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Abstract
Health System Performance Assessment can be usable for the creation of a common
understanding of priorities for strengthening health systems, to provide a context for dialogue
between programs and between different sectors, and to develop a common understanding of
communication between the activities that impact on health outcomes. Health System
Performance Assessment helps to decision-makers and policymakers to be ensure
responsiveness of their decisions. History of Health System Performance Assessment returns to
decade before 2000. Up to now different models of Health System Performance Assessment
with different approaches and objectives, are presented and different countries have various
experiences of developing and applying of his models.
In this study, using related key words and related electronic and library resources from 1998 to
2012 have been investigated in both Persian and English language. Initially, the most common
and most important of international models of performance assessment in the health has been
studied and compared, then the most important concepts and topics that are involved in the
designing of the assessment's models is extracted. Finally, the experiences of some selected
countries are reviewed and compared.
As a result, each country is required to design specific assessment model based on the political,
economic, social structure and expected objectives of the health system. To transparency and
accountability, designing and implementation of the performance assessment model at different
executive levels of the health system are needed, until each executive unit accepts responsibility
of their activities. To performance assessment, each executive unit must have clear objectives
and appropriate planning of his activities. Because any assessment model is not perfect,
therefore result of the assessment's models designing to constructive criticism of experts and to
resolve of its defects should be published both before and after applying.

Keywords: Framework, Health system, Performance, Assessment, Model.
Clin Exc 2016; 5(2): 98-116 (Persian).

98

مروری

تعــالــی بــالینـی
آموزشی -پژوهشی
دوره پنجم شماره )19-991(2

مروری بر مدل های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی
سید داود نصرهللا پور شیروانی،1

بهرام

طهماسبی*2

ارزیابی عملکرد سیستم بهداشتی درمانی جهت شکلگیری یک فهم مشترک از اولویتبندی برای تقویت سیستمهای
بهداشتی درمانی ،ارائه یک بستر برای گفتگو بین برنامهها و بین بخشهای مختلف و نیز ایجاد یک فهم مشترک برای
برقراری ارتباط بین فعالیتهایی که بر پیامدهای بهداشتی تأثیر میگذارند قابلاستفاده است .ارزیابی عملکرد سیستمهای
بهداشتی درمانی به تصمیم گیران حوزه سالمت و سیاستمداران کمک میکند تا برای تصمیمهای خود پاسخگویی و
مسئولیتپذیری مطمئن داشته باشند .تاریخچه ارزیابی عملکرد سیستم بهداشت و درمان به دهه قبل از سال  0222برمیگردد.
تاکنون مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد با اهداف و رویکردهای مختلف ارائهشده است و کشورهای مختلف نیز هرکدام
دارای تجربیات متفاوتی از تدوین و بهکارگیری الگوهای مختلف ارزیابی میباشند.
در این مطالعه با استفاده از کلیدواژههای مرتبط ،منابع مختلف الکترونیکی و کتابخانهای مربوط به سالهای  0991-0200به
دو زبان فارسی و انگلیسی موردبررسی قرارگرفته است .ابتدا بررسی و مقایسه رایجترین و مهمترین الگوهای بینالمللی
ارزیابی عملکرد بخش سالمت انجامشده و سپس مهمترین مفاهیم و عناوینی که در طراحی الگوی ارزیابی عملکرد نقش
دارد استخراجشده است .در انتها تجربیات برخی کشورهای منتخب موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است.
نتیجه اینکه در هر کشوری بهتناسب ساختار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و بر مبنای اهداف مورد انتظار از نظام سالمت نیاز
به طراحی الگوی ارزیابی عملکرد میباشد .به جهت شفافیت و پاسخگویی ،نیاز است تا الگوی ارزیابی عملکرد در سطوح
مختلف اجرایی نظام سالمت طراحی و اجرا شود تا هر واحد اجرایی مسئولیت فعالیتهای خود را بپذیرد .برای ارزیابی
عملکرد نیاز است تا واحدهای اجرایی برای فعالیت خود دارای اهداف روشن و برنامهریزی مناسب باشند .از آنجائی که
هیچ الگوی ارزیابی کامل و بدون نقص نمیباشد ،بنابراین نتیجه طراحی هر الگوی ارزیابی عملکرد هم قبل و هم بعد از
اجرا باید منتشرشده تا موردانتقاد سازنده صاحبنظران قرارگرفته و نواقص آن برطرف شود.
واژههای کليدی :عملکرد ،چارچوب ،ارزیابی ،نظام سالمت ،الگو.

مقدمه
در عصر کنونی ،پیشرفتهای حیرتانگیز دانش

بازخورد(ارزیابی) ،امکان انجام اصالحات الزم برای

مدیریت ،وجود نظام ارزیابی در سازمانها را

رشد ،توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیرممکن

اجتنابناپذیر نموده است .هر سازمان جهت آگاهی از

مینماید که سرانجام منجر به ناکارآمدی و در نهایت

میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیتهای خود بهویژه در

مرگ سازمان میشود(.)0

محیطهای پیچیده و پویا ،نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد.
مطالعات

نشان

میدهد

فقدان

نظام

کسب
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سازمانی است و توجه به موضوع عملکرد سازمانی باعث

درمانی به کمک تصمیم گیران حوزه سالمت و

توسعه تئوری سازمانی میشود .ارزیابی و اندازهگیری

سیاستمداران میآید تا برای تصمیمهای خود پاسخگویی

عملکرد ،موجب هوشمندی سیستم و انگیزش افراد برای

و مسئولیتپذیری مطمئن داشته باشند تا بتوانند تصمیمات

رفتار مطلوب میشود و بخش اصلی در تدوین و اجرای

بهتری برای پیشرفت اقدامات خود بگیرند.

سیاستهای سازمانی است .اندازهگیری عملکرد یکی از

تاریخچه ارزیابی عملکرد سیستم بهداشت و درمان به دهه

فرآیندهای اصلی مدیریت جهت تجزیهوتحلیل عملکرد

قبل از سال  0222برمیگردد ،ولی بعد از انتشار گزارش

خود و بررسی انطباق بین عملکرد و اهداف مجموعه

سال  0222سازمان جهانی بهداشت ،موضوع ارزیابی

هست که نتیجه آن میتواند زمینهساز تصمیمگیری صحیح

عملکرد سیستمهای بهداشتی و درمانی بهطور رسمی وارد

در اقدامات آتی باشد(.)0

ادبیات حوزه بهداشت و درمان شده است .مهمترین هدف

در سالهای اخیر وضعیت بهداشت و درمان در اغلب

برای بررسی سیستمهای ارزیابی عملکرد نظام سالمت

کشورها خصوصاً در زمینه بیماریهای عفونی بهبودیافته

شامل؛

است که این بهبودی در شاخصهایی همانند شاخص امید

 .0ایجاد انگیزه برای اصالحات در نظام سالمت

به زندگی در بدو تولد ،شاخص امید به زندگی با ناتوانی

 .0ارتقاء هماهنگی و نظارت در بین بازیگران نظام

تعدیلیافته و کاهش مرگومیر وابسته به اقدامات
بهداشتی درمانی منعکسشده است( .)9-4با اینحال این
بهبودیها با ادامه برخی نگرانیها همراه شده است.
ازجمله این نگرانیها شامل :افزایش شیوع روزافزون
بیماریهای مزمن ،نابرابریها در دسترسی به خدمات
بهداشتی درمانی و پیامدهای سالمتی در درون کشورها و
در بین کشورها ،وجود تغییرات در کیفیت و ایمنی
مراقبت ،عدم تطابق بین منابع انسانی و نیازهای بهداشتی
درمانی و نیز عدم تطابق بین افزایش هزینههای خدمات
سالمت و تغییر در انتظارات عمومی( .)9بحرانهای مالی و
اقتصادی اخیر باعث تشدید نگرانیها در مورد عملکرد
نظام سالمت و تداوم تأمین منابع مالی نظام سالمت شده
است( .)5خصوصاً اینکه این بحرانها اهمیت عملکرد و
نقش برجسته دولت در حفظ همبستگی اجتماعی باهدف
بهبود در سالمت مردم را بهخوبی نشان داده است(.)6

ارزیابی عملکرد سیستم بهداشتی درمانی جهت
شکلگیری یک دورنمای مشترک از اولویتبندی برای
تقویت سیستمهای بهداشتی درمانی ،ارائه یک بستر برای
گفتگو بین برنامهها و بین بخشهای مختلف و نیز ایجاد
یک فهم مشترک برای برقراری ارتباط بین فعالیتهایی
که بر پیامدهای بهداشتی تأثیر میگذارند قابلاستفاده

تعالی بالینی

سالمت
 .9سوق دادن اصالحات در نظام سالمت به پیگیری و
ارزشیابی دقیق عملکرد در نظام سالمت
 .4تسهیل در یادگیری نظام سالمت از طریق مقایسه بین
کشورهای مختلف(.)7

در این مطالعه در ابتدا برخی از رایجترین الگوهای
بینالمللی ارزیابی عملکرد سیستم بهداشتی و درمانی
موردبررسی قرارگرفته و سپس برخی از مهمترین مفاهیم
و واژههایی که در طراحی الگوی ارزیابی عملکرد
سیستمهای بهداشتی و درمانی نقش دارند توضیح
دادهشده است .در انتها تجربیات برخی از کشورها
بیانشده و مورد مقایسه قرارگرفته است.
روش مطالعه
برای انجام این مطالعه از منابع مختلف الکترونیکی و
کتابخانهای به دو زبان فارسی و انگلیسی استفادهشده
است .منابع مربوط به سالهای  0991-0205موردبررسی
قرارگرفته است .در بررسی منابع ،از کلیدواژههای فارسی
مدل ،الگو ،چارچوب ،ارزیابی ،ارزشیابی ،عملکرد،
کارکرد ،نظام ،سیستم ،سالمت ،بهداشت و درمان و از
کلیدواژههای
Assessment,

انگلیسی

Function

Evaluation,

Operation,
Performance,
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عملکرد ،موضوع اصلی در تمامی تجزیهوتحلیلهای

است .عالوه بر این ،ارزیابی عملکرد سیستمهای بهداشتی

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر

Appraisal, Framework, Model, Health

system
بهصورت انفرادی و ترکیبی استفاده شده است .جستجوها
در پایگاههای اطالعاتی Scholar,

PubMed, Google

Scopus, IranDoc, IranMedex, Magiran, Elsevier,
 MEDLIB, Ovidانجامگرفته است .برای بررسی الگوها،

استناد کشورها و مجامع بینالمللی بوده استفادهشده است.
برای بررسی کشورها نیز ضمن مکاتبه با  42کشور ،از
اطالعات کشورهایی که دارای سیستم ارزیابی عملکرد
رسمی بوده و اطالعات آنها توسط سازمان جهانی
بهداشتی و یا توسط کشور مربوطه منتشرشده است،
استفاده شده است .مفاهیم و واژههای اصلی و مهمی که
در این الگوها نقش داشتهاند نیز موردبررسی قرارگرفته
است .دادهها در ابتدا بر اساس ارتباط موضوعی و سپس
بر اساس تاریخ انتشار اولویتبندی شده و سپس
موضوعات بهصورت اصلی و فرعی دستهبندیشده است.
یافتهها
الف :الگوهای رایج و بينالمللی ارزیابی عملكرد
سيستمهای بهداشتی درمانی(جدول شماره )1

در بررسی منابع و متون مختلف علمی و اجرایی بخش

ساختار ،به در دسترس بودن ،سازماندهی و تأمین مالی
برنامههای مراقبت سالمت رفتاری اشاره دارد.
فرایندها ،به تعامالت بین بیماران و ارائهکنندگان خدمات
در زمان واقعی ارائه خدمات اشاره دارد .پیامدها ،شامل
نتایج نهایی خدمات مراقبت سالمت بهمنظور افزایش
سالمتی افراد جامعه میباشد اما این هدف بهعنوان یک
فرایند مداوم و در حال پیشرفت میتواند از طریق اهداف
بینابینی مثل اثربخشی ،کارایی و برابری مورد ارزیابی قرار
گیرد(.)1

مدل عملکرد یکپارچه برای سیستم بهداشت و درمان:
پژوهشگران در دانشگاه مونترال بر اساس تئوری اقدام
سیستمهای اجتماعی پارسیون بر روی ایجاد مدل یکپارچه
عملکرد جهانی کارکردهاند .این مدل عالوه بر دیگر
عوامل خارجی و داخلی همانند تعیینکنندههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگسازمانی نظام سالمت ،اهداف و
عملکردهای نظام سالمت را در برمیگیرد .این چارچوب
نظام سالمت را با چهار بعد عملکردی در نظر میگیرد .دو
عملکرد داخل سازمانی شامل؛
 )0حفظ ارزشها و خلق معانی و مفاهیم جدید

سالمت ،الگوها ،چارچوبها و مدلهای مختلفی به چشم

 )0یکپارچگی و پایدار کردن فرآیندهای تولید.

میخورد که هرکدام با توجه به فلسفه وجودی خودشان،

دو عملکرد خارج سازمانی شامل؛

مفاهیم ،فرایندها و تعامالت درونی و بیرونی خاصی را به

 )0تعامل با محیط بهمنظور کسب منابع موردنیاز و

خود اختصاص دادهاند که در ادامه به برخی از مهمترین و

سازگاری با محیط

رایجترین الگوهای بینالمللی اشاره میشود.

 )0دستیابی به اهداف ارزشمند سیستم(.)9

مدلی برای ارزیابی مراقبتهای بهداشت و درمان رفتاری؛

مدل سازمان جهانی بهداشت :این چارچوب با در نظر

در سال  0999چارچوبی برای ارزیابی اثربخشی ،کارایی و

گرفتن عملکردهای نظام سالمت و اهداف آن در گزارش

عدالت در مراقبت سالمت منتشرشده است .این چارچوب

سال  0222سازمان جهانی بهداشت برای اندازهگیری

برای نشان دادن تأثیر تعیینکنندههای اجتماعی و فردی

عملکرد نظام سالمت در  090کشور عضو سازمان

روی سالمتی در سال  0991بروز رسانی شده است .علت

مورداستفاده قرارگرفته است .اولین موضوعی که در این

انتخاب نام مراقبت بهداشتی درمان رفتاری ،برای تأکید بر

چارچوب موردتوجه قرارگرفته است ،توجه به مرزهای

دوری کردن از مفهوم صرفاً فیزیکی از سالمت و توجه به

نظام سالمت است .در این چارچوب به دودسته از اهداف

مفهوم کلیتر سالمت مانند آنچه در تعریف سالمت

توجه شده است؛ اهداف ذاتی و اهداف ابزاری .هدفی را

سازمان جهانی بهداشت آمده است ،میباشد .چارچوب

بهعنوان هدف ذاتی در نظر میگیرند که دستیابی به آن در

مراقبت سالمت رفتاری با اصطالحات ساختار ،فرایندها و

درجه اول اهمیت سیستم میباشد .هدفی را هدف ابزاری
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کمک میرساند و دستیابی به آن در درجه اول اهمیت

گرفتهشده است :سطوح متوسط دستیابی به اهداف و

نمیباشد(.)02

توزیع هر هدف .بهمنظور ساختار نظام سالمت و عملکرد

در این چارچوب سه هدف اصلی شامل؛

آن ،چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،بعد

 )0بهبودی سالمتی،

کارایی را به چارچوب خود اضافه کرده است که شبیه به

 )0پاسخگویی و

چارچوب سال  0222سازمان جهانی بهداشت ،این بعد

 )9انصاف در مشارکت مالی،

بهعنوان هدف ذاتی نیست بلکه انعکاسی از دسترسی به

بهعنوان اهداف ذاتی و  4عملکرد پایه شامل؛

اهداف میباشد .سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در

 )0تأمین منابع مالی،

چارچوب خود ،کارایی را به دو بخش کارایی اقتصاد

 )0ارائه خدمات،

کالن و کار آیی اقتصاد خرد تقسیم کرده است(.)00

 )9تولید منابع و

چارچوب اهرمهای کنترل :این چارچوب بر اساس

 )4تولیت ،بهعنوان اهداف ابزاری معینشده است(.)00

تجربیات حاصل از اصالحات در طراحی ،اجرا و ارزیابی

مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی :پس از انتشار

نظام سالمت ایجادشده است .این چارچوب نظام سالمت

مدل ارزیابی عملکرد سازمان جهانی بهداشت در سال

را ساختاری در نظر میگیرد که شامل مجموعهای از

0220

ارتباطات منظم و هماهنگ بین اجزای ساختاری و اهدافی

اقدام به ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد نظام

است که سیستم سالمت تمایل به دستیابی به آن را دارد.

بهداشت و درمان نموده است .این چارچوب شامل برخی

در این چارچوب اهرمهایی شامل تأمین مالی ،نظام

تعدیالت در چارچوب سازمان جهانی بهداشت بوده

پرداخت و سازمان و رفتار سازمانی توصیف میشود تا

است .چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

سیاستگذاران با استفاده از آن بتوانند به اهداف سیستم

منطبق بر تعریف محدودتری از مرزهای سالمت نسبت به

نائل شده و یک پیوستگی زنجیروار بین مداخالت

چارچوب سازمان جهانی بهداشت بوده است .در تعریف

(اهرمهای کنترل) ،پیامدهای سالمتی(اهداف میانی) و

اهداف نظام سالمت ،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

اهداف اصلی سیستم(اهداف عملکرد) ایجاد کنند(.)09

میگوید که دسترسی برخالف نظر سازمان جهانی

چارچوب «پروژه شاخصهای کیفیت مراقبت سالمت»

بهداشت باید بخشی از پاسخگویی باشد .درحالیکه

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی :در این چارچوب

سازمان جهانی بهداشت دسترسی را یکی از

نهتنها به مراقبت سالمت توجه شده است بلکه به سایر

تعیینکنندههای پاسخگویی میداند .سازمان همکاری و

فعالیتهایی که اهداف اولیه آنها ارتقاء ،بازتوانی و حفظ

توسعه اقتصادی همچنین مخارج نظام سالمت را در

سالمت بوده است توجه شده است .این چارچوب  4الیه

چارچوب خودش اضافه کرده است که به آنها اجازه

بههمپیوسته دارد شامل؛

میدهد به موضوع هزینههای مطلوب بهداشتی بپردازند.

 )0سالمتی

در چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سه

 )0تعیینکنندههای غیربهداشتی سالمت

هدف عمده مطرحشده است؛

 )9عملکرد سیستم مراقبت سالمت

 )0بهبود سالمت و پیامدهای تندرستی

 )4زمینه و طراحی نظام سالمت.

 )0پاسخگویی و دسترسی

در این چارچوب بخش خاصی از نظام مراقبت سالمت،

 )9مشارکت مالی و مخارج نظام سالمت.

ابعاد مرکزی کیفیت مراقبت را که در این پروژه با

 ،0222سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال

اثربخشی ،ایمنی و پاسخگویی اندازهگیری میشود را
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میگویند که جهت دستیابی به هدف ذاتی به سیستم

برای هر یک از این اهداف دو مؤلفه برای ارزیابی در نظر

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر

فقط با الیه سوم قابل ارزیابی میباشد درحالیکه عملکرد

سال  0227سازمان جهانی بهداشت به دنبال ایجاد یکزبان

نظام سالمت با ارزیابی هر  4الیه امکانپذیر میباشد .در

مشترک مبنی بر اینکه نظام سالمت از چه چیزهایی

این چارچوب  9هدف عمده برای سیاستگذاری

تشکیلشده است ،تعریف اهداف چیست و چه

تعریفشده است :ارتقاء سالمت ،کارایی و عدالت.

فعالیتهایی در تقویت نظام سالمت دخیل میباشد،

کارایی را به کارایی اقتصاد خرد و کارایی اقتصاد کالن

شروعشده است .مرزهای نظام سالمت و نیز اهداف ذاتی

تقسیم کردهاند .عدالت به دو بخش انصاف در تأمین مالی

مشابه گزارش سال  0222میباشد اما در اینجا تأکید بیشتر

و انصاف در دسترسی تقسیمشده است( .)04-05همچنین

روی کارکردها و اهداف ابزاری سال  0222میباشد که

در یک مطالعه دیگر جهت مقایسه ارزیابی عملکرد نظام

بهعنوان  6بلوک یا قطعه سازنده نظام سالمت نامیده شده

سالمت  02کشور اروپایی شاخصهایی به شرح زیر

است .این  6قطعه سازنده نظام سالمت شامل؛

بهکاررفته است :امید به زندگی در بدو تولد ،سالهای

 )0ارائه خدمات

بالقوه ازدسترفته زندگی ،امید به زندگی با تعدیل

 )0نیروی انسانی بخش سالمت

ناتوانی ،هزینهها یا مخارج مراقبت سالمت(.)06

 )9اطالعات

مدلی برای نظام سالمت آمریکا با عملکرد عالی :یکی از
اولین فعالیتهای انجامشده توسط کمیسیون صندوق
مشترکالمنافع ،ایجاد چارچوبی برای عملکرد بهتر نظام
سالمت در ایاالتمتحده آمریکا بوده است .در این
چارچوب سیستم مراقبت بهداشتی به این شکل
تعریفشده است :روشهایی که در آن خدمات مراقبت
سالمت برای تحقق اهداف سالمت اجتماعی و تأمین
مالی ،سازماندهی و ارائه میشود .این روشها شامل
مردم ،مؤسسات و سازمانهایی است که با تعامل با
همدیگر اهداف اجتماعی سالمت را محقق میکنند.
همچنین شامل فرایندها و ساختارهایی است که این
تعامالت را هدایت و راهنمایی میکنند .این چارچوب
چهار هدف اصلی دارد؛
 )0مراقبت باکیفیت و ایمنی باال
 )0دسترسی به مراقبت موردنیاز برای همه مردم
 )9مراقبت باارزش و کارایی باال
 )4ظرفیت سیستم برای ارتقاء و بهبودی.

هر یک از این اهداف  4گانه از  4یا  5شاخص ساختهشده
است(.)07

چارچوب بلوکهای سازنده سازمان جهانی بهداشت :در
سال  0227سازمان جهانی بهداشت با هدف تقویت نقش

 )4تولیدات پزشکی ،واکسنها و فنآوریها
 )5تأمین مالی
 )6رهبری و حاکمیت (تولیت) میباشد(.)01

چارچوب تفکر سیستمی :این چارچوب تالش میکند تا
روابط متقابل مهم و رویدادهای تکراری را شناسایی کند؛
بنابراین بجای اینکه بر روی یک تصویر لحظهای و ایستا
از نظام سالمت تمرکز کند ،چارچوبی پویا میباشد.
بسترهایی که بهوسیله چارچوب تفکر سیستمیمطرح شده
است شامل جمعیتشناسی ،اقتصادی ،سیاسی ،قانونی،
نظارتی ،اپیدمیولوژیکی ،اجتماعی و توسعه فنآوری
میباشد .این چارچوب چهار اهرم را برای سیاستگذاران
تعریف کرده است شامل؛
 )0تولیت و ترتیبات سازمانی
 )0تأمین مالی
 )9تخصیص منابع و سیستمهای پرداخت به ارائهکنندگان
 )4ارائه خدمات.

در این چارچوب چهار هدف بینابینی شامل :عدالت،
کارایی(فنی و تخصیصی) ،اثربخشی و حق انتخاب
تعریفشده است .سه هدف نهایی نیز شامل ارتقاء
سالمت ،محافظت از خطر مالی و رضایت مشتریان در این
چارچوب بیانشده است(.)09

خود در نظام سالمت در یک جهان در حال تغییر،
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نشان میدهد .در این چارچوب عملکرد مراقبت سالمت

چارچوب خود را برای اقدام منتشر نموده است .چارچوب

مروری

طهماسبی و همکاران

این چارچوب بهطور مشترک توسط سازمان جهانی

عملکرد نظامهای سالمت در کانون دستورالعملها و

بهداشت و بانک جهانی مدیریت میشود .این چارچوب

اقدامات قرار دارد .عملکرد و توانایی نظامهای سالمت در

متشکل از عناصری شامل :ورودیها ،فرایندها،

رسیدن به اهداف کلیدی ،در کشورهای مختلف حتی در

خروجیها ،پیامدها و تأثیرات نهایی اقدامات بهداشتی

کشورهای مشابه از نظر درآمد ،آموزش و مخارج سالمت

است .ورودیها ،اشاره به ورودیهای داخلی و بینالمللی

تفاوت قابلمالحظهای با یکدیگر دارند( .)00همچنین

ازجمله برنامهریزی ،بودجهریزی و منابع انسانی و

سیاستهای مناسب ،در کشورهای گوناگون بسیار

غیرانسانی میباشد .فرایندها ،شامل مجموعهای از کنشها

متفاوتاند( .)09عالوه بر این ،هیچ فرمول سادهای برای

و تعامالت گوناگون در ورودیها جهت رسیدن به

سازمان خدمت سالمت وجود ندارد و هیچ کشوری

اهداف متنوع سیستم میباشد .خروجیها ،به خروجیهای

تاکنون در این زمینه الگوی ایده آلی ابداع نکرده

مورد انتظار بخش سالمت از اصالحات و مداخالت

است( .)04بااینحال ،در دهههای پایانی قرن بیستم در زمینه

انجامشده اشاره دارد .با افزایش خروجیها انتظار میرود

ساختار ،ایده نظام مراقبت سالمت مبتنی بر جامعه و در

پیامدهایی همانند پوشش خدمات و پاسخگویی نیز بهبود

زمینه عملکرد نیز تأکید بسیار بر اثربخشی و مزایای حاصل

یابد .با بهتر شدن پیامدها انتظار میرود درنهایت تأثیرات

از نظام سالمت ،ترویج یافته است(.)05

برنامههایی همانند ارتقاء سالمت نیز بهبود یابد .این

تولیت :تولیت یک نقش مهم دولت در اداره نظام سالمت

تأثیرات نهایی خود متأثر از اثربخشی مداخالت خواهد

است .تولیت عبارت است از پاسخ به نیازهای افراد با

بود(.)02

شفافیت ،مسئولیتپذیری ،اعتماد ،رفتار اخالقی و
تصمیمگیری مناسب .تولیت فراتر از نقش سنتی

ب :مفاهيم مهم در طراحی الگوی ارزیابی عملكرد
سيستمهای بهداشتی و درمانی

در بررسی و تجزیهوتحلیل الگوهای مختلف ،عناوین و
مفاهیم گوناگون و متنوعی مشاهده میشود .این مفاهیم
با توجه به ویژگیهای هر الگو ،جایگاه و تعریف خاصی

قانونگذاری است .تولیت در واقع الزامات ارائه عادالنه
خدمات و عالئق عمومی را در هم

میآمیزد(.)04-06

تولیت شامل سه جنبه کلیدی است؛
 )0وضع ،بهکارگیری و بازبینی قوانین نظام سالمت
 )0تضمین یک سطح عمل مشخص برای هرکدام از

را به خود اختصاص دادهاند که در زیر به برخی از

نقشآفرینان(بهطور خاص خریداران ،ارائهدهندگان و بیماران)

رایجترین و مهمترین مفاهیم اشاره میشود.

 )9تعیین جهت استراتژیک برای کل نظام سالمت.

عملکرد :تعریف عملکرد اهمیت زیادی دارد زیرا اگر

برای انجام همه این موارد میتوان تولیت را شامل شش

نتوانیم عملکرد را تعریف کنیم سنجش و مدیریت آن نیز

کارکرد دانست که عبارتاند از؛

غیرممکن خواهد شد بیتس و هالتون معتقدند که عملکرد

 )0طراحی کلی نظام

یک مفهوم چندبعدی است و سنجش آن به عوامل

 )0ارزشیابی عملکرد

متعددی بستگی دارد( .)00عملکرد را بهسادگی میتوان

 )9اولویتگذاری

بهعنوان ثبت میزان نتایج محقق شده در نظر گرفت .از نظر

 )4حمایت بین بخشی

فردی نیز عملکرد عبارت است از دستاوردهای شخصی؛
بنابراین مدیریت عملکرد بایستی چگونگی تحقق نتایج را

 )5قانونگذاری
 )6محافظت از مصرفکننده.

نیز بررسی نماید زیرا میتواند اطالعات الزم برای بهبود
نتایج را ایجاد کند(.)00
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چارچوب همکاری بینالمللی سالمت و ابتکارات مربوطه:

ساختار نظام سالمت :امروزه در تمام جهان ساختار و

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر

و بهبود سیاستها در سایر نظامهای اجتماعی که در تحقق

تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه

اهداف سالمت دخیلاند ،اشاره دارد(.)00

سالمتی «نداشتن هیچگونه مشکل روانی ،اجتماعی،

منابع :امروزه ،در همه کشورها محدودیت منابع یک مسئله

اقتصادی و سالمت جسمانی برای هر فرد جامعه»

اساسی در طراحی و مدیریت مراقبتهای سالمت

است( .)01حس تندرستی در افراد تفاوت دارد و دو فرد

است( .)07لذا در این زمینه ضروری است اطمینان حاصل

در شرایط جسمانی یکسان ممکن است قضاوت متفاوتی

شود که این منابع محدود ،عاقالنه هزینه شوند بهگونهای

در مورد تندرستی خود یا دیگران بکنند( .)01سالمتی با

شوند(.)01

تأکید بر منابع اجتماعی و شخصی و همچنین بهعنوان

که حداکثر دستاورد با حداقل مخارج حاصل

بدین منظور بایستی مفاهیمی مانند حسابداری تحلیلی ،کار

ظرفیتهای فیزیکی یک شخص مفهومیمثبت است(.)9

آیی ،اولویتگذاری ،اصل مشارکت ،انجام برآورد خطر

پیامد بهداشتی :به تغییراتی در وضعیت تندرستی که در اثر

در بودجه و پیشگیری از مخاطرات اخالقی جایگاه خود

اقدامات ،فعالیتها و مراقبت نظام سالمت به وجود آید،

را در خدمات سالمت بهخوبی پیدا کنند .بایستی توجه

پیامد بهداشتی گویند( .)00پیامد بهداشتی بهعنوان ظرفیت

کرد که منابع ،تنها به منابع مالی و فیزیکی اطالق نمیشود

و توانایی سیستم مراقبت سالمت برای ایجاد یک زندگی

و مواردی از قبیل نیروی انسانی را نیز در برمیگیرد که

سالم ،مولد و طوالنی در نظر گرفته میشود(.)07

همه آنها نقش مهمی در عملکرد نظامهای سالمت

کیفیت مراقبت :همه کشورها در زمینه کیفیت مراقبتهای

دارند( .)07،09در برخی از کشورها هزینههای نظام سالمت

سالمت دچار مشکالتی هستند .کیفیت این خدمات در

توسط دولت و با استفاده از درآمد عمومی دولت انجام

همه کشورها در سطح مطلوب نمیباشد و حتی در درون

میشود .در موارد دیگر ،تأمین مالی بخش عمدهای از

کشورها نیز در مناطق مختلف کیفیت مراقبتهای سالمت

هزینههای سالمت به عهده صندوقهای بیمه اجتماعی

یکسان نمیباشد( .)90،09به ارائه درست(مؤثر) ،هماهنگ

میباشد .تأمین مالی خصوصی از مراقبتهای بهداشتی

شده ،بهموقع و بیمار محور و ایمن خدمات مراقبت

عمدتاً شامل پرداخت توسط خانواده(یا بهعنوان پرداخت

سالمت کیفیت مراقبت گفته میشود( .)07دستیابی به

مستقل و یا بهعنوان بخشی از ترتیبات مشارکت در

سطوح متوسطی از دستیابی به پیامدهای بهداشتی ،وضعیت

پرداخت) و همچنین اشکال مختلف بیمه درمانی

سالمتی و پاسخگویی کیفیت گفته میشود( .)01،00کیفیت

خصوصی میباشد(.)06

دارای چهار جنبه است که عبارتاند از عملکرد

نظام اطالعات سالمت :اطالعات سالمت ،ابزار اصلی در

تخصصی(کیفیت فنی) ،استفاده از منابع(کار آیی)،

برنامهریزی و مدیریت خدمات سالمت ،پژوهش و

مدیریت خطر(خطر بیماری یا صدمه ناشی از خدمات

آموزش است( .)09-92اطالعات سالمت فرآیندی مداوم از

ارائهشده) و رضایتمندی مشتریان از

خدمات(.)99

جمعآوری ،پردازش ،تحلیل و تبدیل دادها به اطالعات

ضروری است که عملکردهای ضعیف در ارتباط با

کامل ،کافی ،بهروز ،متناسب و قابلاعتماد است( .)09یک

کیفیت خدمات شناسایی و اصالح شوند(.)92

نظام اطالعات دارای عملکرد مطلوب ،باید متعهد به

کارایی :کارایی یعنی دستیابی به اهداف واقعی سالمت

تحلیل عمیق ،کامل ،کافی و دقیق باشد( .)92فقدان

جامعه نسبت به آنچه از منابع در دسترس میتوان به دست

اطالعات منجر به تصمیمات ناشیانه و ضعیف ،برنامهریزی

آورد( .)01،00کارایی در اقتصاد خرد یعنی میزان بهرهوری

و ارزیابی ضعیف شده و باعث دوبارهکاری ،بهرهوری

نظام سالمت در مقایسه با حداکثر مقدار قابل حصول آن.

پایین و هدر رفتن زمان و منابع میشود(.)90

کارایی در اقتصاد کالن یعنی تأثیر سطوح متغیر منابع روی
سطح مطلوب پیامدها و پاسخگویی نظام سالمت در

 915تعالی بالینی
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حمایت بین بخشی یکی از اجرا تولیت است که به ترویج

سالمتی :بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی ،تندرستی

مروری

طهماسبی و همکاران

فنی(راندمان تولید) یعنی گرفتن بیشترین خروجی از پول

تعیینکنندههای پاسخگویی است( .)01،00،00دسترسی

و کارایی تخصیصی یعنی تولید مجموعهای مناسب و

شامل دسترسی فیزیکی و دسترسی مالی است .دسترسی

درست از خروجی بهداشتی برای دستیابی به اهداف

فیزیکی یعنی توزیع مناسب دسترسی به ورودیهای

سالمتی(.)09

سیستم(تخت بستری ،پزشکان ،پرستاران و )...به نسبت

کارایی یعنی ارائه کارآمد خدمات و مدیریت بیمه در

جمعیت و دسترسی مالی یعنی دسترسی اثربخش به

زمان مناسب و بستر و زمینه مناسب که در آن خالقیت و

خدمات مراقبت سالمت از نظر پرداخت مالی ،به عبارتی

نوآوریهای جدید را میتوان هم برای اثربخشی و هم

درجه مشارکت همگانی و قدرت خرید خدمات(.)07،09

بهداشتی یا بودن در سرحد امکان تولید

ارزشگذاری مورد ارزیابی قرارداد(.)07

پاسخگو بودن :پاسخگویی یعنی اینکه یک سیستم

ج) تجربيات کشورها (جدول شماره )2

بهداشتی چگونه به انتظارات بهداشتی و غیربهداشتی مردم

کشور کانادا :در کشور کانادا در طول زمان و برای

توجه مینماید که این بخشی از کیفیت مراقبت سالمت

اهداف گوناگون ،الگوهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد

نیز میباشد( .)94،04پاسخگو بودن یعنی احترام به افراد،

نظام سالمت طراحی و ارائهشده است که مهمترین الگو

بدین معنی که نظام بهداشت و درمان و ارائهکنندگان

در سال  0221با رویکردی متفاوت نسبت به الگوهای قبلی

خدمت به کرامت ،استقالل و محرمانه ماندن اطالعات

و بهمنظور محدودسازی شاخصها ،معیارها و شاخصهای

پایبند باشند( .)00پاسخگو بودن یعنی مشتری مداری ،یعنی

ارزیابی عملکرد مورد بازبینی قرارگرفته است .در این

توجه به نیازهای بهداشتی ،امکانات و تسهیالت پایه

چارچوب وضعیت سالمت با چهار معیار ،تعیینکنندههای

خدمات بهداشتی درمانی ،دسترسی به شبکههای اجتماعی

غیرپزشکی سالمت با چهار معیار ،عملکرد نظام سالمت با

حمایت از بیماران و حق انتخاب ارائهکنندگان از سوی

هشت معیار و ویژگیهای نظام سالمت با سه معیار در نظر

گیرندگان خدمت( .)00،1همچنین به درجه رضایتمندی

گرفتهشده است .معیارهای وضعیت سالمت شامل:

شهروندان از خدمات ارائهشده توسط نظام سالمت،

مرگومیرها ،کارکرد انسانی ،شرایط سالمت و خوب

پاسخگویی گفته میشود(.)09

بودن میباشد .تعیینکنندههای غیرپزشکی سالمت شامل:

برابری(عدالت) :بیعدالتی سالمت در اغلب کشورها

رفتار سالمت ،شرایط زندگی و کار ،منابع فردی و عوامل

دیده میشود برابری یعنی ارائه منصفانه خدمات سالمت و

محیطی میباشد .عملکرد نظام سالمت شامل :قابلقبول

اینکه گروههای مختلف جامعه از فواید حاصل از خدمات

بودن ،قابلیت دسترسی ،مناسب بودن ،شایستگی ،استمرار،

نظام سالمت بهطور عادالنه بهرهمند شوند( .)07،1برابری

اثربخشی ،کارایی و ایمنی میباشد .ویژگیهای نظام

کارایی(.)07

سالمت و جامعه شامل :جامعه ،نظام سالمت و منابع

برابری یعنی توزیع عادالنه سالمتی و پاسخگویی در بین

میباشد .عدالت و برابری معیاری است که همه اجزای

مردم و همچنین مشارکت منصفانه در تأمین منابع

نظام سالمت را در برگرفته است(.)95

یعنی توزیع عادالنه کیفیت ،دسترسی و

مالی( .)01،00برابری یعنی توزیع منصفانه اهداف عملکرد
شامل وضعیت بهداشتی ،رضایت شهروندان و محافظت از

کشور ارمنستان :اهداف بیانشده شامل تقویت تولیت و

خطر مالی( .)09برابری یعنی توزیع منصفانه پیامدهای

نظارت ،پاسخگویی ،شفافیت ،تعیین اولویتهای و

بهداشتی ،دسترسی و تأمین مالی(.)00

سیاستگذاری میباشد .در این چارچوب هفت کارکرد

دسترسی :دسترسی بهعنوان جزئی از برابری یا عدالت

و سه هدف نظام سالمت با استفاده از  42شاخص اصلی

مطرح است .دسترسی یعنی در دسترس بودن سازمان و

تعالی بالینی
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مقایسه با سایر کاالها و خدمات( .)00،1کارایی

تأمین مالی در نظام سالمت( ،)1دسترسی یکی از عناصر و

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر

شامل؛

تقویت روند اصالحات و ظرفیتسازی مناسب برای

 )0سیستمهای اطالعاتی

استقرار اهداف مهم اصالحی بخش سالمت ،مسئله توسعه

 )0منابع انسانی

مدیریت و توسعهسازمانی را موردتوجه قرار داده است و

 )9تولیت و نظارت

دراین راستا بر اساس سه اصل کلی مسئولیت ،عملکرد و

 )4بهرهوری

پاسخگویی ،پنج برنامه راهبردی را در دستور کار خود

 )5دسترسی به خدمات

قرار داده است( 04 .)99زمینه یا معیار برای ارزیابی عملکرد

 )6کیفیت و ایمنی خدمات و
 )7عوامل خطر  /ارتقاء سالمت  /پیشگیری از بیماریها
میباشد.

نظام سالمت ایران مطرحشده است .این معیارها
دربرگیرنده  075شاخص ارزیابی عملکرد در کشور ایران
میباشند .با استفاده از این الگوی نتیجه محور و شاخص

اهداف نظام سالمت شامل:

محور ،فرصت خوبی برای بهبود عملکرد سیستم بهداشت

 )0عدالت در تأمین و محافظت مالی

و درمان در طول زمان در اختیار سیاستگذاران قرار

 )0وضعیت سالمت و توزیع آن و

خواهد گرفت .معیارهای پیشنهادشده برای ارزیابی

 )9پاسخگویی میباشد(.)96

عملکرد سیستم بهداشت و درمان کشور ایران شامل:
کشور بلژیک :اهداف بیانشده شامل شفافیت و

 )0وضعیت سالمت

پاسخگویی ،مقایسه با کشورهای دیگر ،نظارت و پایش بر

 )0تولیت

عملکرد در طول زمان میباشد .این چارچوب دارای سه

 )9دسترسی

الیه و چهار بعد عملکردی است که با استفاده از

55

شاخص اصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد .الیههای
عملکردی شامل؛
 )0وضعیت سالمت
 )0عوامل تعیینکننده غیرپزشکی سالمت و
 )9نظام سالمت (ارتقاء سالمت ،مراقبتهای پیشگیرانه،
مراقبتهای درمانی ،مراقبتهای بلندمدت و پایان مراقبت از
زندگی) است.

ابعاد عملکردی مراقبت سالمت عبارتاند از؛
 )0کیفیت
 )0دسترسی
 )9کارایی و
 )4پایداری و تداوم.

عدالت و برابری خصوصیتی است که تمام الیهها را در
برمیگیرد(.)97

کشور ایران :برای نظام سالمت کشور ایران ازنظر
ساختاری سه سطح کشوری ،استانی و شهرستانی

911

تعالی بالینی

 )4مخارج سالمت
 )5تأمین مالی و عدالت
 )6مراقبتهای اولیه
 )7مراقبت سالمندی
 )1کیفیت خدمات
 )9نظام بیمهای
 )02عملکرد بیمارستانی
 )00نتایج سالمت
 )00پژوهش ،تحقیق ،توسعه و نوآوری
 )09خصوصیسازی
 )04کارایی و بهرهوری میباشد(.)04

کشور انگلستان :نظام بهداشت و درمان انگلستان بر پایه
طب ملی انگلستان و با هدف ارائه خدمات درمانی جامع
بهتمامی شهروندان بر پایه سه اصل پیشگیری ،تشخیص و
درمان پایهگذاری شده و اساساً تأمین منابع مالی آن از
طریق مالیاتها و درآمدهای عمومی دولت تأمین میشود.
اهداف بیانشده شامل مدیریت عملکرد مؤسسات مرتبط
با نظام ملی سالمت و مسئولین استراتژیک بخش
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موردتوجه قرارگرفته است .کارکردهای نظام سالمت

طراحیشده است( .)91وزارت بهداشت نیز در جهت

مروری

طهماسبی و همکاران

سالمت(مدیریت عملکرد مراقبتهای بهداشتی) میباشد.

 )5تأمین مالی عادالنه

این کشور فاقد نظام جامع یا غیر جامع ارزیابی عملکرد

 )6دسترسی به خدمات سالمت

میباشد .با استفاده از حدود  52شاخص اصلی موضوعاتی

 )7کیفیت و ایمنی خدمات ،میباشد.

مانند بهبود وضعیت سالمتی ،دسترسی منصفانه به
مورداندازهگیری قرار میگیرد .در گزارش پایان سال

و تأثیر برنامههای بخش بهداشت و درمان ،پاسخگویی به

 0200نظام ملی سالمت به تجربه بیمار و ارائهکنندگان

ارائهکنندگان خدمات ،شناسایی حوزههای بالقوه

خدمت نیز اشارهشده است(.)40

مشکلدار سیاستگذاری میباشد .این چارچوب با
استفاده از حدود  59شاخص مبادرت به پیگیری منظم از

کشور استونی :اهداف بیانشده شامل تقویت

خروجیها ،پیامدها(دسترسی ،حمایت مالی ،بهرهوری،

مسئولیتپذیری ،تقویت تولیت و نظارت ،ارائه طرحی

کیفیت و شفافیت) و تأثیرات(بهبود وضعیت سالمت)

برای پایش برنامه ملی سالمت میباشد .این چارچوب با

برنامهها در بخش بهداشت و درمان کشور قرقیزستان

استفاده از حدود  12شاخص اصلی به ارزیابی عملکرد

مینماید(.)49

کشور استونی میپردازد .در این چارچوب چهار کارکرد
نظام سالمت ،چهار هدف بینابینی ،سه هدف اصلی و

کشور پرتغال :اهداف بیانشده شامل پاسخگویی و

هفت بعد عملکردی مدنظر قرارگرفته است .کارکردهای

اطالعات سیاستگذاری میباشد .این چارچوب با استفاده

نظام سالمت شامل؛

از حدود  50شاخص اصلی به ارزیابی عملکرد کشور

 )0تولیت

پرتقال میپردازد .در این چارچوب چهار کارکرد نظام

 )0تولید و تخصیص منابع

سالمت ،پنج هدف بینابینی و سه هدف اصلی مدنظر

 )9ارائه خدمات

قرارگرفته است .کارکردهای نظام سالمت شامل؛

 )4تأمین مالی ،میباشد.

 )0تولیت

اهداف بینابینی شامل؛

 )0تولید و تخصیص منابع

 )0عدالت در دسترسی و پوشش جمعیت
 )0پاسخگویی و حق انتخاب
 )9کارایی و
 )4کیفیت و اثربخشی
اهداف اصلی نظام سالمت شامل؛
 )0وضعیت تندرستی

 )9ارائه خدمات
 )4تأمین مالی.
اهداف بینابینی شامل؛
 )0دسترسی
 )0پوشش خدمات
 )9کیفیت و ایمنی خدمات

 )0محافظت از خطر مالی

 )4رفتار بهداشتی

 )9رضایت مشتری ،میباشد(.)0

 )5کارایی

ابعاد عملکرد شامل؛

اهداف اصلی نظام سالمت شامل؛

 )0وضعیت سالمت

 )0وضعیت تندرستی

 )0رفتار بهداشتی و ارتقاء سالمت

 )0حمایت از خطر مالی و اجتماعی

 )9عوامل غیربهداشتی مؤثر بر سالمت
 )4پاسخگویی

تعالی بالینی

 )9پاسخگویی(.)44
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خدمات،

ارائه

خدمات

و

زمانهای

انتظار،

کشور قرقيزستان :اهداف بیانشده شامل پایش پیشرفت

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر

ارزیابی برای برنامه تحول بهداشتی ،شفافیت و

درمان خود بهره بردهاند.

پاسخگویی ،حمایت از توسعه سیاستگذاری مبتنی بر

تعیین اهداف واقعبینانه برای فرایند ارزیابی عملکرد نظام

شواهد ،راهنمای توسعه سیاستگذاری دولتی ،شناسایی

سالمت بسیار مهم ،دشوار و پیچیده است .مطالعات نشان

919ی
حوزههای اولویتدار سیاستگذاری میباشد .پیامدها

میدهد اهداف اولیه ارزیابی عملکرد نظام سالمت همانند

سالمتی بهعنوان اهداف نهایی سیستم سالمت تعریفشده

افزایش شفافیت و پاسخگویی بیشازحد به بلندپروازی

است که از طریق سه هدف بینابینی و چهار کارکرد نظام

تمایل دارند .در آغاز ارزیابی عملکرد نظام سالمت باید

سالمت حاصل میشود .اهداف بینابینی شامل؛

درست و منطقی باشد ،سپس بهتدریج نسبت به ایجاد یا

 )0محیط و سبک زندگی بهداشتی

توسعه شاخصهایی متناسب با چارچوبهای عملکرد و

 )0کارایی و جامعیت خدمات مراقبت فردی

تطبیق آن با اطالعات سیستم اقدام شود .بر اساس محیط

 )9مشارکت عادالنه در تأمین منابع مالی.

متغیر و شناور سیاستگذاری که در آن روند اقتصادی یا

کارکردهای نظام سالمت شامل؛

تغییرات حکومتی میتواند روی اولویتگذاریها تأثیر

 )0ارائه خدمات

بگذارد ،تدوین چارچوبی جامع با یکسری شاخصهای

 )0تولید منابع

منعطف میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

 )9تأمین منابع مالی

هرچند ارزشیابی عملکرد نظام سالمت دارای پتانسیل

 )4حاکمیت و رهبری(.)45

مطلوبی است اما تنها زمانی مفید واقع خواهد شد که
بتواند شکاف بین سنجش در سطح کلی ،کارکردهای

بحث و نتيجهگيری
در برسی منابع و متون مختلف علمی و اجرایی بخش

فردی و مداخالتی که منجر به تغییر خواهند شد را پر
کند(.)47

سالمت ،الگوها ،چارچوبها و مدلهای مختلفی به چشم

رویکردهای متنوعی نسبت به ارزیابی عملکرد نظام

میخورد که هرکدام با توجه به فلسفه وجودی خودشان،

سالمت بیانشده است از جمله :رویکرد ارزیابی داخلی در

مفاهیم ،فرایندها و تعامالت درونی و بیرونی خاصی را به

مقابل ارزیابی خارجی ،ارزیابی متمرکز در مقابل ارزیابی

خود اختصاص دادهاند .همچنین در بررسی و

غیرمتمرکز یا مشارکتی ،ارزیابی تجمعی در مقابل ارزیابی

تجزیهوتحلیل الگوهای مختلف ،عناوین و مفاهیم

تکوینی .ترتیبات سازمانی در داخل وزارت بهداشت و

گوناگون و متنوعی مشاهده میشود .این مفاهیم با توجه به

واحدهای تابعه بایستی این فرصت را جهت تقویت

ویژگیهای هر الگو ،جایگاه و تعریف خاصی را به خود

همافزایی فرایندهای سیاستگذاری موجود همانند

اختصاص دادهاند .عالوه بر این هیچ فرمول سادهای برای

جمعآوری ،تفسیر و استفاده از دادهها فراهم نماید .اگر

سازمان خدمات سالمت وجود ندارد و هیچ کشوری

موسسه مسئول انجام ارزیابی عملکرد بتواند با حفظ

تاکنون در این زمینه الگوی ایده آلی ابداع نکرده

استقالل خود ارتباطات مناسبی با وزارت بهداشت و

است( .)04بااینحال در دهههای پایانی قرن بیستم در زمینه

سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان برقرار نماید در

ساختار ،ایده نظام مراقبت سالمت مبتنی بر جامعه و در

انجام مأموریت خود موفقتر عمل خواهد کرد .وجود

زمینه عملکرد نیز تأکید بسیار بر اثربخشی و مزایای حاصل

اینگونه مؤسسات مستقل بهطور مثال در مواقعی که

از نظام سالمت ترویج یافته است( .)46کشورهای مختلف

ارزیابی خارجی مدنظر باشد و استقالل ارزیابیکننده نیز

نیز براساس ساختار حکومتی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

بهعنوان یک ویژگی برتر در نظر گرفته شود ،به شرطی

و نیز ساختار و اهداف مورد انتظار نظام سالمت ،از

911
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نماید(.)52

داشته باشند ،بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.

بسیاری از محققین معتقدند که معیارهای ارزیابی بایستی تا

بایستی توجه کرد که ارزیابی عملکرد یک فرآیند پویا،

حد ممکن از استراتژیها مشتق شوند .در ارزیابی عملکرد

توسعهای و دوطرفه است( .)41ارزیابی عملکرد نظام

نظام سالمت ضروری است که بین فعالیتهای نظام و

سالمت به تعهد ،اشتیاق و جدیت افراد و دولتها نیاز

نتایج سالمت ارتباط برقرارشده و عامل مهم دوره زمانی

دارد .زمان و منابع موردنیاز برای ارزیابی عملکرد نظام

که در آن نتایج سالمت قابل ارزیابی هستند موردتوجه

سالمت را نباید دستکم گرفت .بعالوه جدیت و ثبات

قرار گیرد .به نظر میرسد ایجاد ارتباط بین دوره زمانی

در اعضای گروههای کاری از عوامل مهم بهعنوان تعهد

فعالیتها و زمانی که میتوان نتایج عملکردی را مورد

حاکمیتی مطرح میباشد .سرمایهگذاریهایی ازایندست

شناسایی قرارداد نیازمند کار بیشتری باشد .در ارزیابی

میتواند باعث فرهنگ تعالی سازمانی نظام سالمت،

عملکرد نظام سالمت بایستی هم فرآیندها و هم نتایج

ظرفیتسازی و تالش برای بهبود عملکردی که در

موردتوجه قرار گیرند اما شاخصها بایستی بیشتر

درازمدت به ثبات و حفظ ارزیابی عملکرد نظام سالمت

شاخصهای نتیجه باشند .در تدوین الگوی ارزیابی

کمک خواهد کرد ،شود.

عملکرد بایستی توجه کرد که معیارهای ارزیابی با

در ارزیابی عملکرد نظام سالمت بایستی رویکردی اتخاذ

عملکرد نظام و نیز مستندات مربوط به نتایج سالمت

شود که بتواند نقاط قوت و ضعف نظام را شناسایی کرده،

همخوانی داشته باشند.

موانع اصلی و مناطق مهم مداخله را اولویتبندی نموده و

نتیجه نهایی اینکه هیچ الگوی واحدی از ارزیابی عملکرد

راهحلهای بالقوه را شناسایی نمود(.)49

نظام سالمت در سطح بینالمللی و کشورها توصیه نشده

ارزیابی عملکرد نظام سالمت میتواند باعث تقویت فهم

است .در هر کشوری بهتناسب ساختار سیاسی ،اقتصادی،

عملکرد سیستم بهداشتی درمانی در سطوح مختلف

اجتماعی و بر مبنای اهداف مورد انتظار از نظام سالمت

محلی ،منطقهای و ملی شود .سیستم ارزیابی عملکرد نظام

نیاز به طراحی الگوی ارزیابی عملکرد میباشد .به جهت

سالمت ملی در درجه اول یک پروژه ملی با اهداف ملی

شفافیت و پاسخگویی ،نیاز است تا الگوی ارزیابی

میباشد .بااینحال برای اجرای موفقیتآمیز فرآیند

عملکرد در سطوح مختلف اجرایی نظام سالمت طراحی و

بهرهبرداری از نتایج ،مقامات محلی و منطقهای بایستی هم

اجرا شود تا هر واحد اجرایی مسئولیت فعالیتهای خود را

ارزیابی عملکرد نظام سالمت را خوب بفهمند و هم آنها

بپذیرد .برای ارزیابی عملکرد نیاز است تا واحدهای

بپذیرند؛ بنابراین تالشهای آینده بایستی معطوف به

اجرایی برای فعالیت خود دارای اهداف روشن و

توسعه ارزیابیها در سطوح محلی و منطقهای باشد.

برنامهریزی مناسب باشند .از آنجائی که هیچ الگوی

ارزیابی عملکرد نظام سالمت فرصتی را برای تعیین و

ارزیابی کامل و بدون نقص نمیباشد ،بنابراین نتیجه

تصحیح شکافهای دادههای موجود فراهم میکند .ارزیابی

طراحی هر الگوی ارزیابی عملکرد هم قبل و هم بعد از

عملکرد نظام سالمت میتواند با مشخص کردن شکافهای

اجرا باید منتشرشده تا موردانتقاد سازنده صاحبنظران

دادهای به بهبود سیستم اطالعات بهداشتی درمانی کمک

قرارگرفته و نواقص آن برطرف شود.

کند که این امر اولین گام بهسوی تأمین دادههای باکیفیت
و قابلدسترس میباشد.
بسیاری از اقدامات ،بخصوص در حوزه سالمت عمومی،
در درازمدت بر نتایج اثر میگذارند لذا متدولوژی
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که اهداف اولیه و اصلی شفاف و قابلیت پاسخگویی

ارزیابی عملکرد بایستی این مسئله را منعکس
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جدول شماره  :1مقایسه بین چارچوبهای بینالمللی ارزیابی عملکرد سیستم بهداشت و درمان
اجزای اصلی
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تعالی بالینی

خواص تغذیه ای و درمانی انجیر

سؤاالت
-00کدامیک از موارد زیر موضوع اصلی در تمامی تجزیهوتحلیلهای سازمانی بوده و باعث توسعه تئوری سازمانی میشود؟
الف) منابع
ب) مدیریت

د) عملکرد
 -0کدامیک از موارد زیر از چالشهای (مشکالت) بخش سالمت نمیباشد؟
الف) نابرابریها در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی
ب) عدم تطابق بین منابع انسانی و نیازهای بهداشتی درمانی
ج) تغییر روند بیماریها از بیماریهای غیر واگیر به بیماریهای واگیر
د) عدم تطابق بین افزایش هزینههای خدمات سالمت و تغییر در انتظارات عمومی
 )9کدامیک از موارد زیر جزو اهداف ابزاری«مدل سال  0222سازمان جهانی بهداشت» میباشد؟
الف) پاسخگویی
ب) ارائه خدمات
ج) بهبودی سالمتی
د) انصاف در مشارکت مالی
 )4کدامیک از موارد زیر جزو اهداف عمده«مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» نمیباشد؟
الف) پاسخگویی و دسترسی
ب) بهبود سالمت و پیامدهای تندرستی
ج) مشارکت مالی و مخارج نظام سالمت
د) کارایی اقتصاد خرد و کار آیی اقتصاد کالن
 )5کدامیک از موارد زیر در مورد «چارچوب تفکر سیستمی» صحیح نمیباشد؟
الف) هدف نهایی شامل ارتقاء سالمت ،محافظت از خطر مالی و رضایت مشتریان میباشد.
ب) این چارچوب تالش میکند تا روابط متقابل مهم و رویدادهای تکراری را شناسایی کند.
ج) هدف بینابینی شامل عدالت ،کارایی (فنی و تخصیصی) ،اثربخشی و حق انتخاب میباشد.
د) در این چارچوب 9 ،هدف عمده «ارتقاء سالمت ،کارایی و عدالت» برای سیاستگذاری تعریفشده است.
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ج) سازماندهی

مروری

طهماسبی و همکاران

 ........................ )6عبارت است از پاسخ به نیازهای افراد با شفافیت ،مسئولیتپذیری ،اعتماد ،رفتار اخالقی و تصمیمگیری
مناسب
الف) عدالت
ب) تولیت

د) عملکرد
 )7کدامیک از موارد زیر در مورد مفهوم «پاسخگویی» در نظام سالمت صحیح نمیباشد؟
الف) توجه به انتظارات بهداشتی و غیربهداشتی مردم
ب) احترام به کرامت ،استقالل و محرمانه ماندن اطالعات
ج) ارائه منصفانه خدمات سالمت و توزیع عادالنه کیفیت ،دسترسی و کارایی
د) تأمین امکانات و تسهیالت پایه خدمات سالمت ،دسترسی به شبکههای اجتماعی حمایت از بیماران
 )1کدامیک از موارد زیر در مورد نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران صحیح نمیباشد؟
الف) یک مدل نتیجه محور و شاخص محور میباشد
ب) از نظر ساختاری ،در  9سطح کشوری ،استانی و شهرستانی طراحیشده است
ج) همانند نظام طب ملی انگلیس بوده و تأمین مالی آن توسط مالیات و درآمد عمومی دولت انجام میگیرد
د) بر اساس  9اصل کلی مسئولیت ،عملکرد و پاسخگویی 5 ،برنامه راهبردی را در دستور کار خود قرار داده است
 ........................... )9یک فرآیند پویا ،توسعهای و دوطرفه بوده و بایستی رویکردی اتخاذ شود که بتواند نقاط قوت و
ضعف نظام سالمت را شناسایی کرده ،موانع اصلی و مناطق مهم مداخله را اولویتبندی کرده و راهحلهای بالقوه را
شناسایی نماید.
الف) ارزیابی عملکرد نظام سالمت
ب) برنامهریزی بهداشتی و درمانی
ج) کنترل و نظارت بهداشتی و درمانی
د) خالقیت و نوآوری در نظام سالمت
 )02کدامیک از جمالت زیر صحیح میباشد؟
الف) مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد ،دارای اهداف کلی و مؤلفههای یکسان میباشند.
ب) کشورهای مختلف علیرغم ساختار متفاوت حکومتی ،دارای الگوهای مشترک ارزیابی عملکرد میباشند.
ج) میتوان الگوی واحدی را برای ارزیابی عملکرد نظام سالمت در سطح بینالمللی و کشورها طراحی و اجرا نمود.
د) برای ارزیابی عملکرد نیاز است تا واحدهای اجرایی برای فعالیت خود دارای اهداف روشن و برنامهریزی مناسب باشند.

تعالی بالینی

دوره پنجم ،شماره  ،2پاییز 991 9315

Downloaded from ce.mazums.ac.ir at 10:16 +0430 on Thursday July 2nd 2020

ج) کیفیت

