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چكيده
مقدمه
گرچه فساد پديدهاي است که کموبيش در تمامي بخشهاي نظامهاي اجتماعي بروز مييابد ،نظام سالمت به
داليلي چون؛ کثرت خدمات و پرهزينه بودن آنها ،عدم امکان تعيين دقيق نيازها و بيش برآورد آن ،تماي ل
عمومي نظامهاي سالمت به وجود قواعد ضعيف (و البته گاه تورم قوانين) ،فقدان نسبي مسئوليتپ يري در
نظام سالمت ،اطالعات نامتوازن بين ارائهدهندگان خدمات و بيماران ،ت ممينکنن دگان تجهي زات پزش کي و
ارائهدهندگان خدمت و بعضاً دستمزدهاي پايين يا غيرواقعي ظرفيت فسادزايي بيشتري دارد.
در تعريف فساد نيز عموماً به تعريف بانک جه اني از فس اد ارج اد داده م يش ود ک ه مب ابق ب ا آن فس اد
«سوءاستفاده از موقعيت براي منافع شخصي» تعريف شده است.
فساد در نظام سالمت اختاللي سيستمي است که ناشي از سوءاستفاده از قدرت و نفوذ ،موقعيت ،دور زدن يا
ناديده انگاشتن ق وانين و مق ررات و ي ا ق انونگ اري س وگيرانه توس ک ارگزاران بخ ش س المت اع م از
ارائهدهندگان خدمت (مشتمل بر کارورزان ،متخصصان ،پزشکان و ،)...تهيهکنندگان ملزومات پزشکي (اعم از
تهيهکنندگان تجهيزات پزشکي و دارو) ،پرداختکنن دگان هزين هه ا (ش رکته اي بيم هاي ،بيم اران  )...و
مقامات و مسئوالن متولي قانونگ اري ،مديريت و نظارت بر بخش سالمت براي منافع ف ردي ،گروه ي و ي ا
سازماني است .با اين تعريف ميتوان در نظام سالمت از چند منظر به مبالعه فساد پرداخت :ع امالن فس اد،
رويهها يا نمودهاي فساد ،پيامدهاي فساد و علتهاي فساد.
روششناسي
اين مبالعه بر اساس چارچوب مستند حمايتطلبي تهيه شده است .اطالعات موردنياز پيشنويس اين نوشتار
از دو روش به دست آمد )4 :مرور اسناد شامل منابع داخل کشور ،تجربي ات س اير کش ورها و اس ناد داخ ل
کشور ايران و مقايسه آنها )2 ،براي نقد و استفاده از نظرات خبرگان در پيشن ويس نه ايي از اف راد خب ره
بهعنوان کميته راهبري فني استفاده شد و درنهايت در گروه سالمت اجتماعي موردبحث و تب اد نظ ر ق رار
گرفت.
يافتهها
عامالن فساد در نظام سالمت ميتوانند آن دسته از کارگزاران نظام سالمت (اعم از فردي يا سازماني) باش ند
که در اين نظام داراي قدرت ،اقتدار و يا نفوذ هستند؛ بنابراين هر يک از کارگزاران نظام سالمت در اين نظام
که به خاطر داشتن تخصص ،منابع مادي ،مهارت و ...داراي موقعيتي فراتر از ساير کنشگران اين ح وزه ق رار
ميگيرند (داراي قدرتاند) ،کساني که بهصورت قانوني داراي اقتدارند (داراي سمت هستند) و کساني که به
خاطر قدرت ،اقتدار و يا موقعيتهايي در بيرون از نظام سالمت ،ميتوانند اين نظام را تحت تمثير قرار دهن د

(صاحبان نفوذ) ،بالقوه ميتوانند کنشگر فساد در نظام سالمت باش ند .در خص و فس اد در نظ ام س المت
نشان از آن دارد که در اين حوزه به دليل تنود ،گستردگي ،پيچيدگي ،ذينفع ان مختل ف و ...ب ا نموده اي
مختلفي از فساد روبرو هستيم که شامل دزدي و اختالس ،فساد در نظ امه اي پرداخ ت ،فس اد در زنجي ره
تممين و تدارک دارو ،فساد در حين توزيع خدمات سالمت است .پيامدهاي فساد در نظام سالمت هم متوجه
خود نظام سالمت است و هم معبوف به ساير نظامهاي اجتماعي ک ه نظ ام س المت ب ا آنه ا ارتب ا دارد.
مهمترين پيامدهاي فساد براي خود نظام سالمت عبارتاند از :توزيع ناعادالنه و نامناسب درآمدها ،تخص يص
نامناسب منابع و منابع ،افزايش قيمت محصوالت به دليل هزينه فساد ،چشمپوشي از سرمايهگ اري به دليل
هزينههاي فساد ،کاهش کيفيت خ دمات و اخ تال ک ارکردي در نظ ام س المت .از س وي ديگ ر ب ه دلي ل
ارتبا هاي گستردهاي که نظام سالمت با ساير نظامها دارد و نقش مهمي که در کليت نظام اجتم اعي دارد،
داراي پيامدهاي ديگري در خارج از نظام سالمت است .فساد نيز همانند بسياري از پديدههاي اجتماعي ديگر
ناشي از علتهاي مختلفي است که در سبوح اجتماعي مختلف قرار دارند.
بحث و نتيجهگيري
راهکارهايي که توس سازمانهاي فعا در حوزه مبارزه با فساد و برخي از مبالعات انجامشده در اين زمين ه
ارائه شده است عموماً بر اين موارد براي مبارزه با فساد تمکيد داشتهاند :تدوين دس تورالعمله ا ب راي نح وه
تممين ،توزيع و ارائه خدمات ،تدوين قواعدي رفت اري و عملک ردي ب راي ک ارگزاران نظ ام س المت و ايج اد
شفافيت در رويهها ،فرآيندها و مکانيسمهاي تممين ،توزيع و ارائه خدمات از طريق انتشار عام آمارها در تمام
بخشهاي نظام سالمت ،درگير کردن رسانههاي مستقل ،جامعه مدني و بيماران براي ارائه گ زارشه ايي در
خصو فساد ،ايجاد شفافيت در خصو بودجه سالمت و عملک رد آن از طري ق ارائ ه اطالع ات و تس هيل
دسترسي همگاني به آن ،تدوين قواعد عمل براي کارکن ان و ک ارگزاران بخ ش س المت ،جل ب مش ارکت و
نظارت جامعه مدني ،معرفي نهادهاي نظارتي ،کاهش انگيزههاي فساد از طريق بررسي مداوم مکانيس مه اي
پرداخت ،تقنين در خصو جلوگيري از تضاد من افع ،ارائ ه آماره اي ش فاف و قاب لدس ترس در خص و
استفاده از صندوقهاي دولتي و قيمت خ دمات ،ارائ ه رس يد ب راي هم ه پرداخ ته ا ،ک اهش دادن نق ش
تسهيلگران در معامالت دولتي و شفاف کردن آن ،ارتقاي شفافيت و مسئوليتپ يري در سياستها ،خريده ا
و پرداختها ،قواعد عمل ،ارائه دستمزد و مزاياي بيشتر به کارکنان.
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