکافی در نوجوانا 
 18الالی   13سالال، افالراد    5های زیالر  شیوع اضافه وز  و چاقی رچه 

 سال و راالتر ره تفریس
 معرض آلودگی هوا قرار دارند در جمعیت شهری که 

  میوه و سبزیجاتمیزا  مصرف 
 مند از آب آشامیدنی رهسازی شدهجمعیت رهره 

     فراوانی جمعیت همراه را عدم امنیت زذایی متوسط یالا شالدید، رراسالاس
 مقیاس تجرره ناامنی زذایی 

 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا* 
   (سال 13-18)شیوع فعالیت ردنی ناکافی در نوجوانا 
 سالال و   18الالی   13سال، افراد  5های زیر شیوع اضافه وز  و چاقی رچه

 راالتر ره تفریس
 معرض آلودگی هوا قرار دارند جمعیت شهری که در 
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 هاي سالمت جمهوري اسالمي ايران هاي رصد كالن سياست شاخص

05 

هايكليسالمتبهتفكيکبندهايپيشنهاديبرايارزيابيسياستشاخصـ1ادامهجدول

 های تخصصیتایید توسط گروهمورد های انتخاب مطالعهمنتخب رراساس مال  رند

1  های کال  نظام سالمتمیزا  مشارکت صاحبا  فرایند در تعیین سیاست 
 وجود ررنامه جام  راهبردی رخش سالمت 

 های سالمت از تولید ناخالص داخلی سهم کل هزینه 

 مندی از خدمات سالمتعدالتی در رهرهمیزا  ری 

 گذاری سالمتوجود منشور اخالق در سیاست 

 های تحقیقاتی زا  طر،میHSR ،هانسبت ره کل طر 

 های سالمت از تولید ناخالص داخلیسهم کل هزینه 
  و ( شالهر روسالتا و شهرسالتا    )اقتصادی، محل زنالدگی  )اندازه ناررارری

 سالمت( رستری و سرپایی)مندی از خدمات در رهره( جنسیتی

 میزا  پاسخگویی نظام سالمت*
 

 ،های تحقیقاتی نسبت مالی طرHSR   ،هالای پژوهشالی   نسبت ره کالل طالر
 سالمت 

8  های جراحیمیزا  مرگ و میر حول و حوش عمل 
 میزا  عفونت زخم جراحی 

        نسبت جانبازا  و معلوال  تحالت پوشالش ررناماله جالام  مراقبتالی و حمالایتی
 کشور

 نسبت سزارین در زایما  نخست در کشور 
 اقتصادی  روستا، شهرستا ، جنسیت و طبقه /امید زندگی ره تفریس شهر 

 های جراحیمیزا  مرگ و میر حول و حوش عمل 
 میزا  عفونت زخم جراحی 

        نسبت جانبازا  و معلوال  تحالت پوشالش ررناماله جالام  مراقبتالی و حمالایتی
 کشور

 نسبت سزارین در زایما  نخست در کشور 
 روستا، شهرستا ، جنسیت و طبقه اقتصادی  /امید زندگی ره تفریس شهر 

3  روسالتا، شهرسالتا ، جنسالیت و طبقاله     /ریالس شالهر  راله تف  امید زندگی
 * (ررای ررآورد عدالت در سالمت)اقتصادی 

  های سالمت رخش عمومی کشور ره هزینه درامید زندگی 

  های فقرزا و کمرشرن راله تفریالس و راله    دچار هزینه خانوارهاینسبت
 روستا، شهرستا ، جنسیت و طبقه اقتصادی /تفریس شهر

 روسالتا، شهرسالتا ، جنسالیت و طبقاله      /راله تفریالس شالهر    امید زندگی
 * (ررای ررآورد عدالت در سالمت)اقتصادی 

  های سالمت رخش عمومی کشور ره هزینه درامید زندگی 

  های فقرزا و کمرشرن راله تفریالس و راله    دچار هزینه خانوارهاینسبت
 روستا، شهرستا ، جنسیت و طبقه اقتصادی /تفریس شهر

1۴   عالالوارض اقالالدامات و کاالهالالای   شالالده از محالاللنسالالبت رودجالاله تالالأمین
 رسا  ره سالمت ره کل رودجه عمومی دولت آسیب

 های سالمت سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم از کل هزینه 

 های عمومی دولت سهم سالمت از هزینه 
 های سالمت از تولید ناخالص داخلیسهم کل هزینه* 
 های کل سالمتای از هزینهسهم منار  ریمه 

 

 کالل سالالمت کاله از طریالق عالوارض رالر اقالدامات و         هالای نسبت هزینه
 ها تأمین شده راشدرسا  ره سالمت و هدفمندی یارانهکاالهای آسیب

 های سالمت سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم از کل هزینه 

 های عمومی دولت سهم سالمت از هزینه 
  یالا سالرانه کالل     *از تولیالد ناخالالص ملالی   های سالالمت  کل هزینهسهم

  PPP/ت رراساس ررارری قدرت خریدمخارج سالم
 سهم ریمه اجتماعی از کل مخارج سالمت 
 های خصوصی از کل مخارج سالمتسهم ریمه 
 های انباشت ریسس ادزالام یافتاله   جمعیت تحت پوشش که در صندوق

 عضویت دارند

11   سالمت مردم سوادسطح*  -  سالمت مردم سوادسطح*
 

12   دمات طب سنتیدهندگا  خارائهمراجعه مردم ره رار 
 های کلی سالمتطب سنتی از هزینه هایسهم فرآورده 

  دهندگا  خدمات طب سنتیارائهرار مراجعه مردم ره 
 های کلی سالمتهای طب سنتی از هزینهسهم فرآورده 

13  ارزیاری کال  آموزش پزشری 
 میزا  توسعه هدفمند آموزش پزشری 
 محوری در آموزش پزشریسالمت 
 زش پزشری پاسخگویی در آمو 
 عملررد عادالنه و عدالت آموزشی 
 ارتقای منار  انسانی رخش آموزش عالی سالمت 
 سازی در نظام آموزش عالی سالمتشبره 
 ایتعهد اخالقی و حرفه 
 محور آموزش عالی سالمتتوسعه نیاز 
 آموختگالا  رالا نیالاز    ای دانالش هالای حرفاله  ها و شایستگیتناسب مهارت

 مناطق کشور
 ساله ادزام 3۴وزش پزشری در دوره ارزیاری کال  آم 
  ارزیاری و رصد کال  نظام آموزش عالی سالمت 

  کننالدگا   ارائاله نسبت پزشس، داروساز، دندانپزشس، پرستار، ماما و کل
 ی کشورها آ در شهرست ها آ خدمات سالمت ره جمعیت و نیز توزی  

    عملرالرد سالالیانه   "میانگین و انحراف معیار امتیاز شالاخص حالاکمیتی
اسالتخراج شالده    "های علوم پزشری منطبق رر ررنامه رلندمدتانشگاهد

 **از ارزیاری راد

  کسالب  )ای میانگین و انحراف معیار امتیاز شاخص رفتار و منش حرفاله
 (های علوم پزشری کشور شده از سامانه راد ررای دانشگاه

   میانگین و انحراف معیار امتیاز ررنامه جذب اعضای هیأت علمی کسالب
 سامانه راد شده از

 میزا  پاسخگویی نظام سالمت* 

14   شده از فروش خدمات و محصوالت علوم پزشریاعتبار جذب 
 رتبه ایرا  در استنادات ره مطالب منتشره شده در سطح دنیا 

 تحقیقات  هایسهم هزینهR&D سالمت از تولید ناخالص داخلی 

 رنیا  سالمت دانش نسبت درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات
 ره واردات 

 رتبه ایرا  در استنادات ره مطالب منتشره شده در سطح دنیا 
 های تحقیقات سهم هزینهR&D سالمت از تولید ناخالص داخلی 

 .ترراری هستندها، شاخص* 
 های علوم پزشری کشوررندی آموزشی دانشگاههای رتبهمعیارها و شاخص: راد** 
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 پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي مينشريه عل

09 

هاگيريسياستهايكليسالمتبراساسجهتشنهاديبرايارزيابيسياستهايپيشاخصـ1جعبه

 (شاخص کارایی)های سالمت امید زندگی و نسبت آ  ره کل هزینه .1
 سطح سواد سالمت مردم .2

 شیوع افسردگی .3

 سطح سالمت معنوی جامعه .4
 نسبت طالق  بت شده ره ازدواج .5

 ید، رر اساس مقیاس تجرره ناامنی زذایی فراوانی جمعیت همراه را عدم امنیت زذایی متوسط یا شد .6
 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا .1
 رضایت نظام سالمت /میزا  پاسخگویی .8

 روستا، شهرستا ، جنسیت و طبقه اقتصادی/های کمرشرن ره تفریس و ره تفریس شهرنسبت خانوارهای دچار هزینه .3
 سا  ره سالمت ره کل رودجه عمومی دولترشده از محل عوارض اقدامات و کاالهای آسیبنسبت رودجه تأمین .1۴
 (های علوم پزشری کشورکسب شده از سامانه راد ررای دانشگاه)ای میانگین و انحراف معیار امتیاز شاخص رفتار و منش حرفه .11

 ( درصد)نسبت میزا  صادرات دارویی ره واردات دارویی  .12

 ه وارداترنیا  سالمت رنسبت درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات دانش .13

 

گيريبحثونتيجه
انداز و تعیالین شالیوه تحقالق آ  کاله معمالوال  در      داشتن چشم

هالای  شالود، از ویژگالی  های ملالی مالنعرس مالی   ها و ررنامهسیاست

گالذارا    رنارراین سیاسالت . (21)استحرمرانی خوب نظام سالمت 

سالمت همواره تالش دارند را توجه ره نیازهای سالالمت جامعاله و   

انالداز مطلالوب را ترسالیم و متناسالب رالا آ       چشالم  امرانات خالود، 

-تدوین سیاست. کنندهای سالمت را تدوین های و ررنامهسیاست

انالداز ریسالت   های کلی سالمت در راستای عملیاتی نمود  چشالم 

ها اگرچه رالرای  این تالش. هاستای از این تالشساله کشور نمونه

قالای  دهی ره حرکالت در مسالیر تقویالت نظالام سالالمت و ارت     جهت

انداز در عمالل تحقالق   عملررد آ  الزم است، اما تا زمانی که چشم

. توا  انتظار رهبود و تغییری در نظام سالالمت را داشالت  نیارد نمی

تالرین  انالداز یرالی از شالای    توجهی ره تحقق چشمتوجهی یا کمری

هالای  ها و ررناماله شود رسیاری از سیاستدالیلی است که راعه می

تحقالالق . (22)حالالد نوشالالته رالالاقی رماننالالد در راهبالالردی، کالالاررردی 

ویژه  شده در آ ، رهانداز و رسید  ره وضعیت مطلوب ترسیم چشم

-از این رو توصیه مالی . استدر درازمدت، اقدامی پیچیده و دشوار 

گذاری ررای آینده، آگالاهی از مقالدار پیشالرفت    شود در کنار هدف

هالا و  شرازیگرا  مختلف در دستیاری ره این اهداف و اطالع از چال

این آگاهی و اطالع در نتیجاله وجالود   . موان  اجرا مدنظر قرار گیرد

نظالر  موضالوعی کاله راله   . (23)شالود جام  ارزیاری حاصل می ینظام

هالای کلالی سالالمت    رسد را گذشت چهارسال از ارالغ سیاسالت می

این مطالعه را هدف پر کرد  ایالن  .   پرداخته شده استه آکمتر ر

هالای کلالی سالالمت    ارزیاری سیاستشراف و ارائه چارچوری ررای 

 . انجام شد

هالای مهالم   های این مطالعه ررای پاسخ ره یری از پرسشیافته

شاخص را  13، (24)( چه چیزی راید سنجیده شود)نظام ارزیاری 

تواند ره صورت کلی وضعیت کشور را در زمینه معرفی کرد که می

هالالای شالالاخص. هالالای کلالالی سالالالمت نشالالا  دهالالداجالالرای سیاسالالت

-از جالنس شالاخص   ها آ اول اینره . ادی چند ویژگی دارندپیشنه

 یر هسالتند  زیالرا هالدف از ارزیالاری، قضالاوت در      أهای پیامد و یا ت

انداز از طریالق تعیالین میالزا  پیشالرفت اجالرای      مورد تحقق چشم

مالالال  قبالل و رعالد از ارالالغ     )ها در مقاط  زمانی مشالخص  سیاست

از آنجا که . ت استو نه پایش مداوم اقدامات و مداخال( هاسیاست

مالدت قارالل شناسالایی نیسالت و اسالتفاده از      این پیشرفت در کوتاه

توانالد شالواهد   دادی، فرایندی یالا خروجالی نمالی    های درو شاخص

هالایی  اختیار قالرار دهالد، رنالارراین شالاخص     خوری ررای قضاوت در

تالالر نشالالا  انتخالالاب شالالد کالاله تغییالالرات را در مالالدت زمالالا  طالالوالنی

هالا محالدود اسالت  زیالرا نتالای       د شاخصدوم اینره تعدا. دهند می

رالدو   . گذاری اسالت ارزیاری، ررای استفاده در سطح کال  سیاست

شس در صورت انتخالاب سالطو، میالانی و خالرد عملیالاتی، تعالداد       

یالاری  ریشتری شاخص ررای آگاهی از سنجش وضعیت و یالا ریشاله  

سالوم اینراله   . راشالد انحراف وضعیت در سطح کال ، قارل ارائه مالی 

المللی هستند های رینه جز در موارد محدود، شاخصها، رشاخص
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این ویژگی . که ضمن سادگی محاسبه، اعتبار و دقت الزم را دارند

الملل و تعیالین جایگالاه آ  را    رین–امرا  مقایسه کشور در سطح 

هایی ررای الگوررداری از تجارب موفق دنیالا  آورد و آموزهفراهم می

المللالی  کاله در سالطح رالین   های محالدودی  شاخص. ره همراه دارد

مشارهی ندارد، مرروط راله آ  دسالته از مفالاهیمی هسالتند کاله در      

عنالالوا  ، راله (25-28)هالای اجتمالالاعی کشالور   نتیجاله ررخالی ارزش  

انداز پیشالرفت و توسالعه کشالور در نظالر     اولویت ررای تحقق چشم

-توا  ره مفهوم رعایت ارزشره عنوا  نمونه می. گرفته شده است

هالا  سیاسالت  13و  1اشاره داشت کاله در رنالد   های اسالمی ایرانی 

 . آمده و یافتن شاخص جهانی ررای این مفهوم دشوار است

توا  اذعا  کرد فهرست ، میه شدههای گفترا توجه ره ویژگی

هالای  پیشنهادی ره صورت کاررردی و عملی قالادر اسالت سیاسالت   

تالوا  مالدعی شالد فهرسالت     اما نمالی . کلی سالمت را ارزیاری نماید

تواند همه ارعالاد پیشالرفت و توسالعه را در    کامل روده و میجام  و 

این نقطه ضعف نباید مالانعی رالرای شالروع    . سطح کال  نشا  دهد

رلره رهتر است را همین فهرست اولیه ارزیاری انجالام  . ارزیاری راشد

هالای آ ، اقالدام راله تهیاله     گیرد و ضمن تالش ررای رفال  کاسالتی  

فالاهیم منالدرج در   هالا، متناسالب رالا م   فهرست جالامعی از شالاخص  

دهنده همه ارعاد رشد و پیشرفت کشور، نمالود  ها و پوششسیاست

 .و تسهیلگر ارتقا و ترامل این نظام در طول زما  شد

ی ، شالیوه (هالا متالاداده )هالای مطالعاله   رخش دیگالری از یافتاله  

هالای پیشالنهادی را نشالا     های مرروط ره شالاخص آوری داده جم 

آوری آوری و روش جمال  جم  آوری، تناوبتعیین منار  جم . داد

منالار   . (24)هالای ارزیالاری اسالت    ها از الزامات طراحالی نظالام  داده

های پیشالنهادی در ایالن مطالعاله    درنظر گرفته شده ررای شاخص

هالا و  اطالعالات سالالمت کشالور، پیمالایش     معمولهای شامل نظام

هالای  در خصالو  آ  دسالته از شالاخص   . های ملی رالود سرشماری

آوری آ  در زما  انجام مطالعه مشالخص  پیشنهادی که روش گرد

شود شیوه گردآوری ره نحوی راشد که از یری نیست، پیشنهاد می

  راله . دهی آ  کالرد آوری و گزارشاز منار  فوق رتوا  اقدام ره جم 

رسد مبنا قالرار داد  ایالن منالار ، عالالوه رالر اینراله زمالا         نظر می

راله جالای    توانالد سالازد، مالی  تالر مالی  هالا را کوتالاه  دسترسی راله داده 

هالای موردنیالاز   کاری در زمیناله تولیالد داده   کاری و پراکنده موازی

گذاری، همه امرانات کشالور را رالرای تقویالت    ررای اهداف سیاست

-های سالمت رسی  نماید و را رهبود نظالام منار  کنونی تولید داده

، 23)های اطالعاتی ره ارتقای عملررد نظام سالالمت کمالس کنالد    

های پیشنهادی رالا توجاله   های شاخصدادهآوری تناوب جم . (3۴

هالای کلالی سالالمت انجالام     ره نیازی که ررای آ  ارزیاری سیاسالت 

را ایالن انتخالاب   . شود، فواصل زمانی رلندمدت درنظرگرفته شد می

تالوا  قضالاوت کالرد کاله اوال  آیالا راهبردهالای       تر میرهتر و مطمئن

و  ساله کشور انتخالاب شالده،  انداز ریستمناسبی ررای تحقق چشم

 انیالالا  آیالالا راهبردهالالای انتخالالاری رالاله درسالالتی در مسالالیر حرکالالت    

-روش جمال  . (31)شده، اجرا شده یا در حال اجرا هسالتند   تعیین

های عینی و قارل سنجش کمالی  های موردنیاز نیز روشآوری داده

تالری، دسترسالی راله    ررگزیده شد تا رتالوا  در مالدت زمالا  کوتالاه    

البتاله اسالتفاده از   . دهای ریشتری ررای قضالاوت را فالراهم کالر    داده

تالر و دسالت   هالای زنالی  گیالری از داده های کمی فرصت رهرهروش

شالود در  ره همین دلیل توصالیه مالی  . (32)تر را خواهد گرفت  اول

هالای کلالی   مراحل رعالدی ترمیالل نظالام جالام  ارزیالاری سیاسالت      

های کیفی نیالز رالرای قضالاوت در مالورد      سالمت، استفاده از روش

 . یردمیزا  پیشرفت مدنظر قرار گ

محالور  شالاخص  گیالری کالرد الگالوی   تالوا  نتیجاله  در پایا  می

تواند ره عنالوا  یالس ارالزار کالاررردی     پیشنهادی در این مطالعه می

مناسب ررای نشا  داد  روند پیشرفت یا پسرفت اهالداف منالدرج   

انداز ها استفاده شود و تصویری از وضعیت تحقق چشمدر سیاست

گذارا  قالرار  ختیار سیاستساله کشور در حوزه سالمت در اریست

هالای پیشالنهادی و   هایی در شالاخص این الگو اگرچه کاستی. دهد

های ارزیاری دارد و ررای تبدیل شد  راله یالس نموناله جالام      روش

آید نقطاله  های مختلف آ  ترمیل شود، ولی ره نظر میراید رخش

زیرا رالا وجالود تعیالین مالداخالت مهالم      . مناسبی ررای شروع راشد

انجالام  مت در سیاستهای کلی سالمت، اطالعی از تقویت نظام سال

شالالد  و یالالا نشالالد  ایالالن مالالداخالت و یالالا درسالالت رالالود  و نبالالود  

ردو  داشالتن ایالن اطالالع    . شده در اختیار نیستراهبردهای اعالم

توا  مشخص کرد چه اقدامات ترمیلی و اصالحی دیگری نیز نمی

 راید انجام گیالرد تالا نظالام سالالمت کشالور مسالیر تعالالی خالود را        

در مقط  زمانی حسالاس کنالونی کاله    رنارراین . کنددرستی طی  ره

، تعلل (33)های مهمی است نظام سالمت ما نیازمند اتخاذ تصمیم

تر شاخص و یا ترمیالل  در انجام ارزیاری جهت تهیه فهرست جام 
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شالود رالا اسالتفاده از    پیشالنهاد مالی  . نظام ارزیاری پسندیده نیسالت 

د و ره تالدری  رالا تقویالت نظالام     ارزیاری را انجام داهمین چارچوب 

تری ررای ارزیالاری طراحالی و   اطالعاتی سالمت کشور، الگوی کامل

 . مبنای عمل قرار داد

 

تقديروتشكر
در تهیه مقاله حاضالر از مطالعالات انجالام شالده راله سالفارش و       

ایالرا     میحمایت مالی فرهنگستا  علوم پزشری جمهالوری اسالال  

و دانشگاهی سراسر کشور  استفاده شد که توسط مراکز تحقیقاتی

پژوهشالگرانی کاله در     میوسیله از زحمالات تمالا  ردین. انجام گرفت

مرکز تحقیقات اخالق و حقالوق پزشالری دانشالگاه علالوم پزشالری      

دانشگاه علوم پزشری شهید   میشهید رهشتی، گروه رهداشت عمو

انسالتیتو  رهشتی، گروه روانپزشری دانشگاه علوم پزشالری تهالرا ،   

، مرکز تحقیقات اقتصاد داروی دانشگاه علوم پزشالری  پاستور ایرا 

، مرکالز  ای و صنای  زالذایی کشالور  انستیتو تحقیقات تغذیهتهرا ، 

گذاری سالمت دانشالگاه علالوم پزشالری شالیراز،     تحقیقات سیاست

، پژوهی در سالمت دانشگاه علوم پزشری کرمالا  پژوهشرده آینده

، گالروه منالار  مالالی و    مین اجتمالاعی أهای تسسه عالی پژوهشؤم

قات سالمت های پرداخت در نظام سالمت موسسه ملی تحقیروش

سازما  ریمه سالمت ایالرا ، پژوهشالرده    جمهوری اسالمی ایرا ،

علوم رهداشتی جهاد دانشالگاهی، مرکالز تحقیقالات طالب سالنتی و      

تاریخ طب دانشگاه علوم پزشری فارس و معاونت علمی و فنالاوری  

ریاست جمهالوری در تهیاله و تالدوین ایالن مطالعالات مالا را یالاری        

 . منماییرساندند، تشرر و قدردانی می

 
Assessment of Health Policy Parameters and Indices of the Islamic Republic of Iran 

 

Abstract 

Background and aim: Assessment of general healthcare policies and   appraisal  of  the role and  

effectiveness of these policies as well as their strengths and weaknesses are important. The  aim of this study 

was to present a model to assess the parameters of the general healthcare policy of Iran. 

Method: This qualitative study was undertaken in 2018  to identify appropriate parameters by which to 

assess the  general Healthcare policies.  To this end first a list of appropriate  assessment indicies  were 

identified  via review of the literature at hand.   Then with consideration of the selection criteria the list was 

truncated.  Ultimately, the relevant  parameters  were selected. 

Results: A total of 345 indices or parameters were first identified and selected;   then  based on the selection 

criteria   65 parameters were chosen. After gathering  the opinions of specialists  57 parameters 

for quantitative assessment of Healthcare policies were chosen.  In the end the final selection of  the  

quantitative healthcare  policies were presented as a group.  

Conclusion: The  pattern of indices and parameters proposed can function  as an effective and appropriate 

tool used to  assess advancement or deterioration of the goals listed  in the current healthcare   

policy.  Although this  pattern has its weaknesses and shortcomings relative to proposed parameters and 

methods of assessment, it   however appears to be a good place to start;   because important 

interventions taken in Healthcare  and  health policy are not ascertained     there  is nothing at hand to show 

whether  or not these intervention were correct or incorrect.   

Keywords: Health policy,  Healthcare parameters,  Assessment evaluation, Iran 
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