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   پيشگفتار
ء بهداشت در عرصه يشود از آخرين توليدات سازمان جهان يتقديم حضورتان مآن  ءکه اينک ترجمه يکتاب

 ءاز کارشناسان باتجربه يتوسط گروه )۲۰۰۶( ين کتاب در سال جاريا. باشد ياقتصاد کالن و بهداشت م
  . فرصت انتشار يافته است ياد شده تاليف، و  سازمان

   
مختلف و  يو فرايندها عناصر ي، در هم آميزيسالمت و بيمار ءو عرصه يحيات انسان ءنگاه دقيق به گستره

ج امکانپذير نيست بلکه در نه تنها در عالم خار آنها يکشد که تفکيک و جداساز يرا به تصوير م يمتعدد
در  يتحول و دگرگون  .گيرد يتحليل و شناخت دقيق تر مسايل و پديده ها صورت م يعالم ذهن نيز تنها برا

آنها،  يو اقتصاد ي، و اجتماعي، سياسيجمعيت ي، عواقب و پيامدهايبيمار يوريهائبيماريها و در ت يالگو
ت سالمت و تدارک خدماانسانها، مسووليت انکارناپذير دولتها در تامين  ياز حق سالم زيستن برا يبرخوردار

 يو اجتماع يدر جدول کالن حيات اقتصاد يتحليل سالمت و بيمار … تحت پوشش، و يجمعيت ها يبرا
   .نمايد يرا اجتناب ناپذير م

  
 يتوسعه يافته، به منظور نمودن مکانيزمها ياخير اقبال اهل علم و دولتمردان بويژه در کشورها يدر سالها
به بهداشت و سالمت روز افزون بوده است چرا که باور مسلط در  ناظر يو منابع در تصميم گيريها مديريت

ء توسعهدر بهداشت و سالمت،  يتاثير شرايط و عوامل اقتصاد يها، عمدتا بر محورجمع سياستگذاران

آنچه البته در اين ديدگاه ناديده گرفته .  ، و مديريت کارآمد منابع، سامان گرفته بوديو اجتماع ياقتصاد
  .بود يمعطوف آن نبود، تاثير سالمت و بهداشت در رشد اقتصاد يچندانحداقل توجه  شده بود و يا

  
  ه ـش گذاشتـمختلف به نماي يورهاـدر کش يتصادـالمت در رشد اقـاز تاثير س يربـد تجـشواه در اين کتاب

 يعرصه هاظام بهداشت و درمان و ديگر تواند تصميم گيران و مديران ارشد ن يخود م ءنوبهه شود که ب يم
 ءو توسعه ياقتصاد ءتوسعه يبرا يزيربناي يدر بخش بهداشت به عنوان بستر يمرتبط را به سرمايه کذار

   .ترغيب نمايد يکالن کشور
 نيست يسياس يو ديدگاهها يها و مباحث نظر يبر ايديولوژ يوريک و مبتنئت اين کتاب هرچند يک کتاب

که  يرا دردستور کار خود دارد، و شواهد و آمار و ارقام يو برنامه ريز استراتژيک اهداف ،اما به شدت
آنها ارايه  يمختلف، اعم از جمعيت، اقتصاد، آموزش، و سالمت و هزينه ها يمختلف درعرصه ها يازکشورها

  . سالمت باشد يياستگذاران و مديران ارشد نظام هاتواند کارمايه س يتحليلگرانه م يکند، در نگاه يم
همه دست اندرکاران و مديران نظام سالمت و دانش آموختگان و  يبرااين کتاب  يو محتواميد است مطالب 

  .بهداشت و اقتصاد مفيد و مقبول افتد ءدانش اندوختگان عرصه
  

  يحافظ... دکتر رحمت ا                                                                                    
    منابع و معاونت توسعه مديريت                                                                                

  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک                                                                          
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  مترجم ءمقدمه
اقتصاد کالن و بهداشت  ءبهداشت در عرصه يمان جهاناز کارشناسان ساز يگروهکارکتاب حاضر حاصل 

 يمنتشر شده در سياستگذاريها يبر شواهد است و از تازه ترين کارها ياين کتاب به شدت مبتن. است
در واقع به روز بودن داده . شود ينه چندان توسعه يافته محسوب م يکالن بهداشت و اقتصاد در کشورها

و تکيه بر  ي، تاکيد بر تاثير سالمت و بهداشت در رشد اقتصادد و مستنداتها و تحليل ها، اتکاء بر شواه
  .است کتابين ا ياصل يدر حال توسعه از مزيت ها يکشورها يفعاليت ها و برنامه ها

  
، از يک رويکرد جامع که در خود يکشورها در رابطه با عملکرد نظام بهداشت ءبهررويکرد اين کتاب و تج

بهداشت و سالمت، اعم از دولت، بخش  ءعرصه يبازيگران کليد ءيت و همهفعال يآن همه بخش ها
نقش  يتحقق اهداف توسعه، ايفا ي، همسو و همراستا براNGOsو  يمدن ءجامعه ينهاا، سازميخصوص

  .کند يکنند، حمايت م يم
  

نابع و افزايش م يبرا يمکانيزمهاي يو بکارگير يدر بخش ها و فصول مختلف کتاب، شناساي يمحور اصل
ندانکه بايد مورد چ يو بين الملل يمل يدر بهداشت است که تا کنون در سياستگذاريها يسرمايه گذار

 يمال يان و متقاعد نمودن مديران ارشد و جلب حمايت هاتوجيه سياستگذار. توجه و عنايت نبوده است
 يدر خدمات بهداشتو مصرف  يبه منظور افزايش منابع سرمايه گذار يو بين الملل يمل يسازمانها

  .شود يآن به اين مساله پرداخته م يجا يکتاب حاضر بوده و در جا ياصل ي، از تکيه گاههايدرمان
  

احتماال  ءوجود چندين مولف همکار با پيشينه. يکدست ندارد يکتاب حاضر ساختار نوشتار يمتن اصل
از  آن ءترجمه شده ءبا اينهمه، نسخه. نمود يترجمه بسيار دشوار م يمتن را برا ي، در موارديغير انگليس

بدون . متن در حد مطلوب تامين شود يو رساي يمکرر گذشته است تا روان يها يويرايش ها و صاف
خود  ياز اشکال نيست و اميدوارم که خوانندگان عزيز نقطه نظرات اصالح يترديد متن فراهم آمده خال

  .مورد تامل قرار گيرد يبعد يدر چاپها را به هر طريق ممکن به اينجانب برسانند تا حداقل
  

واژه سالمت و . گان عزيز در ميان بگذارمددانم چند نکته ديگر را در ارتباط با کار حاضر با خوانن يالزم م
در اين ترجمه . هم بکار روند يو به جا باشند Healthتوانند برگردان کلمه  يبهداشت در غالب موارد م

. سالمت نيز مورد استفاده بوده است يرگزيده شده است اما در مواردب Health ياساسا بهداشت بجا
مکانيزم و سازوکار هم دو واژه مترادف بودند که به تناوب و تناسب در متن از آنها استفاده 

 ءشود، در اين متن عمدتا با واژه يشرکاء ترجمه ممشارکت و  که معموال به   Partnership.شد
  :رد استفاده بودندوزير م يها ين اين متن ديکشنرابرگرد يبرا.ين شده استهمپايان و يا ياران جايگز

1- Oxford Advaced Dictionary 
2- Oxford Economic Dictionary 
3- Lexicon 
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4- Merriam Webster’s Collegiate Dictionary 
5- Colleens Dictionary 
6- The Concise Oxford Dictionary 
7- A Dictionary of Epidemiology, John M. Last 
8- Routledge Dictionary of Economics 

 تاليف دکتر فرهنگ) ۲و ۱جلد ( يفرهنگ بزرگ علوم اقتصاد -۹
 قره باغيان يتاليف دکتر مرتض يفرهنگ اقتصاد و بازرگان -۱۰
 زاره تاليف دکتر حق شناس و همکارانه معاصر فرهنگ -۱۱
 يفرهنگ دکتر باطن -۱۲

   
از جمله دالر  يغير امريکاي يدالرها .انده شده است در طول متن دالر امريکا به اختصار به دالر برگرد

  .خود قيد و مورد تاکيد قرار گرفتند يدر جا يبين الملل
  

 يمتن و به زبان انگليس يرفرنس هاترجمه شدند اما از آنجا که بيشتر آنها  يها ابتدا به فارس يپاورق
و بدون  يانندگان به آنها به آسانخو ءآنها حفظ شود تا مراجعه يبودند، ترجيح داده شد که صورت اصل

متن را که در آغاز کتاب  يشود که خوانندگان محترم عاليم اختصار يتوصيه م. اشکال صورت گيرد
، در حين مطالعه و يا قبل از شروع به آن مورد توجه قرار دهند چون در متن ترجمه شده اند يمعرف

آنها نيز در کنارشان قيد شده  يلب موارد معادل فارسهرچند در اغ بارها و بارها از آنها استفاده شده است
  .است

پيرامون اقتصاد کالن و بهداشت، و  يمطالب يضميمه دارد که حاو CDيک نکته ديگر اين که کتاب يک 
توانند با  يعالقمندان م. و ديگر مطالب مرتبط با اين عرصه استدر اين خصوص  يکشور يگزارشها

  .فاده کنندتاز اطالعات وسيع موجود در آن اس  www.who.int/macrohealthاستفاده از سايت 
  

منابع وزارت  و معاونت محترم توسعه مديريت يدکتر حافظ يدانم از جناب آقا يدر پايان الزم م
غماييان مدير کل محترم دکتر ي يبهداشت که فرصت ترجمه اين اثر را تفويض نمودند، از جناب آقا

آن معاونت و سرکار خانم خادم کارشناس آن دبيرخانه به خاطر همکاريها و  يدبيرخانه تحقيقات کاربرد
در  “ دريغ بودن ها يب ” ءبه پاس همه ينعمت يصميمانه شان، و از سرکار خانم رقيه خبير يهمراهيها
  .نمايم يصميمانه سپاسگذار ،اين کتاب يآرايترجمه، ويرايش و صفحه  و در به پايان بردن يهمکار

 
  ابوالقاسم پوررضا                                                                                          

  دانشيار گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت
  تهران يدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک                                                                       

http://www.who.int/macrohealth
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 نمودارها و جداول , كادر ها 

  
   يسياستگذار يدهاپيامبر  يرورم            ۱كادر 
  بهداشت  يها براياقتصاد كالن و همفكر            ۲كادر 
  اقتصاد كالن و فعالت بهداشت در كشور ها  يروش شناس            ۳كادر 
   (NCDs)ر دار ير واگيغ يمارهايب ظهور            ۴كادر 
  سالمت و توسعه  ءاز رابطه يكشور يشواهد اختصاص            ۵كادر 
  در سه سطح  يسياستگذار يست موضوع هايچك ل            ۶كادر 
 WHO ياروپاي ءدر بهداشت در منطقه يسرمايه گذار يبرا ياستدالل اقتصاد            ۷كادر 
  كشورها  CMHدر  يابينه يهز ياز روش شناس يا خالصه            ۸كادر
   WHO - ءنهيگز : يهزينه ياب يابزارها             ۹كادر
  جوامع  يتوانمند ساز:  WHO يشرق ءترانهيمد ء منطقه         ۱۰كادر 
  ؟ يچقدر كمك و با چه سرعت         ۱۱كادر 
  هند  NCMH يات هيارات و مسووليمحدودة اخت         ۱۲كادر 

  
  ۲۰۰۲سال , كشور ۴۰در ) كايدالر امر(ارز  ء ن نرخ مبادلهيانگيسرانه براساس م يبهداشت ء نهيهز        ۱نمودار 
  منتخب  يدر كشورها يدرامد يگروههار پنج سال براساس ير زيمرگ و م        ۲نمودار 

  
   يكشور يافته هاي       ۱جدول 
  WHO يبراساس منطقه بند ،شركت كننده يكشورها: كالن  بهداشت و اقتصاد       ۲جدول 

             در  ۱۹۹۸در سال  يد ناخالص داخلياز تول يدرصدابه ثمه بهداشت ب ينه هايروند هز        ۳ جدول 
 منتخب يدر كشورها,  ۲۰۰۲سال  مقاسه با                  

  در بهداشت و آب و فاضالب غنا  يعموم يها يگذاريه كل سرما ينه هاياز هز يخالصه ا       ۴جدول 
       )۲۰۱۵ – ۲۰۰۲(   

 ن يم در تياولو با يمداخالت بهداشت ينه برايهز يبرآوردها        ۵جدول 
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  کتابپيشگفتار 
و دستيابي به ستاده هاي بهداشتي  ،ميليون مرگ قابل پيشگيري در سال ۸كاهش چشمگير بيش از 
تعهد سياسـي بسـيار بيشـتري را بـراي اصـالحات بهداشـت       , جمعيت ها  عادالنه در جمع فقيرترين

  .عمومي و هدايت مجدد منابع براي پيشگيري از بيماريها و حفظ حيات انسانها طلب مي كند
   

پيشرفت بسوي اين هدف در اثر فقدان اسـتراتژيهاي جـامع    ،در بسياري از كشورهاي در حال توسعه
. محـدود شـده اسـت    ،اكافي و منابع محدود جهت راه اندازي آنهاو ظرفيت ن ،بهداشتي در سطح ملي

اين يك نقص اساسي در رويارويي با گزينه هاي دشوار در تخصيص منابع محدود بين طيفي وسيعي 
  . از اقدامات بهداشتي و توسعه اي در سطح كشور است

 
كميسـيون هـاي    ،تعدادي از كشـورها  ،كميسيون اقتصاد كالن و بهداشت ۲۰۰۱پس از گزارش سال 

برنامـه اي را   ،ملي چند بخشي يا كميسيونهايي مشابه آن طراحي نموده اند تا گزينـه هـا را بررسـي   
دسترسـي   افـزايش سرمايه گذاريهاي بهداشت و  ءتوسعهو برآوردهايي تفصيلي از هزينه هاي  ،تنظيم

  . به خدمات بهداشتي اساسي را ارائه كنند
 

طراحي و ساماندهي فعاليت هاي نـاظر بـه برنامـه ريـزي طـوالني      تجربيات كشوري در  ،اين گزارش
عرصه هاي فعاليتي كه كميسيون هـاي ملـي    ،اين گزارش. مدت براي بخش بهداشت را ارائه مي كند

تا تقويت فراينـدهاي   ،نياز موردشواهد  يجمع آوربه آن مساعدت نموده اند، از بسيج اراده سياسي و 
زمينه ساز تداوم ارتقاء بهداشت براي اقشـار   ]فعاليت ها[اين . ي مي كندشناساي ،را يلبرنامه ريزي م

چالش هاي با تاثير متقابل بسيار برهمـديگر را كـه مـانع پيشـرفت سـريع       ،گزارش .فقير جهان است
و مثالهايي عيني از اين كه چگونه كشورها شـروع بـه پـرداختن بـه آنهـا از       ،بهداشت بوده اند روشن

ه رباين تج. بخش بهداشت و مالي نموده اند را بدست مي دهد ءكپارچه به توسعهطريق يك رويكرد ي
د، و به بحث هـاي توسـعه و   شخواهد ادغام و يکپارچه سازمان  ءگسترهدر  WHO ياساس فعاليت با

و راهنماي پيشـرفت بـراي سياسـتگزاران ملـي و همگامـان توسـعه        ،نموده بهداشت جهان مساعدت
 . خواهد بود

 
 فرودموس –ر سوزان وب

 سعه پايدار و محيط هاي زيست سالمتو معاون مدير كل
 سازمان جهاني بهداشت
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  :يعاليم اختصار
 

  AIDS  يکاهش ايمن يسندروم اکتساب
 ARV  رتروويروس ها يباد يآنت

  BDN  توسعه ياساس ينيازها
  CARICOM  و بازار مشترک يجامعه کاراييب

  CCHD  کاراييب ءکميسيون بهداشت و توسعه
  CGI  ياندونز يگروه مشورت
  CHPS  )غنا( ياجتماع يو خدمات بهداشت يبرنامه ريز

  CMH  کميسيون اقتصاد کالن و بهداشت
  CBI  اقدامات جامعه محور/ برنامه ها 

  CSO  يمدن ءجامعه يهاسازمان
  CSPG  )غنا( يبخش بين/چند يگروه برنامه ريز

Cooperation Technique Belge    بلگ يتعاون 
  تکنيک

CTB  

  CVD  يعروق يقلب يبيماريها
  DALY  معلوليت/ ييل شده با ناتواندتع يزندگ يسالها

  DOTS  )يسل درمان(مستقيم، دوره کوتاه مدت  ءدرمان با مشاهده
  DPCG  )رواندا( همپايان توسعه يگروه هماهنگ

  ECA  يمرکز يو اسيا يشرق ياروپا
  FDI  يمستقيم خارج يسرمايه گذار

  GAVI  يواکسن و ايمن ساز يبرا يهاناتحاد ج
  GDP  يتوليد ناخالص داخل

  GFATM  ايدز، سل و ماالريا عليهمبارزه  يبرا يصندوق جهان
  GMHI  برنامه اقتصاد کالن و بهداشت غنا

  GPRS  کاهش فقر غنا ياستراتژ
  GNP  يتوليد ناخالص مل

Deutsche Gesellschaft fur Technische 
Zusammenarbeit (Germany)  

GTZ  

  HIV  يانسان يويروس کاهش ايمن
  HSSP  )رواندا(استراتژيک بخش بهداشت  يبرنامه ريز

  IFF  يبين الملل يتسهيالت مال
  IMCI  يکودک يمديريت يکپارچه بيماريها
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  IMF  پول يصندوق بين الملل
 ITN  آغشته به حشره کش يها پشه بند/ خواب-تور

 MDG  توسعه ءاهداف هزاره
 MFA  )چين( يدرمان يمال يکمک ها

 MTEF  ميان مدت مصرف/ ساختار هزينه
 NCD  غير واگير دار يبيماريها

 NCMH  )مشابه يسازوکاريا (اقتصاد کالن و بهداشت  يکميسيون مل
 NDPC  )غنا(توسعه  يبرنامه ريز يکميسيون مل

 NHA  بهداشت يمل يحسابها
 NHSS  )چين(خدمات بهداشت  يمل يبررس/ پيمايش

 ODA  توسعه يرسم يمکهاک
 OECD  و توسعه ياقتصاد يسازمان همکاريها

 PNDS  )سنگال(بهداشت  ءتوسعه يبرنامه مل
 PRS(P)  کاهش فقر ياشتراتژ گزارش /سند

 RCMS  )چين( يروستاي يدرمان يطرح تعاون
 SARS  يحاد تنفس يسندروم بيمار

 SWAp  يرويکرد فراگير بخش
 TAG  د کالن و بهداشت کامبوجاقتصا يبرا يفن يگروه مشورت

 TB  سل
 TFP  کل عامل يبهره ور
 UNDP  سازمان ملل ءتوسعه ءبرنامه

 UNICEF  صندوق کودکان سازمان ملل
 USAID   يتوسعه بين الملل ياياالت متحده برا دفتر

 WHO  بهداشت يسازمان جهان
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   :ييخالصه اجرا
  : نهيش زميپ

 ۴۰بـاً  يتقر. د اسـت يـ جد يکرديازمند روين, شهيمثل هم, متبهداشت و سال يدن به اهداف اساسيرس
را  (CMH)ون اقتصـاد کـالن و بهداشـت    يسـ يکم ۲۰۰۱گزارش سال  يافته هاي يريگيپ ايکشور دن

  . رفته انديپذ
 

, ارائـه نمـوده   ين سـالمت و توسـعه اقتصـاد   يبر ارتباط ب يرا مبن يشواهد و مستندات CMHگزارش 
رنـج بـرده و فشـار     يريشگيقابل پ يهايمارياز ب ينامتناسب به طورت ها يعن جميرترين نکته که فقيبرا

  . د دارديتأک, کنند يها را تحمل ميماريب ين بار ماليسنگ
 
 يزيو برنامه ر ياستگذاريس يل هايناظر بر تحل يت هايفعال ين نظارت و هماهنگين گزارش همچنيا

 به عنوان (NCHMs). د نمودييرا تأ (NCHM)اقتصاد کالن و بهداشت  يمل يون هايسيتوسط کم
بهداشـت و   يمشـترک توسـط وزرا   به طـور شود که  يم يلقنفعان تياز ذ يبا مجموعه ا ييها سازوکار
  . شود ياداره م يامور مال

 
 دايـر  (NCMHs)اقتصـاد کـالن و سـالمت را     يون ملـ يسيکشور کم ۲۰حدود , CMHبنابرگزارش 

کـرد چنـد   يک رويـ  - يزير يپ يبرا, يدر موارد و, تيتقو يبراموجود دولت را  يا ساختارهاينموده و 
کامل نشان  به طور, در هر حال, CMHگزارش .  گرفته اند به کار يزيجهت اصالح  و برنامه ر يبخش
و لـذا دولـت هـا    , نديبه اجرا در آ يتوانند در سطح مل يشنهادات چگونه ميه ها و پيدهد که توص ينم

  . رنديگ يخود را خود بعهده م يرهاموارد مرتبط با کشو يبررس
 

 بهداشت و سالمت يهايه گذاريمربوط به ارتقاء سرما ينه هايهز, خود را مشخص يت هايکشورها اولو
ک يـ تامين , هدف. نموده اند ييخالء منابع را شناسا /ناظر به پرکردن شکاف ينه هايو گز, تخصيص را

اساساً نـاظر بـه    CMH يهايريگيپ ءبرنامه. است ييرات اجيبهداشت با قابل يه گذاريسرما يمل ءبرنامه
بلکـه  , خاص نبود يو فن يکيتکن ياهبراساس موضوع  يريم گيت تصميت و تقويا حماي ييارائه راهنما

مـؤثر در   يريـ م گيتصـم  يداخـل کشـورها بـرا   ) يت سـاز يظرف( ت يت ظرفيت ها تقوين فعاليهدف ا
ش سـطح  يو افزا, ياسيج ارادة سيبس و بهبود مستندات، ارتقاء شواهدق ياز طر به ويژه, سالمت ءهصعر

  . و توسعه بود بهداشت يگران عرصه هاين بازيب يهماهنگ
 

منتخـب   شـده بـود کـه    يابيـ نـه  يهز يبهداشت ءک برنامهي ،کار ءجهينت, هندغنا و ر ينظ ييدر کشورها
و , النکايسـر , کيمکز ,نيدر چ, ن حاليدر ع. مرتبط با بهداشت را مد نظر داشت فعاليت   يبخش ها

ن دسـتور  يا. ديتعهد گرد, ک دستور کار پژوهش هدفمندي, اييبکار يايدر ءحوزه عضو گريکشور د ۱۵
ه و متقاعـد نمـودن   يـ توج ,يملـ  يت هـا يـ م اولويتنظـ  يبـرا  شـواهد  تـامين  يبرمنبـا  ،کار پـژوهش 

 . گرديد يزير ينده پيآ يزيو برنامه ر, استگذارانيس
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گـزارش   يريـ گيپمنتخـب کشـورها در    ينـه هـا  يکه از گز وجود دارد ياديد زمتعد يها درس, تاًينها
CMH , ءبرنامه يبلکه در طراح, سالمتبهداشت و  يبراشتر يب يمنابع مال در حمايت از جلبنه تنها 
  .توان آموخت يم, نيز نه کردن کارآمدتريهز يشده برا يزمانبند

 
 بهداشت و توسعه  يبرا يط مناسب جهانيمح     
بـه   يشـرفت هـا  يپ جبـران  يبـرا  اخير يسالها يجهان ءزهيانگ ،يدر سطح مل CMHگزارش  يريگيپ

اهـداف  . ت به کار گرفتـه اسـت   يک مزيدر حال توسعه را به عنوان  يکشورها يبهداشت ءافتادهق يتعو
, شـد رفتـه  يپذ ۲۰۰۰عضـو سـازمان ملـل متحـد در سـال       يکه توسط همه کشـورها  ،هزاره ءتوسعه
از کشـورها   ياريبسـ , نيعالوه بـرا . ان آنهاست پايدر حال توسعه و هم يکشورها يها تالش يراهنما
  .باشند يم (PRSs)کاهش فقر  يهاياستراتژ يو اجرا يزير طرح ريدرگ

  
 يو هـم از مبـاد   يداخلـ  يهـم از مبـاد  , ش منـابع يافـزا  يبرا يک تعهد جهانير شاهد ياخ يسال ها
و (AIDS/HIV )  يجهـان  يدميکنترل اپ ياز مبرم براين ژه با توجه بهيبو( جهت بهداشت , يخارج

ثاق کـاروان توسـعه   يد مين شاهد تجديدوم همچن ءهزاره يانيپا يسال ها. بوده استها  يديگر اپيدم
 يبـوم  و ,نظـم و وفـاق  , ييو همسو يهماهنگ جهت تضمينکتر و دوشادوش با کشورها يکار نزد يبرا
  ). مثال به عنوانس يپار هياعالم(بوده است اهداف کمک ها  يساز

 
سـرمايه  و  از کشـورها  يدر بعضـ  دولـت  يسـرمايه گـذاريها  از آن اسـت کـه    يحـاک  يشواهد مقدمات

اما خالء و . ش استيبهداشت و سالمت رو به افزا ءدر عرصه در سطح جهان، اهداء کنندگان يگذاريها
 يهايطـرح اسـتراتژ  . داردهمچنـان وجـود    يارتقاء مداخالت بهداشت يدر منابع برا يريشکاف چشمگ

کشـورها   يبـرا  يهمکـار  ين هـا ين و تضـم ين تـأم يشتريو ب بهداشت، يهايه گذاريسرما يکارآمد برا
 . است يالزام

 
 ن گزارش ياهداف ا
 ين بـرا ينـو  يکـرد ياست که به دنبال رو ييکشورها يتالش ها ييت و راهنماين گزارش هدايهدف ا

 ءعرصـه  يمـداخالت اساسـ   يتالاعـ  يدر راسـتا  حمايـت و , يزيبرنامه ر جهت ،ينيع يمبان يزير يپ
رندگان يم گيتصم يهم برا, ۲۰۰۱از سال  CMHات يبتجر يريگيپمشارکت در . باشند يم بهداشت

کـه چشـم انـداز     يکارشناسـان فنـ   يکنند و هم بـرا  يف ميرا تعر بهداشتتوسعه و  يهايکه استراتژ
  . ت خواهد بوديار با اهميگردانند بس يت و عمل برميها را به واقعياستراتژ

  
ت يـ را دارد و نـه موفق  CMHن يحاکم برگزارش آغـاز  يدئولوژيا اصالح اين گزارش نه قصد بحث يا 

در واقـع در حـال حاضـر    . ديـ نما يمـ  يابيـ آن را ارز يه هايتوص يريگبه کارو  يکشورها در راه انداز
  .ستيرنيامکان پذل يج عام از آن به دو دليامل آن و ارائه نتاکر يتأث يابيارز
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. کنـد  يرا مـنعکس مـ   ]ن برنامـه  يدر ا [ر يدرگ يه کشورهاياول ين کار دستاوردهايا, نکهيل اول ايدل
در هـر کشـور    -نـدها  يو بـه تبـع آن فرا   -ت هـا  ين به باال است و لذا اولوييکرد از پايک روين يا ،دوم

از است تا يمورد ن يه گذاريسرما ءرنامهب يمدت براجرا ينظارت طوالن, نيبنابرا. کامالً ناهمگون است 
,  يبهداشـت  يستاده ها, يبهداشت ينه هاير آن در هزيو تأث ياستگذاريرات سيينانه تغيواقع ب به طور

,  MTEFان مدت يم ينه هايهز,  PRS کاهش فقر يها ياستراتژ مثالً -توسعه يندهايگر فرآيا دي
 .شود يابيارز (SWAp) يبخش فراگير کرديروو 
  
 : در کشورها CMH عملکرد ينقش ها      

ت بهداشـت نبـوده   يريو مـد  يزيـ ل برنامه ريحل مسا يبرا يح کلردر کشورها ارائه ط CMHت يفعال
مات بهتـر در  يجهـت اتخـاذ تصـم    يملـ  يت سـاز يـ هر کشـور بـه ظرف   آن در يت هايبلکه فعال. است

و , ت اطالعـات يريمـد , پـژوهش  يه هـا يـ ت پايق تقويخود آن کشور از طر ياسيس ياجتماع يبسترها
ر هـا  کـار کشـو   يدر ارزش و اثرگـذار  يعوامل متعدد. بوده است متمرکز گرانيباز يو هماهنگ حمايت
 : باشد ير ميشده اند که شامل موارد ز يمعرفو  يشناساي

  
و  حمايـت  ,ريزي براي برنامه. ت آن کردند يو هدا يطراح، CMH يريگيکشورها شروع به پ §

.  نـدارد  وجـود رد رويک ، تنها يکگذاريه يا سرمايسالمت و  سطح ارتقاء جهتز ايمورد ن ترويج
 يار متفـاوت يبسـ  يهـا  ياهـداف و زمانبنـد   در قالبباال ن به يياز پا کرديک رويبه  يبند يپا
  . جام پذير استنا

 
 يهايت بخـش در اسـتراتژ  يرضـا  به طورت ها ياز اولو يعيف وسيط ،که نيجه و دستاوررد مطلوب اينت

قانع کننده   ءر به گونهيازها و منافع اقشار فقيو ن, توسعه برجسته  يجار يندهايفرا ،منعکس يبهداشت
  . ده استيدر آن طرح گرد يا

 
ژه بـا توجـه بـه    يبو, بهداشت يمنابع برا ييش کارايدر افزا يگام مهم يکشور ياختصاص يهدف گذار
اهـداف   MDGs. است  MDGs يشت از سوتوسعه و بهدا يبرا يو جهان يمل يبرنامه ها يفشار رو

با توجه بـه   ,اينبر  عالوه و .کند ين کشورها فراهم ميسه بيشرفت و مقايپ يرا برا يديمف يارهايو مع
بـه   يو جهـان  يملـ  يتالشـها  يبـرا  يار با ارزشـ يکانون وحدت بس ،آنها يب به اتفاق جهانيرش قريپذ

  .نديآ يحساب م
  

ده يبخشـ  يات مجـدد يـ رو وحين يو توسعه ا يبهداشت يتالشها قطع به به طور MDGsکه  يدر حال
ر يـ و سـالمت اقشـار فق   يبهداشت يشرفت هايک به پياتومات به طوربه آنها ممکن است  يابيدست, است

ر موجـود در  يار چشـمگ يبسـ توانند بدون در نظر گرفتن تنـوع   ين اهداف ميا, عالوه برآن. منجر نشود
عملکـرد   .ل کننديوضع و تحم»  همه ييک نسخه برا«  ياندارد قالباهداف است, ان کشورهايدرون و م

NCMHs يو بهداشـت  يتوسـعه ا  جهت تمرکز در تالش هـا و اقـدامات   يمل يزت سايد بر ظرفيتأک 
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بـه  هـر کشـور    يبهداشـت  يت هاياولو يت و همساز کردن اهداف برايجمع ين بخش هاير تريفق يبرا
 .است و مستقل جداگانه طور

  
نـدها و  يفرا ءدهيـ چيار پيبس ءدر عرصه بهداشتتوسعه و  يها يپارچه نمودن خط مشکي يبرا §

ـ يت بيـ بـر حما  يمبتنـ  يبرنامـه هـا    NCNH يسـم هــا يمکان . الزم اسـت  يهمـاهنگ , يرون
و ,  يبخشـ  يبودجه ها و برنامه ها  ،MTEFs , PRSsکندکه با آن  يم يرا معرف يچارچوب

MDGs يبرنامـه هـا  . رنديک مورد استفاده قرار گيستراتژند جامع و ايک فرايتوانند در  يم 
نـان  ياطم يبـرا  ير مناسـب ابسـي  ياتيـ و عمل يـي توانـد ابـزار اجرا   يم بهداشت يه گذاريسرما
  . باشد هان گونه تالشيا در  ها کشور تيريمد به دنيبخش

 
ر گـ يو د PRSPsدر  يدگاه بهداشـت يـ رونـد افـزودن د   يبرا يواحد ينه چارچوب کار, در حال حاضر

ماننـد  (ان مـدت  يـ م يوند موثر بودجـه بنـد  يپ يبرا يو نه ابزار, ارائه شده است يتوسعه ا يبرنامه ها
MTEF ( ,يسـم ملـ  يک مکانيـ . موجود اسـت  يو توسعه ا يمطرح بخش يهايو کوتاه مدت با استراتژ 
 را يزيـ ل و برنامـه ر يـ تحل يت هـا يظرف/ تواند پتانسل يدر کشورها م - NCMHمانند  - يهماهنگ

 بهداشـت اهـداف   ءت قرار دهد تا آنها بوضوح مـنعکس کننـده  يندها مورد حماين فرايا ييهم افزا يبرا
 يت هـا يـ رامـون اولو يپ, همپايانهمسو کردن اهداف  يتوانند برا يم يه گذاريسرما يطرح ها. باشند

 يدر پـ  را يفراگيـر بخشـ   يمقاصد و اهداف رويکردهـا  يساز يو بوم يهماهنگ ءت بالقوهيتقوکه  ،يمل
  .قرار گيرند يمورد بهره بردار دارد،

 
ن شـکل  ياز بهتـر  يآگـاه  يبلکه بـرا , بهداشت شتر جهتيمنابع ب يد نه تنها بر تقاضا برايتأک §

 يبـرا . اسـت   ،موجـود  يملـ  يهـا واقعيتو  نـدها يفرآ براسـاس  ،يا آتياستفاده از منابع موجود 
د يـ ر تأکيـ ت زيفعال ءه سه عرصهب آن مشابه يسازوکارهاا ي NCMHs, ن هدفيبه ا يابيدست
 . دارند

گـاه بهداشـت   يم جايو تحک يبهداشت يهايه گذاريش سرمايافزا يبرا ياسيت سيارتقاء حما -
 توسعه ؛ يندهايدر فرآ

 يشـتر ير توجه بيجامع که به سالمت وبهداشت اقشار فق يهايستم ها و استراتژيس يطراح -
 و , دارند

 بهداشت  يعه براتوس يکمکها يو اثر بخش ييش کارايافزا -
 

ل ين سـه عرصـه بـه تفصـ    يـ رامون اياتخاذ شده در سطح کشور را پ يبرنامه ها ،گزارش نيفصل دوم ا 
 يايـ حـوزه در  يکشورها, نيچ, ن فصل عبارتند از کامبوجيمورد بحث در ا يکشورها. کند يف ميتوص
  , کايجامائ, يتيهائ, انيگو ،ادگرانا, کنينيدوم, زيبل, باربادوس, باهاما, ادباربو, گوايانت(ب يکارائ

, غنا , ) داد و توباگوينيتر, امنيورس, گرانادينزسنت و ينسن و, سينو و زتيسن ک, ايسن لوس ,مونتسرات
  . من يا و دروان, النکا يسر, سنگال, نپال, کيمکز, ياندونز, هند
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NCMHs استگذاران يس ميارتباط مستق يبرقرار يبرا يفرصت ,خود يب چند بخشيبا استفاده از ترک

  هيـ توج يبرا يقات کشوريتحق ،ون هايسيکم. فراهم نموده است يعين و شواهد اقعيت هاسطح باال با و
نه يت هزيق ارتقاء و حمايتواند از طر ينموده اند که م يزير يارشد پ ياسياهدا کنندگان و رهبران س

ک يـ . بدسـت آورد  يمالحظـه ا  منافع قابل يصيو تخص يعيتوز ييارتقاء کارا يسالمت و استراتژ يها
  .در مناطق و کشورهاست يکارشناس يجاد شبکه هايند مستمر ايناظر به فرا ،ن حرکتيا ءر مجموعهيز
 

بخـش  و  ,کنـد  يعمـل مـ   يت سازيظرف يبرا يابزار ءابهثبه م ،يزيو برنامه ر يليعملکرد ساختار تحل
ن امکان را فـراهم  ين به نوبه خود ايوا, سازد يآماده م يو خارج يداخل يش آمدهايپ يبهداشت را برا

نـده و  يمانند رشد فزا( نده يو آ)  HIV/AIDSُر ينظ( يجار ياتيو ح يآورد که مشکالت اضطرار يم
 ينـد يفرآ. ت شـود يريک مـد يسـتمات يمنسـجم و س  يوه ايبه ش) ردار يرواگيغ يهايمارينگران کننده ب

 يبرا ياسينه و بستر قدرتمند سيجاد زميو ا, مناسب و مطمئن يانتخاب راه حل ها, يبسترساز نظير
همان انـدازه  ه تواند ب يرد ميگ يم به کاراقتصاد کالن و بهداشت  ) مثال واره(   ميپاراداک يعمل که 

 .د و موثر باشديش رو مفيمشکالت پ يبرا
  

   :الزامات از  يا خالصه
, يگر اهداف ملـ يو د MDGs ،ياشتجهت برآورد نمودن اهداف بهد ارتقاء مورد نياز يزمينه ساز يبرا

سـتم  يت سيـ ت ظرفيـ تقو بـه همـراه   ,هايت بدهيتوسعه و معاف يش کمک هايرشد تعهد نسبت به افزا
ه ين سـرما يجامع چنـ  يک استراتژيبدون . است ياتيح ه هاين سرمايجذب موثر ا يبرا يبهداشت يها

ـ  ييبه سطح باال يابيممکن است در دست ييهايگذار کـار  . ناکـام بمانـد   ريـ ه اقشـار فق از ارائه خدمات ب
 بـه منظـور   يت کشوريجاد ظرفيو ا يزير يپ يبرا يچه ايدر NCMHsه ياول يمستمر و دستاوردها

ان گشـوده  يـ همپا يقات هدفمند و هماهنگيتحق با استفاده ازص منابع يمات بهتر در تخصياتخاد تصم
  . است

  
و  يموجـود و منـابع تخصصـ    يو اجتماع ياسيت سيقعمو ءشرفت ها و چالش ها در هر کشور وابستهيپ
کشـورها   ءهمه يسووسته از يپ به طوراما آنچه . ل بوده استيو تحل يزيبرنامه ر يدر دسترس برا يفن

  . بايد حل و فصل شود موثر ءتوسعه يکه برا است يمتقاطعل يمسا, شود يمطرح م
  
از  يينمونـه هـا   مـراه به ه, منتخب يدر کشورها NCMHsل مشترک يموضوعات و مسا ۱جدول  رد

ارائـه  در اين عرصه  ن کشورها يا بکار رفته توسط يهاياستراتژ ءمجموعهو , اطالعات ، مرتبط يداده ها
 . شده است
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:يرکشو يافته هاي  -۱جدول 
  

ارتقاء  حمايت سياسي براي افزايش سرمايه گذاريهاي بهداشتي و تحکيم موقعيت بهداشت در فرايندهاي 
  توسعه

  
  گزيدة يافته هاي کشوري               مطروحه درکارهاي کشوري در عرصه مسايل

  اقتصاد کالن و بهداشت               
  

  
  
  
  
  

 مبني بر پيوندهاي توسعه و بهداشت يشواهد
  کنيد ارائه

  

 بکميسيون بهداشت و توسـعه کشـورهاي کارائيـ   
(CCHD) و  بکارائيـ  ءبه منظور کمک به جامعه

ــو   ــورهاي عضـــ ــازارکشـــ ــترک بـــ   آن مشـــ
(CARICON)    در ساختار دهي به برنامـه هـاي

گــزارش . ســالمت و توســعه آنهــا تأســيس گرديــد
CCHD برگشــت هــاي در  يافتــه هــاي اوليــه را

بـراي عرصـه    ( aggregate returns)جمعي 
ــذاري مســتقيم خــارجي    ــر ســرمايه گ ــايي نظي ه

(FDI) ,کــه مــي تــوان از  و تجــارت, گردشــگري
ارائه مي , انتظار داشت يسرمايه گذاريهاي بهداشت

  . کند
% ۱اين گزارش نشان مي دهد که , مثال به عنوان 

هزينـه هـاي سـالمت    / افزايش در سرمايه گذاري 
در ترينيـداد و   FDIافـزايش در % ۳مي توانـد بـه   

  .توباگو منجر شود
  
  
  

  کنيد تقويترا  توسعه يندهايفرآ

 بهداشـت  اقتصاد کالن و برنامه يو اجرا يراه انداز
 يمنـوط بـه همکـار    يجد به طور (GMHI)نا غ
ر در بخــش يــدرگ يديــگران کليبــاز ين بخشــيبــ

 يبرا يچالش اصل. گر بخش ها است يبهداشت و د
(GMHI) يمنتخـب ملـ   يت هـا ياولو يهماهنگ 

 يزيـ ر يو پ, کاهش فقر غنا يدر استراتژ يبهداشت
پوشـش   ءتوسـعه  يچنـد سـاله بـرا    يک استراتژي

  . است ياساس يخدمات بهداشت
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 ريسالمت اقشار فقبهداشت و ن بهتريتأم يجامع برا يستم هايها و سياستراتژ يطراح
  

 در عرصهي كشوري هامسايل مطروحه دركار
  اقتصاد كالن و بهداشت

  گزيدة يافته هاي کشوري
  

  
  

  
  
  
  

  براي تخصيص منابع اولويتها را تنظيم کنيد

  
NCMH  و , هند يك تحليل جامع علمي انجام داد

استفاده از آن يک مجموعه از شرايط و زمينه هـاي  با 
مرگ و مير % ۸۰اولويت سالمت شناسايي گرديد كه 

سه شاخص عمده بـراي  . در هند را موجب مي شدند
انتخاب اين مجموعه به عنوان اولويت عبـارت بودنـد   

  : از
ر را يت بهداشت به طور نابرابر اقشار فقيوضع •

 .دهد ير قرار ميتحت تأث

در  يان جـد يـ ل بار و ضـررو ز يماحتمال تح •
اب مـداخالت و اقـدامات   يـ در غ يآت يسالها

  و ) موثر(
از  يريـ ت کثيجمع/ امکان رانده شدن تعداد •

ط يخــط فقــر توســط شــرا يمــردم بــه ســو
  بهداشت و سالمت

  
  
  
  

  کنيد يرا انتخاب و هزينه گذار مداخالت

يمـن يـك   , سازمان ملل متحد  ءهزاره ءفارغ ازپروژه
بعمـل آورد و هزينـه هـاي     MDGsز از ارزيابي نيـا 

سـرانه   بـه طـور   ۲۰۱۵دستيابي بـه آن را تـا سـال    
 GMHI. ســاالنه و بــه دالر امريكــا محاســبه نمــود

دالر  ۳۵ – ۴۰مشخص كرده است كه غنا سرانه بـه  
امريكا جهت هزينه هاي بهداشتي نياز دارد تا بتوانـد  

 MDGsمداخالت در اولويت را براي دسـتيابي بـه   
امـر   ينكل منابع اضافي مورد نياز براي ا. ندعملي ك

ــدود  ــارد دالر در دورة  ۵حـ ــاميليـ  – ۲۰۱۵ني زمـ
 NCMHدر حـالي كـه   . برآورد شـده اسـت   ۲۰۰۲

هند سه برابر بودجه فعلي را براي تحقـق مـداخالت   
  . اساسي سالمت اعالم نموده است
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از كميت و كيفيت مطلوب نيروي انساني 
  مينان پيدا کنيداط بهداشت و سالمت

وعي موض -  CCHDsموضوع ديگري كه از گزارش 
برجسته و عمده  -كه تأثير منطقه اي خواهد داشت 

شده است مساله مـديريت منـابع انسـاني مخصوصـاً     
براساس اين گزارش . مساله مهاجرت پرستاران است

 ۳۵فقط از پست هاي سازماني متعلق بـه پرسـتاري   
پرسـتاران بـراي   درصد شـان خـالي اسـت و تربيـت     

ميليـون دالر   ۷/۱۶سطح مقدماتي خـدمات معـادل   
ــه دارد  ــت هزين ــراي دول ــه [. ب ــن رابط وزراي ] در اي

  : بهداشت منطقه برنامه اي را تحت عنوان
  Managed migrationه شـد  يتمهاجرت  مدير

ايـن كمسـيون مهـاجرت    . تنظيم و امضاء كـرده انـد  
ري تجارت خـدمات پرسـتا   ءدائمي پرستاران و عرصه

را نشانه اي از شـرايط بنيـادي سيسـتمي در بخـش     
ــالن و  ــعيت كـ ــادي  بهداشـــت و وضـ وسيعتراقتصـ

  .مي كند اجتماعي اعالم 
  
  
  
  
  
  

  
  جمعيت هاي فقير و روستايي را هدف قرار دهيد

در چند سال گذشته فعاليت چين در عرصـه اقتصـاد     
كالن و بهداشت بر مستندسازي موانع مالي در مراقبت 

 متمرکـز  تي و نابرابريهاي تخصـيص منـابع  هاي بهداش
با توجه به تفاوت  ,پيشرفت در نظام سالمت. بوده است

هاي چشـمگير در همـه ابعـاد كـه ارتبـاط نزديـك بـا        
منـاطق و بـين   , نابرابري در آمـد بـين شـهر و روسـتا    

به عنـوان  . متوازن نبوده است, گروههاي درآمدي دارد 
شـت بـراي   ميزان پوشـش بيمـه اجتمـاعي بهدا   , مثال

بـه   ۱۹۹۳در سـال  % ۱/۷۲باالترين گروه در آمـدي از  
ــدكي  ,  ۲۰۰۳در ســال % ۳/۷۰ ــزان بســيار ان ــه مي , ب

درحالي كه همين ميزان براي پايين , كاهش يافته است
در همان مدت % ۳/۱۲به % ۷/۳۶ترين گروه درآمدي از 
حسابهاي ملي بهداشت گزارش . زمان سقوط كرده است
زينه سرانه مراقبت هاي سـالمت  چين نشان مي دهدكه ه

 روستانشـينان  برابـر بـيش از   ۴براي شهرنشـينان چينـي  
   .ستا
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تأمين مالي  اقشار فقير بهداشت و سالمت براي
  کنيد

CMH    در مكزيك طرح بيمه بهداشـتي همگـاني را
به عنوان مناسب ترين گزينه براي تـأمين برابـري و   

بيش از . است كارايي در نظام بهداشتي انتخاب كرده
. جمعيــت مكزيــك فاقــد بيمــه بهداشــتي انــد% ۵۰

و طرحهـاي بيمـه    ها هرچندسيستم بهداشتي برنامه
عمومي براي گروههـايي فاقـد دسترسـي بـه تـأمين      

) بيمـه بهداشـتي   (اجتماعي دارد اما سـطح پوشـش   
جمعيت فقط خـدمات  محدود وبراي بيشترين بخش 

ه برنامـ  NCMH. اساسي بهداشتي ارائه مـي شـود  
مكزيك را در اسـتفاده از   Oportunidadesموفق 

تسـهيل در   بـراي  به اقشار فقيـر  پرداخت هاي نقدي
  .خدمات بهداشتي و آموزشي نشان مي دهد دريافت

  
   

  
  
  
  
  

مدني و بخش  ءانجمن ها و سازمانهاي جامعهبا 
  كار کنيد خصوصي

سـازمان غيـر انتفـاعي بـا     ( Medicam, در كامبوج
يك سـازمان   به عنوانباالخص  ,) عضو ۱۰۰بيش از 

مشـترك در   به طوربا دولت ,  (CSO)جامعه مدني 
. فراينــد اقتصــاد كــالن و بهداشــت همكــاري نمــود 

يـک گـزارش   آماده سازي , فعاليت هاي اين سازمان 
 CSOمداخالت  يبرا ياجراي يراهکارهااز  يتفصيل

بــراي اطمينــان از  يحمــايت فعاليــت هــاي متنــوع, 
بخــش بهداشــت  CSOsجمــع  آگــاهي و وفــاق در

ــرد  ــي گي ــامبوج را در برم ــد  Medicam. ك همانن
Care Cambodian    به عضـويت يـكCSO   بـه

عنوان جزيي از برنامـه و دسـتوركار تحقيقـات ملـي     
  . كمك نموده است
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  سالمت و بهداشت براي توسعه هاي كمك كارايي افزايش
  

 ءهمسايل مطروحه در كارهاي كشوري در عرص
  كالن و بهداشتاقتصاد 

  يافته هاي كشوري ءگزيده
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به اهداف در  يدستياب يبرا را يمنابع مال
  افزايش دهيد کم در آمد يکشورها

  

  
يافته هاي گزارش برنامه اقتصاد كالن و بهداشت 

توسط سازمان ملل متحـد بـراي    (GMHI)غنا 
اطالع رساني در ارزيابي مولفه بهداشت در پروژه 

. غنا كه مورد استفاده قـرار مـي گيـرد    در, هزاره 
ايــن گــزارش همچنــين بــه عنــوان يــك مرجــع 

reference   در تهيه طرح براي گزارش چالــش
هاي هزاره اياالت متحده ي كه يك ميليارد دالر 

كشور را تا اواخر سـال   ۱۶ يمطالعه آزمايش يابر
مورد استفاده قرار , قابل حصول مي سازد ۲۰۰۵

, از گــردهم آيــي عنــوانبـه  گــزارش . مـي گيــرد 
اهداكنندگان براي بحث پيرامون حمايت از طرح 

خـط سـير   «و بـراي    »سرمايه گذاي سـالمت « 
اهــداف توســعه , غنــا بســوي سـالمت  »  سـريع  
و بخصوص گزينه هاي مالي بكـار گرفتـه   , هزاره 

ــراي بحــث پيرامــون ســهم  . خواهــد شــد ــز ب ني
 ميليارد دالر معافيت بـدهي غنـا از   ۴بهداشت از 

اين گـزارش مـورد اسـتفاده    , سوي اياالت متحده
  . خواهد بود

  
  

با برنامه ها و بودجه هاي  را كمك هاي توسعه
  همسو کنيد ملي

  

نيروي ضربتي رواندا در اقتصاد كالن و بهداشت در 
در سطح منطقه اي  و مركزي كه  يجلسات کليد

در آن فعاليت هاي سياسـتگذاري و برنامـه ريـزي    
شـركت  , راحي و تحليل مي شودط, توسعه ترسيم

 يخوشـه ا  گروههـاي , مجامعدر ميان اين . مي كند
ـ    ايجـاد   دااست كه توسط اهداكننـدگان و دولـت روان

شـوراهاي دولـت   , شده است تا كمك هـاي خـارجي  
و  و سازمانهاي سياسي مردم را در پايين ترين محلي

 كه مسؤوليت تعيين,)(Celluleسطح  محدود ترين
    . هماهنگ كند, محلي را دارند يت هاي مردمواول
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كـه  رصـه هـايي را مشـخص مـي كنـد      ع, ست آمده از پيگيري فرايندهاي ملينتايج فني و  بد, در نهايت 
سامان دهنده نياز مبرم به تالش هاي توانمندسازي و تقويت ظرفيت كشور و هماهنگي همپايان و شـركاء  

  ). ۱نگاه كنيد به كادر ( مي باشد
  

  سياستگزاری يپيامدها لي برمرور ك ۱كادر 
  

  براي افزايش سرمايه گذاريهاي بهداشت  را حمايت سياسي
  ، ارتقاء دهيديت بهداشت در فرايند هاي توسعهقعو تحكيم مو

  
هدف وزارت بهداشت در اين تجربه كسب يك موفقيت برتر : تأمين و تحكيم جايگاه بهداشت در توسعه 

. افزايش تخصيص هاي مالي بـراي بهداشـت در بودجـه ملـي اسـت      براي سالمت در برنامه ريزي توسعه و
 يبه کـارگير مبتني بر  ،ادغام اهداف سالمت در استراتژيهاي كاهش فقر و بودجه هاي ساالنه و ميان مدت

اجزاء و  ،يلذدرمطروحه موارد . يك برنامه ريزي جامع و طراحي يك برنامه سرمايه گذاري بهداشتي است
  . هاي اقتصاد كالن و بهداشت در دستيابي به اين هدف بشمار مي روندابعاد اصلي فعاليت 

بـراي  ) اقتصـاد و دارايـي   (چانه زدن با وزارت امـور مـالي    يابراي وزير بهداشت جهت مذاكره  .حمايت •
منابع بيشتر جهت بخش بهداشت و پشتيباني از اين تقاضـاها بـا برنامـه اسـتفاده از وجـوه در اختيـار       

 . فراهم کنيد ت هاييفرص گذاشته شده
(  به هـم  يمتک يايجاد بستري براي هماهنگي و تأمين وفاق در سطح بخش ها. برنامه ريزي مشترك •

اهـداء  , سـازمان ملـل متحـد    يآژانسـها ماننـد   يو همپايـان ) با منابعي از سطوح پيرامـون و محيطـي   
 .هزارهء فهوم پروژهمطرح در م MDG يگروه استراتژ" همسو وسازگار با و جامعه مدني, كنندگان

كـه  اسـت   نشـان دهنـدة ايـن    ،بخـش اين در انتقال دانش از  وزارت بهداشت نقش مهم. تلفيق شواهد •
انـرا تحـت تـاثير     منافع اقتصاديكشور و  که يمشکالت عمده بهداشت ياقتصاد يهزينه ها کاهش در 

  .از افزايش سرمايه گذاريها براي بهداشت حاصل شود استممكن  دهد، يقرار م
هزينه هاي در / استراتژيهاي جامع بخش بهداشت كه توانايي پيوند مصارف . طرح هاي سرمايه گذاري •

از طريق كـار  , مثال به عنوان( اولويت بهداشت را با تقاضاهاي ميان مدت در منابع بودجه داشته باشد 
 . کنيد يطراح )ميان مدت  يهزينه هاهاي  ساختاردر 
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  کنند يبرآورده مبهتر  قشار فقير راا ينيازها كهي دوين استراتژيهاي جامعطراحي سيستم ها و ت
  
اجرا   به منظوربرقراري تسهيالت براي ظرفيت و توان ملي , سرمايه گذاري برنامه: تحليل و برنامه ريزي  

  : از جمله, و عملي كردن همه اجزاء برنامه ريزي جامع بخش بهداشت
 نيازها؛ارزيابي  •
 اهداف؛/ ين وفاق براي تعيين هدف مكانيسم تأم •
 شناسايي مجموعه مداخالت اساسي مبتني بر وضعيت كشور؛ •
 ارزيابي منابع موجود و توانمنديهاي ارائه خدمات؛ •
 هزينه يابي انجام مداخالت براساس سناريوهاي هدف؛ •
 طراحي يك استراتژي براي راه اندازي مرحله بندي شده برنامه سرمايه گذاري؛ و •
و , اسـتانها / رزشيابي عملكرد با تعقيـب و رديـابي مسـيرهاي جريـان وجـوه در سـطح ايـاالت        پايش و ا •

 .و جمعيت هاي هدف, در ارتباط با هزينه هاي جاري و سرمايه اي, مناطق
يـه در  ارتقاء ظرفيت براي جمع آوري داده هاي تفصيلي و جزيي در آمد پا. شناسايي جمعيت هاي هدف
  . و الگوهاي دسترسي و پرداخت, يمناطق فقير روستايي و شهر

هم اكنون ابزار كار متعددي وجود دارد يـا در  . ابزارهاي موجود يبه کارگيربيشينه سازي ظرفيت براي 
پارچگي مطلوبيت و كيفيت يك. مي باشد هاني بهداشت و يا ديگر سازمان هاحال طراحي توسط سازمان ج

اند از طريق ادغام بهينه مشاركت هاي فني بين سـازمان  برنامه ريزي كشور مي تودر فرايندهاي تحليلي و 
در بسياري از كشورها براي هماهنگي در اسـتفاده   NCMH. هاي توسعه و كاركنان فني ملي تقويت شود

يـك اسـتراتژي سـرمايه گـذاري يـا مطالعـات كـاري در مواقـع          ءو بكار گيري ابزارهاي موجود در توسـعه 
ابزارهايي كه مكرراً از سوي كشورها مورد استفاده بـوده  . يت نموده استفعال, شناسايي خالء ها و شكاف ها

مصارف و هزينه هاي  بررسيهاي, پروتكل هاي ارزيابي نيازها, بررسي هاي بخش بهداشت: است عبارتند از
و , مناسب براي مجموعه اي از مـداخالت , )مبتني برنياز( پايه  -ابزارهاي هزينه يابي نياز ،بهداشت عمومي

  .بهداشت  ماتريسو شبكه  ،حسابهاي ملي بهداشت, براي قسمتهاي مختلف سيستم سالمت اسخگوپ
  

طراحي مجموعه اي از شاخص ها كه پيشرفت در : شناسايي نتايج پاياني عملياتي براي پايش و ارزشيابي
ت بـه  سـتاده هـاي سـالم    يبـه کـارگير  . مديريت منابع را در رابطه با اهداف ملي تعيين شده پايش كنـد 

طراحي شاخص هاي قابل اندازه گيري . تنهايي مناسب نيست و از حساسيت كافي هم برخوردار نمي باشد
 بـه عنـوان   يبه کـارگير جهت , كه بتواند در يك دورة زماني خاص مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گيرد, 

  : بايد چنين شاخص هايي. يك درون داد در برنامه ريزي و بودجه بندي مورد نياز است
  
نشان دهد كه چقدر پول به سطوح مختلف تعلـق مـي گيـرد و نيـز تخصـيص جغرافيـايي ايـن پـول را          •

  .منعكس كند
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بلكه داده هـاي بسـيار   , نه تنها داده هاي مصارف و هزينه ها. به تغييرات در سياستگذاري حساس باشد •
 . توجه قرار گيرد بايد مورد ، اخير و به روز در مقادير بودجه تخصيص يافته به بهداشت

براي ارزيابي اين كه تأمين  مـالي واقعـاً بـه    ) مثالً مطالعات پيمايشي(استخراج از منابع مختلف داده ها  •
 و  ،شده است يا نهص از مردم به خدمات بهداشتي منجر بهتر گروه خا يدسترس

 .اهداف خود افزايش پاسخگويي دولت ها و اهداكنندگان براي تخصيص منابع مالي بهداشت برطبق •
ي مشترك  و جهت برنامه ريز, ايجاد يك زمينه براي همكاري در سطح فني :بين بخشي  يو همکار تعهد

هماهنگي بايد چنـد بعـدي باشـد تـا همـه عناصـر       . ندا تأمين وفاق در بخش هايي كه متقابالً بهم وابسته
  ندـــتوانـبِش ها ــرنامه ريزان بخاين امر مستلزم مكانيسمي است كه در آن ب. برنامه ريزي را در برگيرد

اطالعات و دانش خود را مشتركاً بكار گيرند و به توافق در سـرمايه گـذاريهاي مـورد نيـاز دسـت      , داده ها 
  . برنامه ريزي وزارت بهداشت نبخصوص از طريق تقويت دپارتما. يابند

و ارائـه  , داري كاركنـان بهداشـت  اي حفظ و نگهـ اقدامات موثر بر يبه کارگيرشناسايي و :  ع انساني بمنا
مسـوؤليت وزارت  . ت دولـت در ايـن خصـوص    ءيـا هپيشنهادها و طرح هاي خاص به وزارت امـور مـالي و   

با توجه به , براي سيستم ارائه خدمات بهداشتي شكل ممكن جذب نيروي انساني نبهداشت طراحي بهتري
  . هداشتي كشور استمنابع در دسترس وزارتخانه و مسايل و مشكالت اولويت هاي ب

انتقال وجوه مالي  فرايند ارتقاء. سطوح پايين تر/به محيط پيرامون  و انتقال آن منابع مالي/ وجوه  مديريت
در  هنشت وجـو / كسري . بهداشت از مركز به سطح ارائه خدمات جهت بهره مندي جمعيت هاي روستايي 

يار گذاشتن وجوه براي سطوح پايين تر چنين اخت در همانگونه كه تأخير در, سطوح مختلف عموميت دارد
ظرفيت در سطح منطقه براي مديريت مالي و اجـراي برنامـه هـاي بهداشـت در      عالوه بر اين ارتقاء. است

حمايت از ظرفيت مديريت سـطح پـايين تـر يـك امـر اساسـي و       . راستاي اولويت هاي ملي ضروري است
  . حياتي است

بگونه اي طراحي شوند بايد استراتژيهاي مالي  ،و ديگران WHOر براساس مطالعات مستم: حمايت مالي
در . دنـ محدودكن, خص بـراي اقشـار فقيـر   كه هزينه هاي مستقيم خريد خدمات اساسي بهداشـتي را بـاال  

  . دولتي در سالمت خواهد بود/ بسياري از موارد اين امر مستلزم افزايش هزينه هاي عمومي 
  CSOsازمانهاي جامعه مدني بهتر بخش خصوصي و س يبه کارگير

اهميـت توسـعه همكـاري بـا سـازمانهاي جامعـه       , مختلفدر كشورهاي  NCMHsدر  انعکاس عملکردها
و ارتقاء , پژوهشهاي مشاركتي, ساماندهي حمايت سياسي, بخش هاي خصوصي را در برنامه ريزيمدني و 

ايجاد بسـترهاي مناسـب   ين امر ا. گروهها به خدمات بهداشتي نشان داده استدسترسي آسيب پذيرترين 
و تقويت ظرفيت ساماندهي و قانونگذاري براي كيفيت مراقبت , داده ها  ءداد و ستد و مبادله, براي فعاليت

و در كشورهاي , پيوندهاي مستحكمي با جامعه دارند (CSOs)سازمانهاي جامعه مدني . را طلب مي كند
ير مراقبت هـاي بهداشـتي خـود را از بخـش خصوصـي      ه اي از اقشار فقمالحظدر حال توسعه بخش قابل 

  . خريداري مي كنند
  
  

  افزايش كارايي كمك هاي توسعه براي بهداشت
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تأمين داده هاي بهتر و بهنگام در زمينه پيگيـري جريـان كمـك    : تعقيب و رديابي جريان وجوه و اهداف

  طريق خزانه تزريق نمي شوداين پايش و نظارت بايد وجوهي را كه از  .هاي خارجي به بخش بهداشت
حـدت در اولويـت   و داده هاي موجود كنوني بـراي پـايش همسـويي و   . دربر گيرد) مثالً خارج از بودجه (  

  .هاي ملي و تأثير در عملكرد سيستم بهداشت ناكافي است
كه چـالش هـاي   ) SWApsمثالً (يا تقويت مكانيزم هاي موجود  ايجاد: ملي  يتنظيم اولويت هاي بخش

وه اهدايي را براساس اولويت ها و استراتژيهاي كشور تسهيل و در عـين حـال نيـاز اهـدا كننـدگان بـه       وج
  . پايش عملكرد و پاسخگويي را تنظيم نمايد

برنامـه ريـزي   . دريافت كننده را حـل نكـرده اسـت    –همه مسايل مربوط به اهداكننده   SWAp مکانيزم
SWAp خودكار بـا فراينـد بودجـه ريـزي وزارت      به طور نه ,الي كه متمركز بر بخش بهداشت استدر ح
مي از زمينه هاي عيني محلي مفيـد در تصـميم گيريهـا بـراي     مهونه بخش , لي پيوند خورده استامور ما

 SWAps, مضـافاً . پـي ريـزي مـي كنـد     تخصيص منابع در گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري سالمت را
  . رحهاي تأمين مالي را مورد توجه قرار نمي دهدپايداري طوالني مدت و قابليت پيش بيني ط

  
چشم اندازي براي فعاليت اهداكنندگان در حمايت از تأمين بودجه پايـدار و پوشـش   :  حمايت بودجه اي
پي ريزي ظرفيـت سـازماني ملـي بـراي      به منظور) از جمله هزينه هاي منابع انساني ( هزينه هاي جاري 

  . خش بهداشت وجود داردعرضه كاالهاي عمومي مورد نياز ب
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  :مقدمه
و تأكيـد و تأييـد نيـاز كشـورهاي در حـال      , سالهاي اخير شاهد افزايش توجه و تعهد به بهداشت و توسعه

ي با يكديگر در راستاي دستيابي به اهـداف مشـترك   رتوسعه و همپايان آنها به يافتن راههاي جديد همكا
در مورد پي آمدهاي فقر و بيماري براي امنيت جهـاني   ،شدنگراني رو به ر بحبوحهاما حتي در . بوده است

پوشـش خـالء منـابع در     ياتالش ها تا به امروز بـر  -عالوه بر نگراني هاي ناظر به جهان بسيار ناعادالنه  -
تحقق اهداف سالمت نيازمند كنارگذاشتن روشهاي متعـارف و تعيـين عوامـل    . بهداشت ناكافي بوده است

د نمودن ظرفيت ملي و ناتواني كشورها در گسستن زنجيرة شيطاني فقـر و بيمـاري   بنيادي موثر در محدو
 . است

  
    CMHپيگيري  ءپيشينه 

بود كه سازمان جهـاني بهداشـت از كشـورها خواسـت تـا از بررسـي       )  2006 سال(در بهار همين امسال 
كـالن و بهداشـت در   پيامدهاي عملي توصيه ها و پيشنهادات عنوان شده در گـزارش كميسـيون اقتصـاد    

كشـور و   ۴۰تقريبـاً  . حمايـت كننـد  , منتشـر شـد   ۲۰۰۱بسترها و عرصه هاي ملي خود كـه در دسـامبر   
نگـاه كنيـد بـه جـدول     (  همچنين مناطق متعددي پيگيري ملي توصيه ها را پذيرفته و به اجرا در آوردند

  ).  ۲شماره 
 WHOنده به تفكيك مناطق كشورهاي شركت كن: اقتصاد كالن و بهداشت   ۲جدول شماره 

  منطقه افريقا 
  آنگوال

  بوتسووانا
  كنگو
  ي پاتيو
 aغنا
  كنيا

  ماالوي 
  موزامبيك 

  نيجريه 
  aارواند

  a سنگال
  آفريقاي جنوبي 

  اوگاندا 
  تانزانيا 

  

  منطقه آسياي جنوب شرقي
  بنگالدش 

  aهند
  aاندونزي 

  a نپال
  aسري النكا 

  تايلند
  منطقه اروپا
  آذربايجان 

  استوني 
  قرقيزستان 

  منطقه مديترانه شرقي 
  جيبوتي 

 اردن
  ايران 

  پاكستان 
  سودان 

  aيمن

  قه اقيانوسيه  غربي نطم
  aكامبوج 

  aچين 
  فيليپين 

  جمهوري دموكراتيك خلق الئوس 
  مغولستان 

  اپائونيوگينه پ
  ويتنام

  منطقه آمريكاها 
انتيگـوا و  (كشورهاي حوزه دريـاي كارائيـب   

, دومينيكن , بليز, ربادوس با, باهاما , باربودا 
ــادا  ــان, گرانـ ــائيتي , گويـ ــا , هـ , جامائيكـ

, سنت لوسيا، سنت كيتز ونويس , مونتسرات 
و , ســورينام , ســنت و ينســنت و گرانــادينز 

ــك، )  تريئيــدادوتوباگو منطقــه انــدين aمكزي
مركوســور ) پــرو,اكــوادور,كلمبيــا, بوليــوي (
    ). و اورگوئه, پاراگوئه , برزيل , آرژانتين (
  

 ۲۰۰۳در اقتصاد کالن و بهداشت در سـال   يو دومين نشست مشورت يبعد يها يخود را به موضوع اقتصاد کالن و بهداشت اعالم و در گردهم اي ييادشده عالقمند يکشورها همهء

است کـه درايـن    يدهنده کشورهاينشان  – a.بهداشت تاييد گرديد يندر اين خصوص ارايه نمودند که توسط سازمان جها يکار ياز کشورها بودجه و برنامه ها يتعداد. شرکت کردند

  .به طور مشروح در بارهء آنها بحث شده است گزارش
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اقتصادي ارائه و تأكيد نمـوده اسـت    ءشواهدي از پيوندهاي بهداشت و توسعه ۲۰۰۱سال  CMHگزارش 
و قابل پيشگيري رنج مـي برنـد و   نامتناسبي از بيماريهاي قابل درمان  به طوركه فقيرترين اقشار جمعيت 

سـرمايه گـذاري هـاي     ءگسـتره بـه ارتقـاء    CMH. اري را بـردوش مـي كشـند   يمفشار سنگين بار مالي ب
تحليـل   ضـمن  ,ودشـ يافته تأمين مالي  و توسعه توسعهكه با مشاركت جهاني كشورهاي درحال  ,بهداشت

ـ  نظـارت و  . اسـت توصـيه نمـوده    ,يبهداشـت كاركردن هـاي سيسـتم هـاي    دانتقادي از عدم كارايي ها و ب
ون هاي ملي اقتصاد كالن هماهنگي تحليل هاي سياستگذاري و فعاليت هاي برنامه ريزي از طريق كميسي

مشـترك   بـه طـور  م هاي چند ذينفعي كه رياست آن را دو وزير بهداشت و امورمـالي  زو مكاني, و بهداشت
  .قرار گرفت CMHمورد تأييد , برعهده خواهند داشت

  
و دولت هـا  , كامل چگونگي اجراي پيشنهادات خود را در سطح ملي مشخص نمي كند به طوراما , ارشگز

دو جلسه مشورتي جهاني براي استقرار فرايندهاي . بررسي موارد مرتبط با كشورخود را خود بعهده گرفتند
 CMHارش گـز ). ۲نگاه كنيد به كادر شـماره  ( بسيار اساسي بود CMHملي جهت پيگيري توصيه هاي 

  ول آن ـــور حـــبراساس موفقيت ها و نيازهاي واقعي كش, ريـــبود كه فعاليت هاي پيگي ينقطه عزيمت
  . مي چرخيد

  
  اقتصاد کالن و بهداشت يها ورتمش:  ۲كادر شماره 

اولين نشست مشورتي پيرامون واكنش هاي ملي به گزارش كميسيون اقتصاد كالن و  ۲۰۰۲جون   ماه در
كشـور   ۲۰امـور مـالي و برنامـه ريـزي از     , نمايندگان وزارتخانه هاي بهداشت ژنو برگزار شد و در بهداشت

 بـه همـراه  , ايـن نشسـت مشـورتي   . دور هم جمع شـدند  CMHبراي عملياتي كردن توصيه هاي گزارش 
تقاضاي دولت ها براي تحليل سياست هاي بهداشـتي  , فشارهاي سطح باالي گزارش در كشورهاي متعدد 

مورد حمايـت قـرار داده و مقـرر     ،سيستم ها و مداخالت, اريهاذلي آنها را در راستاي ارتقائ سرمايه گو ما
سلسـله اجـالس هـاي    . از تقاضـاي كشـورها پشـتيباني كنـد    , در كنار كارهـاي ديگـر   ,  WHOنمود كه 

ـ ط مقدم اين فرصت را داد كه رويكردها و موفقيت هاي خخمشورتي در سطح منطقه به كشورهاي   اود را ب
كميسيون اقتصـاد كـالن و بهداشـت تقويـت      يهافرايندهم در ميان بگذارند و تعهد و پايبندي خود را به 

  . نمايند
ه هـاي  دمشورتي در اقتصاد كالن و بهداشت تحت عنوان افزايش سرمايه گذاريها در سـتا نشست دوم 

بحث و گفتگو بين . ها را افزايش دادانگيزه و تحرك كشور) ۲۰۰۳اكتبر , ژنو (  بهداشتي براي اقشار فقير
و نهادهاي تأمين مالي به توجه , همپايان دو جانبه و چند جانبه, برنامه ريزي و امور مالي, اي بهداشت روز

و تمركز بيشتر فعاليت هاي اقتصـاد كـالن و بهداشـت روي ارتقـاء و بهبـود دسترسـي بـه مراقبـت هـاي          
راه استفاده بهتـر از منـابع مـالي     طرف نمودن موانعي كه  برسر بهداشتي و راه حل هاي مبتكرانه براي بر

, كشـورها گزينـه هـاي بسـيج منـابع     نه كه در اعالميه اجالس اعالم شـد،  همانگو. كمك نمود, وجود دارند
موضـوعات كليـدي    بـه عنـوان  هنگي وجـوه اهـدايي را   همـا و ,  مشكالت و محدوديت هاي منـابع انسـاني  

   .)۱(تشخيص و اعالم نمودند



 28

  
 -يا يك هيـات مشـابه هماهنـگ كننـده      -يك كميسيون ملي اقتصاد كالن و بهداشت , در بيشتر كشورها

گزينه ها را تثبيت و هزينه ها را براي ارتقاء سرمايه گذاريهاي و اصالحات مرحله اي برآورد نمود تا اهداف 
آمـاده سـازي    ،مهم اين فعاليـت يك هدف . بهتر و عادالنه تر قابل دستيابي باشند ،هاي بهداشتيه و ستاد

ي نـاظر بـه   در حالي كه تالش هـا . سرمايه گذاري بهداشتي با قابليت اجرا در سطح ملي است ءيك برنامه
مسـيرهاي متفـاوتي را در پـيش گرفتـه     , بسته به ويژگيهاي خاص هر كشـور , اين عرصه در سطح كشوري

  :بنيادين اين فعاليت ها بسيار شبيه هم اند انگيزه) ۳نگاه كنيد به كادر شماره (متدولوژي اصلي , است
   

 اطمينان از ستاده هاي بهداشتي مطلوبتر براي گروهاي فقير مردم  •
 و , عمومي بهداشتپول براي / بسيج هر چه بيشتر منابع مالي  •
 افزايش كارايي و اثربخشي سرمايه گذاريهاي بهداشتي •
  

راههـاي  . وزارت بهداشت در كشورها كمك كرده اسـت بويژه , ۲دولت تاين فعاليت ها به تقويت نقش تولي
درون داده ها و تحويل و تبديل آن به ستاده هاي بهداشتي بسـيار مـورد توجـه ايـن     /پيچيده بسيج منابع 
مربـوط   ،در موارد بسياري چالش هاي پيشرفت ملي بسوي اهداف سالمت ملي وجهاني. فعاليت بوده است

مثالً محدوديت سـرمايه گـذاري در توسـعه نيـروي انسـاني ؛        - است به سطوح باالي مديريتي و سازماني
ناهماهنـگ بــا برنامـه هــا و اولويـت هــاي كشــوري ؛    عبــارتي نـا همســو و  و ب گسسـته حمايـت ناكــافي و  

اساسـاً بـه دنبـال ارائـه      CMHفعاليتهاي پيگيري  .سياستگذاريهاي ضعيف بهداشتي؛ و سازمانهاي ناتوان
بلكه اين فعاليـت هـا تقويـت تـوان و     . گيران در يك مقوله خاص تكنيكي نبودراهنمايي و حمايت تصميم 

بهبـود  باالخص از طريـق   -اتخاذ طيفي از تصميمات موثر در سالمت  به منظورظرفيت دروني كشورها را 
  . نشانه گرفته بود, و ارتقاء هماهنگي بين بازيگران عرصه هاي توسعه و سالمت, يسياسبسيج ارادة , شواهد

  
  متدولوژي فعاليت هاي اقتصاد كالن و بهداشت در كشورها  -۳ادر شماره ك
  

خـاص   يفرصت ها و محدوديت هـا  , به پيشگامي و هدايت دولت ها, برنامه هاي اقتصاد كالن و بهداشت
براسـاس تجربيـات   . اجتماعي و سياسي هر كشـور را مـنعكس نمـوده اسـت    , اقتصادي, وضعيت بهداشتي

سي براي يك رويكرد پيوسته و ناظر به دستيابي اهداف اساسي شناسـايي و طـرح   سه مرحله اسا, كشوري
  . گرديد

و تحليل ارتباط و قابليت اجرايي آن با شرايط و واقعيـت   CMHآشنايي مقدماتي با گزارش  مرحله اول 
ح بين وزارتخانـه اي طـر   يسازوکارهاكشورها , در اين مرحله . هاي كشوري را تحت پوشش قرار مي دهد 

اريهاي بهداشـتي  ذتا برافـزايش ارتقـاء سـرمايه گـ    ) هاي موجود استفاده مي كنندسازوکاريا از ( مي كنند 
توجـه و  ,  شواهد مينءتاو باالخص از طريق ترويج و حمايت موثرتر , اقتصادي و كاهش فقر  ءبراي توسعه
  . تمركز نمايند
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شتي طوالني مـدت براسـاس ارزيـابي هـاي     سرمايه گذاري بهدا ءكشورها يك برنامه, در طول مرحله دوم
تداوم تعهد ميان بخشي و تعريف يك استراتژي عملياتي و . هزينه اي و وضعيت موجود طراحي مي كنند 

  . اجرايي براي اين برنامه بخش هايي از اين مرحله اند
له ترميم خـالء  از جم, سرمايه گذاري ءراه اندازي و اجراي فعاليت هاي تعريف شده در برنامهمرحله سوم  

در تمـام   .ايش و ارزشيابي فرايند را پوشش مي دهـد وپ, ش منابع داخلي و اهداكنندگانهاي مالي با افزاي
طيف وسيعي  مالقاتدسترسي كشور را به حمايت هاي مالي وفني تسهيل نموده و براي  WHO, سطوح

  . بعهده خواهد گرفت از ذينفعان با يكديگر پيرامون برنامه اقتصاد كالن و بهداشت نقشي را
  

  فضاي مناسب جهاني براي توسعه و بهداشت 
فرصت بي سابقه اي براي پيشرفت هاي بهداشتي به تعويق افتاده براسـاس تجربيـات و درسـهاي بدسـت     

هـزاره   ءاهـداف توسـعه  . در كشورهاي در حال توسـعه وجـود دارد  , آمده از اقدامات و حركت هاي پيشين 
(MDGs) ,ورهاي عضو كه توسط همه كشUN  راهنماي عملـي كشـورهاي   , تصويب شد ۲۰۰۰در سال

راه انـدازي   يگـزارش هـا  كشـورهاي زيـادي درگيـر تنظـيم      به عـالوه . در حال توسعه و همپايان آنهاست
  هستند كه با استراتژيهاي بخش بهداشت همسويي بيشتري (PRSPs)استراتژيهاي كاهش فقر 

  .يابند يم
   

بـه  (د جهاني براي افزايش منابع داخلـي و بـاالخص خـارجي بـراي بهداشـت      سالهاي اخير شاهد يك تعه
و تجديد ميثـاقي توسـط   , )و ديگر اپيدمي ها  HIV/AIDSخصوص با توجه به نياز مبرم كنترل جهاني 

و همسـويي  , رها بـه منظـور اطمينـان از همـاهنگي    توسعه براي همكاري نزديكتر با كشو و همپايان ياران
شواهد اوليه حاكي از آن است كه هزينـه  . بوده است ) مثالً اعالميه پاريس(  ها کمکاهداف  يساز يبوم

در عرصـه بهداشـت رو بـه افـزايش      -و هزينه اهداء كنندگان در سـطح جهـان    –دولت در بعضي كشورها 
الزامـي بـراي كشـورها جهـت طراحـي       ،منـابع در دسـترس بـراي بهداشـت    / افـزايش كلـي پـول    . است 

  ي وــــان از دستيابي سطوح محلـــاز جمله اطمين, ارآمد براي سرمايه گزاريهاي بهداشتاستراتژيهاي ك
  . در اين خصوص فراهم آورده است همپايانبه بيشتر ياران و  يو اطمينان بخش, منطقه اي به منابع 
  

  چشمگير در تعهدات داخلي  ارتقاء
در , مستقيم و نقدي تأمين مـالي مـي شـوند   پايين بهداشتي كه عمدتاً از طريق پرداخت هاي ي هاهزينه 

روند هزينه ها و مصـارف  , اما. ار ناپذير استکيا بادرآمد متوسط واقعيتي ان بسياري از كشورهاي كم درآمد
 ۱۹۹۸در بعضي كشورها در فاصله سالهاي . بهداشتي در سالهاي اخير تصوير اندكي زيباتر بدست مي دهد

افـزايش هزينـه هـاي    . مومي دولت در بهداشت مشـاهده شـده اسـت    افزايش در هزينه هاي ع,  ۲۰۰۲تا 
  .براي كاهش پرداخت هاي مستقيم و نقدي اقشار فقير بسيار حياتي است, عمومي در بهداشت

   
و درصدي از توليـد ناخـالص داخلـي     به عنواننشان مي دهد كه كل هزينه هاي بهداشت  ۳جدول شماره 

در مجموعـه كشـورهايي    يتوليد ناخالص داخلـ درصدي از  عنوان بهدر بهداشت  دولتهزينه هاي عمومي 
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ل جـدو  ،عالوه بر آن. عموماً افزايش يافته است, برقرار بوده است CMHپيگيري كه در آنها فعاليت هاي 
به اين روندها در بعضـي   ،كه چگونه تغييرات در سهم منابع خارجي براي بهداشتنشان مي دهد  ۳شماره 

  .ه استاز كشورها كمك نمود
   

در مقايسه  ۱۹۹۸در سال  يتوليد ناخالص داخلاز  يدر صد ءمثابهه روند هزينه هاي بهداشت ب -۳جدول 
  در كشورهاي منتخب,  ۲۰۰۲با سال 

  
  كشور

كل هزينه هاي بهداشت 
(a)  % توليد ناخالص از

 يداخل

هزينه هاي عمومي دولت 
توليد از % (b)در بهداشت 

 يناخالص داخل

  رايمنابع خارجي ب
توليد از %   (c)بهداشت  

 يناخالص داخل
۱۹۹۸  ۲۰۰۲  ۱۹۹۸  ۲۰۰۲  ۱۹۹۸  ۲۰۰۲  

  ۰/۰  ۰/۰  ۲/-   ۹/۱  ۸/۵  ۸/۴  چين
  ۰/۱  ۳/۰  ۳/۲  ۳/۲  ۶/۵  ۵/۵  غنا
  ۱/۰  ۱/۰  ۳/۱  ۴/۱  ۱/۶  ۲/۵  هند

  ۱/۰  ۲/۰  ۲/۱  ۷/۰  ۲/۳  ۵/۲  اندونزي
  ۱/۰  ۱/۰  ۸/۲  ۵/۲  ۱/۶  ۴/۵  مكزيك
  ۹/۰  ۶/۰  ۳/۲  ۶/۱  ۱/۵  ۲/۴  سنگال

  ۱/۰  ۱/۰  ۸/۱  ۷/۱  ۷/۳  ۴/۳  سري النكا
  ۱/۰  ۴/۰  ۰/۱  ۷/۱  ۷/۳  ۹/۴  يمن

a،كل هزينه هاي بهداشت مجموع هزينه هاي عمومي دولت و هزينه هاي خصوصي است .  
b،هزينه هاي عمومي دولت در بهداشت مجموع منابع داخلي و خارجي است .  
c،اي خصوصي را دربرمي گيردمنابع خارجي همه منابع واصله از طريق دولت ها يا واحده .  

 . WHO,  ,۲۰۰۵حسابهاي ملي بهداشت :  مأخذ
   

 –اده انـد  دول به افزايش هزينه هـاي بهداشـت عمـومي    قدرسالهاي اخير تعدادي از كشورها , عالوه براين
كشـورهاي زيـادي كـه    , ببعد ۲۰۰۲از سال . البته تا كنون اين قول در بودجه هايشان انعكاس نيافته است

تعهد خود را نسبت به افزايش هزينه هاي بخـش بهداشـت اعـالم نمـوده     , ه آنها در ذيل ارائه مي شودنمون
  . اند

. بربهداشت و به نفع اقشار فقير را به نمـايش گذاشـته اسـت    با تاکيد يادولت هند يك خط مشي  •
هزينـه  دن بـا دو برابـر كـر   , مشخصاً(ارتقاء و بهبود تأمين مالي  ۲۰۰۲سياست ملي بهداشت سال 

و تجديد ساختار سازماني برنامه هاي ملي بهداشت را ضروري اعـالم   ،)%۲هاي بهداشت عمومي تا 
 .)۲(كرده است 

نيز قول به دو برابر كردن سطح هزينه هـاي كنـوني بهداشـت در پـنج سـال آتـي داده         النکا يسر •
 ).۳(است
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هداشـت روسـتايي و تـأمين    چين بركاهش نابرابريها در عرصه سالمت از طريق برنامه هاي جـدي ب  •
 . 3 تأكيد تعهد نموده است, مالي مراقبت هاي اوليه 

 .)۴(درصدي بودجه را تعهد كرده است  ۵دولت سنگال افزايش ساالنه  •
در سال % ۶۲/۱به  ۱۹۹۹توليد ناخالص داخلي در % ۴۶/۱يمن هزينه هاي عمومي براي بهداشت را از 

   .   (A. Fairbank, unpublished data , 2005)  4افزايش داده است ۲۰۰۳
  
  

  افزايش در منابع خارجي 
توسعه در افزايش كمك ها و معافيت بدهيها نشـاندهندة سـير    همپايانتوجه بيشتر و دقيق تر به تعهدات 

 ءاتحاديـه ,  ۲۰۰۵در سـال  , به عنـوان مثـال  . صعودي وجوه و منابع خارجي براي بهداشت و سالمت است
احتماالً كمكهاي خود را براي كشورهاي فقير دو برابر خواهنـد   ۲۰۱۵ضاء آن تا سال اروپا اعالم كرد كه اع

ميليـارد   ۷/۱۰بـه  ) امريكـا ( ميليارد دالر  ۷كل تعهدات كمكهاي توسعه براي بهداشت از حدود ). ۵(نمود 
تـأمين   تعهدات اهداكننـدگان بـراي  . افزايش يافت  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۰ يهادر فاصله زماني سال) امريكا(دالر 

كـه   -؛ عمـده اسـت   از انگيزه هاي بسيار اساسـي و  MDGsدر  بهداشتنياز مالي در دستيابي به اهداف 
جديد بـراي حمايـت از    هبه عنوان بخشي از وجو,  ۲۰۰۰را از سال  بهداشتروند كمك هاي توسعه براي 

 ) 5, تشـر نشـده  من,  (C.Michaudو سل تبيين مي كنـد  , ماالريا,  HIV/AIDSمبتاليان به بيماري 
2005 .  

  
 ءمنشـا  (USAID)وسيعي از دفتر اياالت متحده براي توسعه بين المللي  به طورارتقاء تعهدات دو جانبه 

و يك ميليـارد دالر بـه كمكهـاي     نموددوبرابر  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۰كه تعهدات خود را بين سالهاي , گرفتمي 
واتـئالف  , (GFATM)و ماالريـا  , سـل  ،ايـدز  صندوق جهاني براي مبارزه بـا . توسعه براي بهداشت افزود

 ۲۰۰۴و  ۲۰۰۳تقريباً معادل يـك ميليـارد دالر را در سـال     (GAVI)جهاني براي واكسن و ايمن سازي 
معافيـت بـدهي وسـيعي را    , G8,  هشـت وزراي امور مالي كشورهاي گروه ,  ۲۰۰۵در جون . تعهد نمودند

کليـه  و صندوق توسعه افريقا بالدرنگ , بين المللي پول صندوق, نمودند كه براساس آن بانك جهاني اعالم
  . بخشودند, ميليارد دالر ۴۰تقريباً معادل  ،كشور ۱۸خود را از  مطالبات

  
چنين تعهدي انتظارات و توقعات را براي در دسترس بودن منابع اضافي عمومي بـراي بهداشـت و كـاهش    

همسـويي  , بهنگام بودن(مندي زمان  ,گان هداء كنندهپذيري ا تغييراما مسايلي نظير , مي دهد فقر افزايش
نگراني هـاي   به عنوانهمچنان , تأكيد بر نياز به كمك در قالب حمايت بودجه ايو از جمله ) و هماهنگي 

  . ستا كشورها عمده و مهم براي
  

   م شكاف در تأمين مالي بهداشتتداو
  ۲۰۰۷دالر به ازاي هر فرد در سال تا  ۳۴ احتماال, براساس محاسبات كميسيون اقتصاد كالن و بهداشت
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  به عنوان حداقل ،اساسي از مداخالت بهداشتي ءبراي تهيه يك بسته, ) ۲۰۱۵دالر تا سال  ۳۸و (  
نمودار شماره يك نشـان مـي دهـد كـه كـل هزينـه هـاي        ). ۷(ضروري باشد  هزينه ها و مخارج بهداشت

 .مي باشد ۲۰۰۲ميزان در سال  كشور پايين تر از اين ۴۰شور از ک  ۲۵بهداشتــي 
 
كشور در  ۴۰در ) دالر آمريكا( متوسط براساس نرخ ارز  به طوربهداشتي سرانه  ءهزينه.  ۱نمودار شماره  

  ۲۰۰۲سال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  WHO  ,۲۰۰۵, حسابهاي ملي بهداشت :  مأخذ
  

از بخـش   ،شنهاد شـده پي ءحداقل هزينه بخش ازنشان مي دهد كه بيشترين  CMHگزارش , عالوه براين
كـه افـراد فاقـد انگيـزه شخصـي بـراي اقـدامات         يجاي در عمومي تأمين خواهد شد تا كاالهاي عمومي را

را به , كساني كه منابع مالي خانگي كافي ندارند, پوشش دهد و دسترسي اقشار فقير هستند،حمايتي الزم 
  .)۷(مراقبت هاي  بهداشتي مطمئن نمايد

  
 ،CMH يزيـرا مطـابق بـرآورد هـا     كننـده اسـت   اخـص نگـران   به طوراي بهداشت فقدان منابع مالي بر

. بـا چـالش هـاي شـاق بهداشـتي مواجـه انـد        شـوند  يمتأمين مالي  مورد نياز كشورهايي كه كمتر از حد
و بعضي كشورها , خود حركت مي كنند ۲۰۱۵بسياري از كشورها با سرعت بسيار كم به سوي اهداف سال

 بـه طـور  مرگ ومير مادران , عالوه بر اين. اند اعالم نمودهسال  ۵ير در كودكان زير حتي افزايش مرگ و م
در . شـان داده شـده اسـت   ندالر داشـته بـاالتر    ۳۴جدي در كشورهايي كه هزينه سرانه بهداشتي كمتر از 

 ۲۵بـراي   ۳۷۲متوسـط   بـه طـور  , تولد زنده  ۱۰۰۰۰۰نرخ مرگ و مير مادران به ازاي هر ,  ۲۰۰۰سال 
 ۳۴كشور با هزينه سـرانه بهداشـتي برابـر     ۱۵در  ۱۲۶و  ،دالر ۳۴ور با هزينه سرانه بهداشتي كمتر از كش

Figure 1. Health expenditure per capita at average exchange rate (US$ ) in 40 
Countries,2002
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داشت ممكن است وجوه مربوط به بههر چند افزايش چشمگير در . دبو ۲۰۰۲يا بيشتر از آن در سال دالر 
لـي و خـارجي همچنـان    معهذا الزام براي تسريع در تأمين مالي با بسيج منـابع داخ , هميشه مقدور نباشد

  . وجود دارد
  

 ههمـ  ، چـين و مكزيـك  , كشـورهايي نظيـر كـامبوج     ،مالحظه مي شـود  ۱همانگونه كه در نمودار شماره 
معادل يا بيشتر از حداقل مورد نياز برآورد شده براي ارائه يك مجموعه اساسي از مداخالت بهداشتي خرج 

شورها فاقد دسترسي به مراقبت هاي اساسي بوده و شاخص اما تعداد بيشماري از مردم در اين ك. كرده اند
افزايش در منابع براي بهداشت چنانچـه بـا   , بنابراين . هاي بهداشتي همچنان ضعيف و نامطلوب مانده اند

ممكن است تـأثير معنـي داري روي سـتاده هـاي     , استفاده موثرتر همراه نباشد به منظورتخصيص مجدد 
  .نداشته باشد بهداشت

   
ابي جريان هزينه هاي بهداشتي ظاهراً مي تواند به روشن شدن اين نكته كمك كند كه تـأثير ضـعيف   يرد

 يشناسـاي  مي تواند به ناكارايي ها در تخصيص و احتماالً بـه  بهداشتهزينه هاي بهداشتي در ستاده هاي 
از جملـه  , هداشـت نهادينه كردن حسـابهاي ملـي ب  اين امر نيازمند . عرصه هاي دقيق آنها نسبت داده شود

لذا يـك تصـوير دقيـق از ناكـارايي هـاي      . زيرگروههاي جمعيتي است و دررديابي مصارف در سطح كالن 
مبنا جهت تعريف اهداف براي تخصـيص مجـدد و بـراي  ارزيـابي تـأثير       و پايه به عنوانموجود مي تواند 

  . مورد توجه قرار گيرد ،سياست هاي اجرايي مرتبط
  

  اهداف گزارش 
پيگيري توصيه هـا و   خواستار كه توصيف مي كند )كشور ۴۰حدود ( را يکشورهاي گزارش تجربياتاين 

تعدادي از اين كشـورها برنامـه هـاي چندبخشـي      .را به اجرا در آورده اند بوده و آنها CMHپيشنهادات 
سـتفاده از  و ا, هزينـه يـابي ايـن اسـتراتژي    , براي طراحي استراتژي ارتقاء سرمايه گذاريها جهت بهداشـت 

و , برنامـه ريـزي  , امور مالي, ستاده هاي آن در توجيه سياستگذاران و رهبران سياسي عرصه هاي بهداشت
  . سامان داده اند, ديگر وزارتخانه

  
در آنهـا بـه نتـايج و     [CMH] ءبرنامـه كشوري اسـت كـه    ۱۲هر چند كانون توجه و تمركز اين گزارش 

س ها و تجربياتي را ارائه مي كند كه مي تواند  در عين حال دراما , فعاليت هاي چشمگيري رسيده است 
  ش ها وــدف گزارش راهنمايي كوشــابراين هــبن. نيز مالك قرار گيرد ديگر کشورهاهاي  موقعيتبراي 

, بـراي سياسـتگذاري   يبستر سازآن گروه از گشورها و همپايانشان است كه به رويكرد جديد  يتالش ها 
در تجربيـات پيگيـري   به نظر مي رسد كه مشاركت و تعامـل  . مايت و ترويج عالقمندندو ح, برنامه ريزي

CMH عريف ـــعه و بهداشت را در كشورهاي خود تـبراي تصميم گيرندگان ملي كه استراتژيهاي توس  
, و همچنين براي نيروي انساني فني و تخصصي ملي كه اين استراتژيها را به اجرا در مـي آورنـد  , مي كنند

  . سيار ارزشمند خواهد بودب
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و نـه ارزيـابي   , و يا اصـالح آن جـزو اهـداف ايـن گـزارش اسـت       CMHنه بحث پيرامون ايدئولوژي اوليه 

در واقع ارزيابي كامل تأثير ايـن فعاليـت   . موفقيت كشورها در اجرا و راه اندازي توصيه ها و پيشنهادات آن
  . مكن نيستام در حال حاضر به دو دليل معها و ارائه نتايج 

  
دوم  ، واول اينكه فقط دستاوردهاي اوليه كشورهاي درگير در اين برنامه در گـزارش انعكـاس يافتـه اسـت    

در  -اينكه اين فعاليت ها يك جريان از پايين بباالست و لذا اولويت ها و به تبع آن برنامه هـا و فراينـدها   
ي مـدت اجـراي برنامـه سـرمايه گـذاري بـراي       نتيجتاً پايش طـوالن .  هر كشوري كامالً متفاوت بوده است

ستاده هاي بهداشـتي  , ارزيابي واقع بينانه تغييرات سياستگذاري و تأثير نهايي آن در هزينه هاي بهداشتي
  . ضروري است MTFF, PRS, SWApيا ديگر فرآيندهاي توسعه مانند 

  
  در سطح كشوري  CMHارزش برنامه  

در جسـتجوي برنامـه ريـزي ملـي مسـتحكم بـراي ارتقـاء سـرمايه          تجربيات كشورها رويكردهاي نويني را
در سـطح   CMHعوامل متعددي كـه بـه تـأثير فعاليـت هـاي      . گذاريهاي اساسي بهداشت ارائه مي كند 

 ۱اين عوامل در زير خالصه و به تفصـيل در فصـل   . كشوري مساعدت نموده اند شناسايي و معين شده اند
  . مورد بحث قرار مي گيرند

تنها يك راه جهت رويكرد به برنامه ريزي و . طراحي و هدايت كردند, را آغاز  CMHها پيگيري كشور •
پايبنـدي بـه   . سرمايه گذاري در بهداشت وجود نـدارد و گسترش حمايت و ترويج مورد نياز براي ارتقاء 

 . انجامدو نيازهاي ظرفيتي متفاوت مي , مرحله بندي, به اولويت ها» اال از پايين به ب« رويكرد 
اقدامات و برنامه هاي مبتني بر حمايت  ءپيچيده ءدر عرصه بهداشت براي تلفيق سياست هاي توسعه و •

را معرفي كردند كه توسط آنهـا   يساختارهاي NCMH  يسازوکارها. به هماهنگي نياز است  ،خارجي
MTEFs , PRSPs  ,و , برنامه ها و بودجه هاي بخشيMDGs   جـامع   در يك فراينـد اسـتراتژيك

برنامه هاي سرمايه گذاري بهداشت مي تواند يك ابزار موثر اجرايي . مي توانند مورد استفاده قرار گيرند
 . تالش ها باشد ينمديريت كشور در ا به يبخش براي اطمينان

ل بهتـرين شـك  جهت  درتأكيد نه تنها بر درخواست منابع بيشتر براي بهداشت بلكه براي برنامه ريزي  •
بـراي انجـام ايـن كـار     . برپايه ويژگي هـاي منحصـر بفـرد ملـي اسـت     , منابع موجود يا آتي استفاده از
NCMH  عملياتي تكيه نموده است ءهاي مشابه آن به سه عرصهسازوکاريا . 

و تحكـيم   بهداشـت  ارتقاء حمايت سياسي و هماهنگي بين بخشي براي افزايش سرمايه گذاريهاي - 
  ؛ جايگاه بهداشت در برنامه هاي توسعه

 پي ريزي سامانه ها و استراتژيهاي جامع براي توجه بيشتر به نيازهاي بهداشتي اقشار فقير و  - 
 .افزايش كارايي كمك هاي توسعه براي بهداشت - 
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  رئوس مطالب و فصول گزارش 

فصل اول اين گزارش ويژگيهاي كلي برنامه هاي ملي را كه براي پيشبرد اراده سياسي و برنامه ريزي فنـي  
  ث قرار ــبه تفصيل مورد بح, اساسي تشخيص داده شدند, يــافزايش سرمايه گذاري هاي بهداشتجهت 

قبـل از تحليـل   , بـين كشـورها   مشـابه در , NCMHدر فصل دوم عرصـه هـاي فعاليـت هـاي     . مي دهد 
ناهمگوني و تنوع در استراتژيهاي اجرايي كه به موقعيت هاي اقتصادي اجتماعي و سياسـي منحصـر بفـرد    

نهايتاً فصل سوم با جمع بندي تجربيـات كشـوري بـه ارائـه يـك      . توصيف مي شود, كشور وابسته است هر
اين چار چـوب نـاظر بـه    . براي وزارتخانه هاي بهداشت و همپايان آنها مي پردازد» سياستگذاري ساختار«

  . شودبايد اتخاذ , اقداماتي است كه براي دستيابي به اهداف در اولويت بهداشت در سطح ملي
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  ۱فصل 

  
   :(CMH)اقتصاد کالن و بهداشت  مليکميسيون مروري كلي بر فعاليت 

را پذيرفتـه انـد    CMHدر اين فصل فعاليت كشورهايي كـه عملـي كـردن و اجرايـي كـردن پيشـنهادات       
اين فعاليت هـا بـر محـور يـك     . به تفصيل توصيف خواهد شد هاتجربيات اين كشور ءو ابعاد عمده, فيرمع

براي برنامه ريـزي و   بسترسازيو , فرصت هماهنگي برنامه هاي توسعه و بهداشت, به باالاز پايين رويكرد 
 . حمايت ساختار مي يابد

  
  .يساز يو بومبنيان ويژگي بر يريز يپ  

فعاليـت   يپيامـدها كشورهايي كه انگيزه براي تعريـف و طراحـي برنامـة نـاظر بـه ارتقـاء       در پيگيري ملي
NCMHs رضايت  به طورمطلوب اين كه اولويت هاي متعدد بهداشتي  ءنتيجه. وآورانه بودن ,وجود داشت
) ماننـد اسـتراتژيهاي كـاهش فقـر     ( برنامه مستمر توسعه , استراتژيهاي بهداشتي منعكس شدند بخش در

نظـر قـرار    حبرجسته و مورد توجه بيشتر قرار گرفتند ؛ و منافع اقشار فقير به اندازه كـافي منظـور و مطمـ   
  . رفتگ
  

بـويژه بـا توجـه بـه     , هدف گذاري اختصاصي كشوري گام مهمي در افزايش كارايي منـابع بـراي بهداشـت   
شـرايط   MDGs. مـي باشـد  , MDGsهدايت برنامه هاي ملي و جهاني بسوي بهداشت و توسعه توسط 

قايسـه پيشـرفت   رود و معيارها و اهداف مفيدي براي ارزيابي و م يماقشار فقير را نشانه  ربهداشتي موثر ب
گرايـي  مكـانون ه , با توجه به پذيرش تقريبـاً جهـاني آنهـا   , عالوه براين. مي دهد در سطح كشورها بدست

كار كرد حمـايتي   ،اين اهداف, براين اساس. شود يمحسوب مبسيار با ارزش براي تالشهاي ملي و جهاني 
ي و جامع نسبت به فقـر وجـود   در اين اهداف يك نگرش كل. و ترويجي مهمي را بخود اختصاص مي دهند

و محـيط زيسـت در   , آموزش, ي مانند بهداشتيني پيشرفت در عرصه هارودارد و همبستگي و پيوستگي د
  .مورد توجه استآنها 

  
و تالشها و فعاليت هاي توسعه و بهداشت را حيـاتي   مغتنم و بسيار با اهميت اند در حالي كه اهداف قطعاً

ه آنها ممكن است به پيشرفت و ارتقاء سالمت فقيرترين اقشـار مـردم منجـر    دستيابي ب, دوباره مي بخشند
را بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي چشـمگير  » يك نسخه براي همه«مي توانند استاندارد   اين اهداف. نشود

تسهيل براي تمركز ظرفيت ملي در تـالش   NCMHsفعاليت هاي . موجود در بين كشورها تحميل كنند
توسعه در فقيرترين بخش هاي جمعيت و اتخاذ اهداف براي اولويـت هـاي بهداشـتي هـر     هاي بهداشت و 

  . جداگانه مورد تأكيد قرار مي دهد به طور را كشور
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  . از توجه به اقشار فقير و گروههاي آسيب پذير يبخش اطمينان
ردر وضـعيت  نابرابريهاي چشمگي, كه در سطح كالن ملي طرح شده اند (MDGs)در اهداف هزارة توسعه 

هزاره مي توانـد بـدون   بهداشت بعضي از اهداف . سالمت گروههاي مختلف جمعيت ناديده گرفته مي شود
دسـتيابي بـه ايـن گروههـا بسـيار مشـكل و        .)۸(ارتقاء سطح سالمت فقيرترين گروهها قابل حصول باشد 
 ،رهاي با درآمد متوسطاخص در كشو به طور. د استنسرعت پيشرفت در ميان مردم محروم غالباً بسيار ك

 .تابرابريهاي در آمدي روز به روز بيشتر و وسيعتر مي شود .عرصه هاي وسيعي از فقر همچنان وجود دارند
نايل شده و در مسيردستيابي به همه آنهـا تـا سـال     MDGsچين در حال حاضر به چندين هدف هزاره 

ميليـون   ۶۰۰دالر در روز و  ۱متر از ينـي بـاك  چميليـون   ۲۰۰حدود ,  ۲۰۰۰در سال , اما . است  ۲۰۱۵
اين عرصه هـاي فقـر يـك تهديـد بـراي ثبـات سياسـي و        ) . ۹(دالر در روز زندگي مي كردند  ۲باكمتر از 

سـيختگي سـاختارهاي   گاز هـم  , اجتماعي بوده و غالباً موجب افزايش ميزان مهاجرت به منـاطق شـهري   
به اهداف  يبدر دستيا ينابرابربراي درك چگونگي . زير ساخت هاي شهري مي شوند وفشار بر, روستايي 

 به عنـوان سال  مرگ و مير كودكان زيرپنج , مرفهتوسعه در جمع گروههاي اهداف  مقايسه بابهداشتي در 
  . يك شاخص مورد بررسي قــرار مي گيرد

اواخـر   تـا  ۱۹۸۰كه براي گروهي از كشورها در فاصله سالهاي اخـر دهـه   -نشان مي دهد  ۲نمودار شماره 
چنـين  , )۱۰(آنهـا افـزايش يافتـه اسـت      ءنا برابري ها بين گروههاي درآمدي در بـين همـه   -۱۹۹۰دهه 

 ازگروههـاي محـروم   آيـا  كـه   نکتـه  را براي ارزيابي ايـن  يو غير کل يتفصيلنابرابريهايي نياز به داده هاي 
 .دني دهمورد تأكيد قرار م, يا نه محروم مانده اند, MDGsميانگين پيشرفت بسوي 

سال به تفكيك گروههاي درآمدي در كشورهاي منتخـب  ۵مرگ و مير كودكان زير  .۲نمودار شماره  
  )پايين به باال جمعيت از يها%)۲۰(يك پنجم در سال ۵ميزان متوسط مرگ و مير زير (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )teleVandemoor )۱۰از , با اجازه ناشر : مأخذ 

Figure 2 Under-five m ortality by w ealth group in selected countries
(ratio of average under-five m ortality for bottom/top quintile)

1.0 2.0 3.0 4.0

Ghana

Dom.Rep

Philippines

Colombia

Indonesia

Zimbabw e

Late 1980s

Late 1990s

 



 38

  
   داشتي كشوربا اولويت هاي به MDGs انطباق

مجموعه اي از اهداف و شاخص هايي را تعيين مي كند كه معياري مفيد بـراي   MDGsقسمت بهداشت 
اما همه اولويت هـاي بهداشـتي كشـورهاي در حـال     , سنجش پيشرفت در بعضي كشورها بدست مي دهد

مـرگ   موجببخش وسيعي از شرايط بهداشتي  MDGsاهداف هزاره توسعه . كند نمي توسعه را منعكس
امـا هـيچ   . و مير قابل پيشگيري در كشورهاي كم درآمد و بادر آمد متوسط را تحت پوشش قرار مي دهـد 

  دگيــنمرتبط با سبك ز ريسك فاكتورهاييا  (NCDs)بحثي در رابطه با مثالً بيماريهاي غيرواگيردار 
  . آورد به ميان نمي) ۴نگاه كنيد به كادر شماره (  
  

مثالً هـدف ماالريـا   , ممكن است براي همه كشورها روايي نداشته باشند MDGف بعضي از اهدا به عالوه
بلكه حجم و وسعت اهداف است كه ممكن است , نه ماهيت اهداف , در بعضي كشورها  .براي منطقه اروپا 

, ماننـد مـالزي و تايلنـد   , اند MDGتعدادي از كشورها كه در مسير برآورده كردن اهداف . نامناسب باشد
هـاي بهداشـتي برقـرار    ه پيشرفت هاي تحصيلي و سـتاد , ف آرماني تري را در رابطه با كيفيت زندگياهدا

  . )۱۱( ۶نموده اند
  

اهـداف   ءنظير آن مـي توانـد بـه تحليـل موشـكافانه      يسازوکاريا  -يك كميسيون اقتصادكالن و بهداشت 
MDGs     لـذا ايـن   . را اتخـاذ نمايـد  به فراخور وضعيت و موقعيت كشور كمك نموده و اهـداف مـورد نيـاز

  مطابق با وضـعيت و موقعيـت هـاي كشـورها را تأييـد       MDGگزارش ساختار دهي فعال اهداف بهداشت 
  .مي كند

  
  ظهور بيماريهاي غيرواگير دار  - ۴كادر شماره 

مـرگ وميـر  درپهنـاي    % ۶۰مانند بيماريهاي قلـب و عـروق و ديابـت    ) يا غيرواگيردار ( بيماريهاي مزمن 
و , سل ,  HIV/AIDSاين بيماريها مرگ و مير و ناتواني بيشتري از . ن را بخود اختصاص مي دهند جها

فراهم مي  -به جز افريقا  -براي مردم  ،به آنها مي شود MDGsماالريا كه توجه ويژه اي در اهداف هزاره 
  . كنند

ها اساساً بيماري طبقات ثروتمنـد  با توجه به درك نادرست از بيماريهاي مزمن مبني بر اين كه اين بيماري
علـت اصـلي مـرگ و ميـر در      (CVD)گفته مي شود كه بيماريهاي قلـب و عـروق   , و مرفه جامعه است 

معلوليت هاي مرتبط % ۸۷و  CVDمرگ هاي ناشي از % ۸۰. بعضي كشورهاي در حال توسعه شده است 
ميليـون   ۱۰ از% ۷۰,  ۲۰۲۰ال تـا سـ  ) . ۱۲(در كشورهاي بادرآمد كم يا متوسط رخ مـي دهـد   CVDبا 

  . داد خواهد مرگ و مير ناشي از مصرف دخانيات در كشورهاي در حال توسعه رخ
بيماريهاي مزمن در مواردي به خطا به اين عنوان كه فقط افراد سـالمند در سـنين بازنشسـتگي را تحـت     

اما بخش بسيار . ت قرار مي گيرندفلمورد غ, لذا تأثير بسيار محدودي براقتصاد دارند و ,مي دهند تأثير قرار
افـزايش  . مهمي از مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مزمن در آينده در سـن رسـمي اشـتغال رخ خواهـد داد    
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بيماري نيز بهره وري را كاهش و ظرفيت و توان افراد را براي مشاركت در بازار كار و توليد محدود خواهـد  
خروج دختران جوان از عرصه آموزشي براي مراقبت از اعضاي  مديريت مساله نيز مانند يسازوکارها.نمود 

  . بايد در مجموع هزينه ها لحاظ شود - بيمار خانواده
انجمن ديابت امريكا , در اياالت متحده  .شگفت انگيزي باالست به طورهزينه هاي اين بيماريها هم اكنون 
 ۴۴بسيار فراتر از ( الر برآورد كرده است ميليارد د ۹۲دل ارا مع ۲۰۰۲هزينه هاي مستقيم ديابت در سال 

 ۳۲۰حـدود  ) مشتمل بر هزينه هاي مسـتقيم (در مكزيك هزينه كل ديابت ).  ۱۹۹۷ميليارد دالر در سال 
. افزايش در سه سال گذشته را نشان مي دهـد  % ۲۵محاسبه شده است كه  ۲۰۰۵ميليون دالر براي سال 

شـاهد تـداوم    ،و برطرف کـردن آنهـا   وجه به ريسك فاكتورهاتبين و تي و عدم موفقيت در مدر صورت ناكا
  . سير صعودي در هزينه ها خواهيم بود

فقيرتـرين  . مطـرح مـي شـود    ،مساله زماني حادتر مي شود كه تغييررفتار در اعماق جوامع در حال توسعه
ك زنـدگي  سـب , ماننـد تغذيـه نامناسـب    يياخص در مقابل ريسك فاكتورها به طوره ها در اين جوامع ورگ

و استفاده از دخانيات آسيب پذيرند و نمي توانند خريدهاي گرانتـري را كـه بـراي    , بدون تحرك فيزيكي 
  . تقبل نمايند, بهداشت و سالمت طوالني مدت آنها ضرورت دارد 

ـ  ياجراي فوري اسـتراتژيهاي پيشـگيري بـراي گروههـا    , در كشورهاي در حال توسعه  NCDsافزايش  ا ب
مراقبت هاي كلينيكي و كمك هاي ناظر بـه سـبك زنـدگي     به همراه را ل در معرض خطربيشترين احتما

هـر چنـد   ,  NCDs. طلـب مـي كنـد   , بيماري را با خود دارند يبراي افرادي كه در حال حاضر نشانه ها 
نيست اما نمونه هايي گويا از اهدافي است كه بسياري از كشورها نياز به طرح و  MDGsبخشي از اهداف 

  . ور نمودن آنها در تدوين استراتژيهاي بخش بهداشت خود دارندمنظ
 :  مأخذ

Adapted from Chronic disease: the call to action, contributed by the Oxford Health Alliance, July 2005 

  ).۲پيوست نگاه کنيد به (
  

  هماهنگي بين عرصه پيچيده بهداشت و فعاليت هاي توسعه 
خير تعدادي گزارش در خصوص شناسايي موانع و محدوديت هـا بـراي دسـتيابي بـه اهـداف      در ماههاي ا

 ءهزاره ءگزارش پروژه, يكي از اين گزارش ها  .هداف سالمتي منتشر شده استاديگر  و  MDGsبهداشت 
, برنامه عملي براي دستيابي به اهداف هزاره: سرمايه گذاري در توسعه : با عنوان , سازمان ملل متحد 

اين گزارش پيشنهاد مي كند كه كشورهاي در حال توسعه استراتژيهاي توسعه ملـي بلنـد پروازانـه     . است
كنندگان نيز همـه حمايـت هـاي الزم را     و اهداءبراي دستيابي به اهداف هزاره را اتخاذ و به اجرا بگذارند 

را بحـث و  »  MDG به سمت هدف گيري شده«نياز به تنظيم برنامه هاي جاري , گزارش . فراهم نمايند
رويكرد بارز گزارش و تأكيد آن بر نياز بـه برخـورد   ). ۱۳(شفاف بودن و جامع بودن آنها را توصيه مي كند 

  . م و شايسته استقبال استمغتن, اهداف عملي سياستگذاري و نه آرمانهاي انتزاعي  به عنوان MDGبا 
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, ي سازماني و سياسي در كشورها را طرح نمي كندساختارها ءچالش هاي پيچيده ،اما توصيه هاي گزارش
و پيشنهادهاي مشخص و ملموس براي چگونگي عملياتي نمودن يـك اسـتراتژي كـاهش فقـر مبتنـي بـر       

MDG و پـي ريـزي   , پذيرش يك تعهد چشمگير است ،نهادي كردن يك چنين برنامه اي. دارائه نمي كن
ت كه بسـياري از بخـش هـاي فعاليـت در كشـورها      واقعيت اين اس. تدريجي ظرفيت ملي را طلب مي كند

و سياستگذاران با مشكل گزينه ها در تعيين اولويت ها , براي دستيابي به منابع محدود با هم رقابت دارند
را  مـرتبط همكاري الزم بين مديريت مركزي و وزارتخانه هاي , رقابت ءميراث و رسوبات نهادينه. مواجه اند

  .مي شود استگذاري ها مانعدر اجراي برنامه ها و سي
   

تـوان ملـي و   / توجه بـه نيـاز بـه ارتقـاء ظرفيـت      , گزارش اخير ديگري كه متعلق به كميسيون افريقاست
و توصيه هاي خاصي بـراي اهداكننـدگان و كشـورها    , مسوؤليت پذيري و پاسخگويي بيشتر را متذكر شده

عليرغم , باز هم). ۱۴(تي ارائه نموده است جهت همكاري با يكديگر در راستاي تقويت سيستم هاي بهداش
در حـد   نظير فقدان كاركنان بهداشـتي  و تكيه بربعضي از مسايل اساسي, يك تحليل خوب از مسايلارائه 
  ورها  ــه به شرايط كشــاجرايي نمودن اهداف با توج و اده سازيــبه پي يمکف يبه گونه اگزارش , كافي

در گـزارش منتشـر نشـده اش كـه      M.Fosterهـاي مهمـي توسـط     موضوع, به همين شكل. نمي پردازد
و ديگـر گـزارش هـا و    , را توصـيف مـي كنـد    MDGsمحدوديت ها و موانع دستيابي به اهداف بهداشتي 

كـه در ايـن گـزارش توصـيف شـدند       CMHفعاليت هاي پيگيري  .۷مطرح مي شوند ،مطالب منتشر شده
بـراي يـك روش   , كار فراهم آمده از تجربيات واقعي كشورها تالشهاي پيشين را با ارائه بهترين شيوه هاي

  . تكميل مي كنند, نوين مديريت منابع بهداشت
  

و  PRSPsگنجانـدن ديـدگاه بهداشـتي در    بر شواهد جهـت   يمبتندر حال حاضر نه يك سلسله فعاليت 
ري ارتبـاط  فراهم شـده اسـت و نـه ابـزاري جهـت برقـرا       يتوسط ساختار ،(15)ديگر برنامه هاي توسعه 

 منحصـراً و كوتـاه مـدت بـا اسـتراتژيهاي     )  MTEFمانند (مستحكم و موثر بين بودجه بندي ميان مدت 
در دسـترس بـوده    M. Foster) ،ءو داده هـاي منتشـر نشـده    ۲۰۰۴( ۸و توسعه يبخش ءتوسعه مربوط به

و برنامـه   ليليمي تواند ظرفيت هاي تح,  NCMHمانند , هماهنگي ملي در كشورها  سازوکاريك . است
اهداف بهداشتي را مـنعكس   ،حمايت كند تا آنها به وضوح و روشني فرايند هارا براي هم افزايي اين  ريزي
وهمپايان پيرامـون اولويـت    ياراناستراتژيهاي سرمايه گذاري مي توانند براي همسو نمودن اهداف . نمايند

 فراگيـر رويكردهـاي   يسـاز  يبـوم مقاصـد  و بالقوه موجب تقويت همـاهنگي   وهاي ملي بكار گرفته شوند 
  .باشد  9(SWAps)بخشي 

  
  برنامه ريزي براي بهترين شكل ممكن استفاده از منابع 

چگونـه مـي تـوان از منـابع موجـود       ،كشورها و وسعت برنامه هـاي بهداشـت  با توجه به تنوع و ناهمگوني 
بـه برنامـه ريـزي     NCMHs ،نگي؟ عالوه بر يك نقش هماهرفتبيشترين سهم را براي سالمت در نظر گ

تـأمين مـالي و راه   , به برنامه ريزي ،كشورها پس از تعيين اهداف خود. مبتني بر شواهد كمك نموده است



 41

بودن ريسك فاكتورهـاي بيماريهـا و    يگرفتن چندبخش ردر نظ با اندازي استراتژي هاي مناسب بهداشت ؛
نيازمند خواهنـد  , ي بهداشتيهاند مستمر برنامه همچنين نحوة تلفيق سرمايه گذاري هاي جديد در فرآي

  .بود
  

  تخصيص موثر تر و كارآمدتر منابع موجود  
ضرورت تقويت ظرفيت ملـي بـراي   , بهداشت  يسرمايه گذاريهافشار جهاني موجود براي افزايش  و انگيزه

تالش هـا   ءدر سايه. منابع براي بهداشت را مورد تأكيد قرار داده است يبه کارگيربرنامه ريزي در جذب و 
و افـزايش بـار    دبـه رشـ  همچنين با توجه , و ديگر اپيدمي ها HIV/AIDSو هزينه هاي ناظر به كنترل 

نشـان دادن ايـن نكتـه كـه     , بيماريهاي غير واگير دار و مسايل و مشكالت بهداشتي جمعيت هاي سالمند
الزامـي و  , ا منجر مي شـود هترين گروهستاده هاي بهداشتي در جمع نيازمند ءافزايش تأمين مالي به ارتقا

كننـدگان بـر    ء بستري براي همسوسازي اهـدا  ،ارتقاء ظرفيت ملي ،عالوه بر اين. نمايد يماجتناب ناپذير 
  .بخشد ءارتقا را كه مي تواند كارايي كمك ها ،محور برنامه ها و استراتژيهاي ملي است

   
ترين سطح بهداشت با منابع مالي محدود ؛ تالش هـايي  و دستيابي به باال يمال براي جذب كارامدتر منابع

كشـورهايي ماننـد   , ديديـد  ۱همانگونه كه در نمودار شماره . براي استفاده كارآمد از آنها بايد صورت پذيرد
يـا بيشـتر از آن بـراي ارائـه     , و مكزيك تقريباً معادل حداقل ميزان مورد نياز تعيـين شـده  , چين, كامبوج
  . ت هاي بهداشتي هزينه مي كننداساسي مراقب ءبسته

  
اوليه ندارند / تعداد بيشماري از مردم اين كشورها دسترسي به مراقبت هاي اساسي  ،ياما به داليل متعدد

سيسـتم   ءالنكا كـه پيشـينه   حتي سري. و لذا شاخص هاي بهداشتي در آنها در سطح پايين تري قرار دارد
ناچـار از تـدوين   , بهداشـتي در بسـتر منـابع محـدود دارد    مراقبت هاي اوليه كارآمد و شاخص هاي خوب 

اساساً اگر منابع مالي به نحـوي  . استو مراقبت  يبرنامه هاي استراتژيك براي حفظ سطح موجود دسترس
تأثير چشمگيري در ارتقاء ستاده هاي وندكه بار پرداخت هاي مستقيم را كاهش دهند، تخصيص مجدد نش

  . بهداشتي بدست نخواهد آمد
  و هماهنگي , حمايت و ترويج , سترسازي براي برنامه ريزي ب

NCMHs سرمشق ها و نمونه هايي از نحوة عملكرد كشورها كه به حمايت از افـزايش سـرمايه    به عنوان
انجام وظيفه مـي  , منجر شده است , مداخالت به نفع اقشار فقير  ءگذاريها در بهداشت و هدف گيري ارتقا

 يمـ الزامي براي موفقيت در سه عرصه وسيع ظرفيت سازي به شرح زير خالصـه   نقش ها و وظايف, كنند
  : شوند

ارتقاء حمايت سياسي براي افزايش سرمايه گذاريهاي بهداشتي و تحكيم جايگاه بهداشت در برنامه هـا   •
 و فرايندهاي توسعه؛

 طراحي سيستم ها و استراتژيهاي جامع براي تأمين بهتر نيازهاي اقشار فقير؛ و  •
 . افزايش كارايي كمك هاي توسعه در بهداشت •
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NCMHs  فرصتي براي برقـراري ارتبـاط   , ساختار فني و سياسي چند بخشي خودبا استفاده از تركيب و

آنهـا پـژوهش و تحقيقـات مبتنـي بـر      . گذاران ارشد فراهم آورده است سياست بامستقيم برنامه ريزي فني 
از  حاصـله كنندگان را از منابع و امتيازات ءن ارشد سياسي و اهداوضعيت كشورها به راه انداختند تا رهبرا

توجيـه و   ،و توزيعي مديريت منابع يكارايي هاي تخصيص ءافزايش  هزينه هاي بهداشتي و استراتژي ارتقا
  .متقاعد كنند

   
. فرايند شبكه هاي كارشناسي در كشورها و مناطق مختلف است مستمر طراحي, يك شاخه از اين برنامه 

كارشناسان و متخصصين جهاني و منطقه اي با همكاران محلي براي ارائه كمكهـاي فنـي در عرصـه هـاي     
  . طراحي سياست ها و برنامه ريزي منابع همكاري مي كنند

  
از افزايش و بهتر هزينه كـردن   ،ضمن فراهم آوردن شواهد الزم, معني داري ءگونهه فعاليت هاي كشوري ب

بـه  , بـراي پيشـرفت بـه جلـو    , امـا  ) . ۵كادر شماره (وب كشوري حمايت نمودند منابع بهداشتي در چارچ
تقويت و استحكام بخشيدن به  سيستمي از شاخصهاي و نشانگرهاي معرف  و مهم؛ و جمع آوري داده هـا  

چنين سيستمي بايد اجراي برنامه هاي سرمايه گذاري را نظارت و به چرخه هاي برنامـه ريـزي   . نياز است
  .دت و بودجه ريزي باز خورد دهدكوتاه م

   
اين شاخصـها   و کاربرداين سيستم بايد آموزش سياستگذاران و مديران برنامه را در چگونگي بهينه سازي 

مبنايي براي چالش هاي سرمايه گذاريهاي بهداشت براي  به عنوانچنين شاخص هايي نه تنها . دربر گيرد
در  ،شاخصهاي واسطه جهت نظارت مستمر آثار اصـالحات  ه عنوانببلكه , نهاآهر چه كارآمدتر از  ءاستفاده
  .ايفاي نقش مي كنند ،خدمات بهداشتي بهاقشار فقير  يدسترس

   
  توسعه و بهداشت پيوندشواهد اختصاصي كشوري در  -۵كادر شماره 

   
ه افزايش در هزينـ % ۱يب در توسعه و بهداشت نشان مي دهد كه ييافته هاي مقدماتي كميسيون كارآ •

 دوره تأخير با , افزايش در سرمايه گذاري مستقيم خارجي % ۳  به وباگووت دادزينيهاي بهداشتي در ت
افـزايش   % ۱/۱ ،افزايش در هزينه هاي بهداشتي% ۱, در بار بادوس . دو ساله منجر خواهد شد "تقريبا

طقـه اي بـا   در من. ي خواهـد داشـت  پـ افزايش جـذب توريسـت را در   % ۸/۰هزينه هاي توريست ها و 
برقـراري چنـين ارتبـاط    , و سرمايه گذاري مسـتقيم خـارجي    يگردشگروابستگي شديد اقتصادي به 

 ). ۱۶(هايي مهم تلقي مي شوند
 آن در گرانسالمت كار که كل بهره وري عاملسال آينده  ۱۵يك مطالعه نشان داد كه در , در چين  •

بخش بهداشت سهم , عالوه بر اين  .د داشت رشد اقتصادي باال خواه تداومنقش مهمي در  ،موثر است
در , به خود اختصاص داده و به ارتقاء اشتغال كمك خواهد نمـود  يتوليد ناخالص داخلرشدي از  بهرو
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ميزانهـاي   افزايشخانوار براي پس انداز و  ءبرنامه هاي حمايت مالي بهداشتي به كاهش انگيزه يکهحال
 .۱۰درونق خواهد بخشيچين  در پايين مصرف

. خودرا به علت ضعف بهداشت از دست مي دهـد  GNP%  ۴/۶براورد مي شود كه غنا هر سال حدود  •
ميليـون   ۶۲۰اين كشور را از , ) سال ۵۷(عالوه براين به نظر مي رسد كه اميد به زندگي پايين در غنا 

ي مراكـز  بيمـاران سـرپاي  % ۴۳كـه   –ضـمناً بـار بيماريهـايي نظيـر ماالريـا      . دالر در سال محروم كند
با  DALY ۶۰۰۰۰۰حدود , در غنا , سال را موجب مي شود ۵و مير زير مرگ % ۲۵بهداشتي غنا و 

 . مي باشد) ۱۸(ميليون دالر  ۵/۱۷۷هزينه اي معادل 
را داشتند  ش  اميد به زندگي ساكنان كراالدتحليل ها بيانگر آن است كه اگر ساكنان اوتارپرا, در هند •

بيشـتر از  % ۶۰اثر خـالص آن در بـازده و توليـد ايالـت     , )  ۱۹۹۵- ۱۹۹۹سال بيشتر در  ۱۵نزديك (
ـ رو تعـداد , در صورت اسـتفاده كارآمـد و مـوثر از نيـروي انسـاني     . ميزان هاي كنوني مي بود ه رشـد  ب
 بـه طـور  % ۷/۰پتانسيل افزايش رشد درآمد واقعي سرانه ساالنه را به ميـزان  ،كارگران در جمعيت هند

به زيـر  , تنها بخاطر بيماري, جمعيت هند هر سال% ۳/۳تقريباً . خواهد داشت ۲۰۲۵تا سال  ،متوسط
 ). ۱۹(خط فقر مي روند 

حـدود   ياصـل  لـت ع بهداشتارتقاء ,  ۱۹۷۰ – ۱۹۹۵برآوردها نشان مي دهند كه در مكزيك از سال  •
 .)۲۰(رشد اقتصادي دراز مدت كشور بوده است %) ۳۳(يك سوم 

 
اء دراز مدت توانمندي رهبري بهداشت جامعه براي برنامه ريزي كارآمد را بهبود و ارتق, استراتژي كلي

آمـاده سـازي بخـش    , يلي و برنامه ريزي بمثابه ابزار ظرفيت سـازي لچارچوب تح. هدف قرار مي دهد
و ايجـاد فرصـت بـراي مـديريت منسـجم و      , بهداشت براي حوادث و پيشـامدهاي داخلـي و خـارجي   

چالش هاي فزاينده مربوط (و آينده )  HIV/AIDSمانند ( ي حال بهداشت يهاسيستماتيك فوريت 
  و متعاقب آن  ،انتخاب راه حلهاي مناسب,  يبستر ساز. عمل مي كند, )به بيماريهاي غير واگيردار

مـي   -يك الگوي اقتصاد كالن و بهداشـت  با استفاده از  - براي عملپي ريزي بنيان قدرتمند سياسي 
  . شهاي پيش روي به همان اندازه مفيد و موثر باشدتواند در برخورد با چال

  
فصل دوم تجربيات كشورها را در برخورد با مسايلي كه تخصيص موثر منابع را محدود مي كنند ارائـه  

كشور مسايل سياستگذاري رويا روي وزارتخانه هاي بهداشـت   و عملکرد فعاليت رابطه با در. دنمايمي 
در اين سطوح مذاكره و همكاري بـين  , ورد توجه قرار گرفته استدر هر سطحي از سيستم بهداشتي م

نگـاه  ( وزارتخانه بهداشت و امور مالي و برنامه ريزي ها بخش بهداشت؛ و رابطـه بـا همپايـان توسـعه     
و براي دريافت خالصـه اي از مسـايل ارائـه شـده در هـر يـك از ايـن سـطوح          ۶كنيد به كادر شماره 

اين فصل نقش هايي از . تعريف مي شود )براي اطالعات تفصيلي Aي همچنين به پيوست الكترونيك
NCMHs  و متعاقـب  , را كه وجه ثابت تجربيات همه كشورها بوده است با جزئيات بيشتري توصـيف

درخشانتر نمودن تنوع رويكردها پـيش رو   به منظوركشور منتخب ر ا  ۱۲آن دستاوردهاي اختصاصي 
 .دگذارمي 
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   aليست مسايل سياستگذاري در سه سطحچك :  ۶كادر شماره   
    .تحقق همكاري بين وزارتخانه هاي بهداشت و امور مالي  

   برنامه هاي توسعه اي كه اولويت هاي بهداشتي را منعكس مي كنند - 
 برنامه ريزي و بودجه بندي , برقراري پيوند معقول و موجه بين سياست ها  - 

    
  . چالش هايي براي وزارتخانه هاي بهداشت  

 نياز به شواهد متقن در سيستم هاي بهداشتي و الگوهاي سالمت مردم  - 
 اهداف و استراتژيهاي شفاف و چند بخشي  - 
مورد نياز سرمايه گذاريها براساس برآوردهاي موجه از نيازهاي منابع در دسـتيابي   ءبرنامه و هزينه - 

 به اهداف بهداشتي 
 ندادها ودر و تركيب دقيق و درست منابع - 
 ز كميت و كيفيت بهينة نيروي كار بهداشتي اطمينان ا - 
 رسيدگي به جمعيت هاي فقير و روستايي  - 
 اطمينان از تأمين مالي عادالنه خدمات بهداشتي  - 
 خصوصي و سازمانهاي جامعه مدني همكاري با بخش  - 
 ادغام پژوهش در سيستم بهداشتي  - 
 پايش و ارزشيابي نتايج - 

    
   .خارجي همپايانچالش ها در رويارويي با  
افزايش منابع مالي براي اطمينان از دستيابي به اولويـت هـاي ملـي بهداشـت در كشـورهاي كـم        - 

  درآمد 
 همسوسازي كمك هاي توسعه با بودجه ها و برنامه هاي ملي  - 
 هماهنگي كارهاي اهداء كنندگان - 
a تـوان در  يتوضيحات مربوط به اين مقوالت  را م  Check list of policy issues for reaching national 

health targets    پيوست درA   درCD در مقدمه يافت هاشاره شد.  
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   ۲فصل 
  

  تجربيات مشترك كشوري
در افزايش و ارتقـاء مـداخالت    CMHپس از يك بحث كلي پيرامون نقش هاي فعاليت هاي پيگيري 

مشترك در بـين   ،CMHsوظايف اختصاصي تر و نقش ها ] ابتدا[در اين فصل , بهداشتي در كشورها
نقـش هـاي متفـاوت    , اولويت هاي بهداشتي وسياسي خاص هر كشور  ءبر پايه. كشورها ارائه مي شود

(NCMH)  برنامـه و دسـتاوردهاي   , پـس از آن . سطوح متفاوتي از تأكيد به خود اختصاص داده انـد
بـا  ] معيارهـا [ق عرضه خواهد شد تا انعطـاف پـذيري در انطبـا   , نسبتاً به تفصيل, كشور  ۱۲مقدماتي 

زيرا نسخه و نقشه واحد براي هيچ كشـوري  . شرايط كشوري برجسته تر و درخشان تر نشان داده شود
يـا يـك    NCMHدر هر حال بسياري از كشورها به اين نتيجه رسيدند كه استقرار يك .  وجود ندارد

 يقراررب يك ميز و يك روش اثر گذار براي جمع كردن همه بازيگران دور ،واحد بين بخشي مشابه آن
 . پيوند بين فعاليت هاي تحليلي و تصميمات سياستگذاري است

 
 عرصه هاي فعاليت كميسيون ملي اقتصاد كالن و بهداشت 

 ارتقاء حمايت سياسي براي افزايش سرمايه گذاريهاي بهداشتي و تحكيم جايگاه بهداشت در توسعه 
 دارنـد،  ي كـه زيـپ كيسـه هـاي پـول را در اختيـار       توان توجيه و متقاعد نمودن افراد.  يآفرين تعهد

كانون پيشرفت هـاي  , براي رشد و شكوفايي ملي است ياه نسبت به اين موضوع كه بهداشت بهتر پاي
بهداشت از , ت امور مالي و وزارت برنامه ريزيبدون تعهد وزار. مستمر و پايدار بهداشت تلقي مي شود
  . ي توسعه ملي برخوردار نخواهد بودتوجه كافي در بودجه ها يا استراتژيها

   
 آن نتيجة توسعه اقتصـادي قلمـداد   ءارتقا و بهداشت اساساً يك كاالي مصرفي وبهبود, همين اواخر  تا

و نشان داد كه بهداشت يـك موتـور اساسـي    , يك تغيير بنيادي را آغاز نمود CMHگزارش  .مي شد
از جمله افزايش بهره وري  يانتقالمكانيزم هاي  يبه کارگيربراي توسعه اقتصادي و جنگ عليه فقر با 

و افزايش اميد ) سازي والدين براي سرمايه گزاري بيشتر روي فرزند توانمند( كاهش ميزان تولد , فرد
دسترسـي بـراي يـك     ءبرآورد كرده است كه سـرمايه گـذاري در توسـعه    CMH). ۷(به زندگي است 

 . تا شش برابر بازگشت سرمايه داشته باشدمي تواند  ،مجموعه از خدمات اساسي بهداشت
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استدالل توجيه اقتصادي براي سرمايه گـذاريهاي بهداشـتي در منطقـه اروپـايي      : ۷كادر شماره 
aWHO 

براي اروپا نشان مي دهد كه ايـدة   WHOفعاليت مستمر اقتصاد كالن و بهداشت در دفتر منطقه اي 
سـنتي   به طوركشورهايي كه  ءهفراتر از محدود» بهداشت براي اقتصاد خوب است « ,  CMHبنياني 

بارزترين ويژگـي   ،در ارتباط با بهداشت. كاربرد دارد , خوانده مي شوند » كشورهاي در حال توسعه « 
, درآمـد متوسـط و بـاال    اعم از كم درآمد يا بـا ,  WHOاروپايي  ءتر منطقهفكشورهاي تحت پوشش د

كشورهاي كم درآمدي كه در كانون توجـه گـزارش   , در مقابل . سلطة بار بيماريهاي غيرواگيردار است
CMH بار بسيار سنگين بيماريهاي واگير دار و آنچه مرتبط با سالمت مـادر و كـودك    با قرار داشتند
  . مواجه مي باشند, است

نگـاه رايـج را مبنـي    , مطالعاتي كه در يك سلسله گزارش ها و تحليل هاي وضعيتي خالصه مي شوند
چون اساساً , نمي تواند علت عمده اي براي ضرر و زيان و افت اقتصادي تلقي شود  NCDs براين كه

در اروپـاي شـرقي و در   . بـه شـدت رد مـي كنـد     ،افراد سالمند را در دورة بازنشستگي درگير مي كند
و , و مرگ و مير بزرگساالن بـه شـدت جـوان اسـت     يبيمار يسنالگوي , اخص به طورآسياي مركزي 

زيان اقتصادي مرتبط با اين الگـو بـراي   . در سنين اوليه كار و فعاليت تحت تأثير قرار مي دهد افراد را
بيماريهـاي  . بسـيار چشـمگير اسـت   , آنها و خانواده ها و خانوارهايي كه سرپرستي شان را بعهده دارند

جمعيت  در بسياري از اين كشورها در حال ظهور و شيوع اند و, HIV/AIDS)مثال سل و (واگيردار 
  . اخص درگير مي كنند به طورجوان را 

توجيـه اقتصـادي پيشـرفت هـاي     [نشان دادن برگشت هاي اقتصـادي بـه پيشـرفت هـاي بهداشـتي      
بسـيار مهـم اسـت زيـرا بـه ايـن سـوال كـه چـرا          , در كشورهاي اروپايي و آسياي مركـزي ] بهداشتي

, اي ارتقـاء سـالمت افـزايش دهنـد    سياستگذاران ملي خارج از بخش بهداشت بايد تالشهاي خود را بر
و ايـن كـه   , ملـي باشـد   ءبهداشت بايد جـزء الينفـك اسـتراتژي كلـي توسـعه     . پاسخ منطقي مي دهد

احتمـاالً بـه   , شده براي بهداشت در اروپاي شرقي در شرايط فعلي كافي نمي باشـند  فكوششهاي صر
  . علت عدم شفافيت كامل منافع کالن تر اقتصادي توجيه پذير است

گزارشـي را تحـت    WHOدفتر اروپـاي شـرقي   , ميان ديگر ستاده هاي مرتبط اختصاصي كشورها در
سرمايه گذاريهاي حياتي براي توسعه اقتصادي در اروپـاي شـرقي و آسـياي مركـزي     : عنوان بهداشت 

(ECA)  نوانــتحت ع) اروپا و شوراي اروپا  ءاي بانك توسعهشورمشترك با  به طورو گزارش ديگر  
ايـن دفتـر   . را آمـاده انتشـار دارد    » ۲۱در قـرن   اروپا اشت و توسعه اقتصادي در جنوب شرقيبهد«  

 ۲۰۰۵كـه در اكتبـر   , اروپـا  ءمنطقه اي همچنين به گزارش كمك هاي بهداشت به اقتصاد در اتحاديه
مسـاعدت نمـوده   , اب رسـيد چـ توسط دفتر كل كميسيون اروپا در بهداشت حمايت مصرف كننده به 

  .b )۲۱(است 
a  . تهيه شده توسطMarc Suhreke  , دفتر اروپاييWHO  ۲۰۰۵ونيز، نوامبر , در سرمايه گذاري براي بهداشت و توسعه  
b . . براي اطالعات به روز نگاه كنيد بهwww.euro.who.int/socialdeterminants/develop/20050706_I  

 

http://www.euro.who.int/social


 47

بهداشـت   ءنمايش توان بـالقوه , عنايت به رقابت بين بسياري از بخش هاي فعاليت براي منابع ناياببا 
بسياري از . يك ابزار حمايتي و ترويجي با ارزش است ،براي ارائه كمك هاي پايدار به ظرفيت توليدي

ي هـاي  كشورها اقدام به نشان دادن منافع اقتصادي سرمايه گـذاري در بهداشـت در چـارچوب ويژگـ    
توجيه مضاعفي براي افزايش تخصيص منابع عمومي به بهداشت و بخش هـاي  , خاص ملي خود نموده

در  CMHبيشتر  توصيه هـاي   ادغامكوشش هاي ناظر به  ۷كادر شماره . كرده اندارايه  ،مرتبط با آن
  . توصيف مي كندرا  WHOمتن كشورهاي منطقه اروپاي شرقي 

  
(NCMHs)  نهادينـه   ،پا گرفتـه در بسـياري از كشـورها    تصاد کالن و بهداشتاق يمل يميسيونهاک

ايـن تعامـل و گفتمـان    . شدن تعامل بين وازرتخانه هاي بهداشت و امور مالي را مقدور سـاخته اسـت  
و توجـه و سـرمايه گـذاري بيشـتر در     , توصيف شده در باال فـراهم مـي كنـد   موارد فرصتي براي ارائه 

  يه جتو, روشن براي استفاده از وجوه ءطرح و برنامهز اين تقاضاها با حمايت ا به همراه, بهداشت را
اولويـت هـاي بخشـي را بـه      دتعريـف مجـد   ،يبرقراري مكانيزمي براي هماهنگي بين بخش. مي نمايد

 بـه عنـوان  . مقدور و ممكن مي سازد, در ستاده هاي بهداشتي باشد موثرنحوي كه بيانگر همه عوامل 
و , كامـل توسـط وزراي بهداشـت و آب و فاضـالب     به طورالن و بهداشت در غنا اقتصادك ءمثال برنامه

برنامـه سـرمايه گـذاري در بهداشـت كـه در غنـا طراحـي شـد         . همچنين وزير امور مالي حمايت شد
وزارت , در سـنگال . اضـالب را دربـر مـي گيـرد    استراتژيها و هزينه يـابي بـراي تحقـق اهـداف آب و ف    

در سرمايه گذاري بهداشت بين وزارتخانـه   يسياستگذارراي تسهيل گفتمان بهداشت برنامه هايي را ب
و در حـال حاضـر مشـغول راه انـدازي و     , هايي كه دروندادهائي براي بهداشت دارند تدارك مي بينـد 

  . در سطح منطقه اي است يند برنامه ريزي چند بخشـاجراي فراي
  

غالباً فعاليت  (PRSPs)  کاهش فقر يراتژيهااست يگزارشها .مركزيت بهداشت در برنامه هاي توسعه
هاي بخشهاي مختلف را با هم تركيب مي كند بي آنكه بدواً يك ارزيابي كلي از اولويـت هـاي ملـي و    

رضـايت   ءدر بسـياري از كشـورها بهداشـت بگونـه    . هزينه هاي جاري را انجام دهد يكارايي و اثر بخش
لذا توجه كافي بـه دريافـت بودجـه بـراي آن نيـز      . ددر استراتژيهاي توسعه ملي طرح نمي شو يبخش

يـك درونـداد كليـدي در اسـتراتژي      به عنوانسرمايه گذاري بهداشت  ءبرنامه, در غنا. نامحتمل است
اهـداف   بـه عنـوان   MDGsكاهش فقر غنا توسط دولت تلقي مي شـود كـه در آن    ءنظر شدهتجديد 

  . شوند يم  تلفيق ۲۰۰۷ – ۲۰۱۱كار وزارت بهداشت براي سالهاي  ءتوسعه و برنامه
  

استراتژيهاي بخش بهداشت غالباً بدون ارتباط با طراحي بودجه هاي ملـي توسـط وزارت    ،نعالوه براي
مضافاً مديريت ضعيف هزينه هاي عمومي به صـرف زمـان و منـابع بـراي      .شوند امور مالي تعريف مي

در ميان مدت و درازمدت را غير ممكـن   پرداخت هاي غيرقابل پيش بيني مي انجامد كه برنامه ريزي
اين يك مشكل اساسي در بخش بهداشت اسـت زيـرا بسـياري از درونـدادهاي كليـدي در      . مي نمايد

. هزينه هاي جاري سنگيني را به خود اختصـاص مـي دهنـد    –مانند نيروي انساني  -سيستم بهداشت
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تداوم آنها در صـورت عـدم دريافـت    و  يکه امکان نگهدار يبهداشت نسبت به سرمايه گذاريهاي يوزرا
مصارف ميـان  / هزينه  ساختارطرح . منابع مورد انتظار، وجود نداشته باشد، مردد و دودل خواهند بود

ايـن چـارچوب تالشـي اسـت بـراي برقـراري ارتبـاط بـين          -شـكل اسـت  ميك پاسخ بـه ايـن    ،مدت
  .باشد يم استراتژيهاي بخش و تخصيص منابع در يك دورة زماني سه تا پنج سال

  
و , برنامـه ريـزي  , ارتخانه هـاي بهداشـت  براي تعامل سازنده بين وز NCMHsفرصت فراهم آمده از 

 به عنوانچنين تعاملي مي تواند وضوح بيشتري براي بهداشت . م استغتنفرصتي مفيد و م ،امور مالي
ان مدت و ساالنه وارتباط استراتژيهاي بخش بهداشت با بودجه هاي مي, در كاهش فقر ار كليديييك 

  .فراهم كند
  

  تأمين بهتر بهداشت اقشار فقير و طراحي سيستم ها و استراتژيهاي جامع براي تبيين 
كارآمد و موثر از منابع موجود شايد متقاعد كننده ترين  ءاثبات استفاده. استراتژيهاي جامع بهداشت 

 ءگونـه به رار باشد كه وزراي بهداشت اگر ق. ابزار ترويجي براي دستيابي به تخصيص منابع بيشتر باشد
و جايگاه خود را در كنار وزراي امور مالي و برنامـه   ،برنامه ريزيهاي توسعه كمك كنند به ,معني داري

شـده بـراي بخـش     يگذاربايد قادر به طراحي و ارائه يك استراتژي جامع هزينه , ريزي ارتقاء بخشند
  . بهداشت باشند

  
  كس ــوژيها و اولويت هاي متفاوتي را منعــام شده توسط كشورها متدولي انجــات هزينه يابـعملي

هزينـه يـابي   , در هند. با هزينه يابي مرتبط گرديد PRSP ياجزاء و عناصر بهداشت, در غنا .مي كنند
در . انجـام شـد  , اصالح  بخـش بهداشـت   براي ارائه بسته هاي اساسي خدمات در قالب يك استراتژي

 .ت انجـام گرديـد  شـ بخـش بهدا  ءو برنامه پـنچ سـاله   MDGsاي ارزيابي نيازهاي ن هزينه يابي بريم
  . مي توان يافت ۸را در كادر شماره  اين امر متدولوژي كلي از يفشرده ا ء خالصه

  
  CMH  /a يدر كشورها يياب خالصه متدولوژي هزينه : ۸كادر شماره 

 يطراحـ بـراي  ) هزينه يابي (ورد نياز برآورد منابع م CMHفعاليتهاي پيگيري ءعمده يكي از اهداف
فعاليت هزينـه يـابي    ايندر بعضي كشورها نظير هند و غنا . بوده است دار مداخالت اولويت ءمجموعه

هزينه يابي بـا همكـاري   , در يمن .توسط كميسيون هاي ملي اقتصاد كالن و بهداشت هماهنگ گرديد
  .انجام پذيرفت MDGsي به اهداف بهداشتي هزاره سازمان ملل براي برآورد هزينه دستياب ءپروژه

 حـدوداً سـه برابـر    -ام هاي بهداشـتي  با توجه به اجزاء نظ -/داخالتم يطراحهزينه ,  bدر غنا و هند 
شكاف منابع براي استحكام بخشيدن بـه برنامـه   / خالء  ءمحاسبه. بودجه جاري بهداشت برآورد گرديد

اين امر همچنين يك مبنـا   .ار حياتي و اساسي استملي و اصالحات بخش بهداشت بسي ءهاي توسعه
هزينه يابي شـده و حمايـت از تخصـيص منـابع      ءبر محور يك برنامه همپايانو پايه براي همسوسازي 

  . دولت مي باشد ءبراي بهداشت از ناحيه اضافي
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, داشـت در بستر فعاليـت اقتصـادكالن و به  . رويكردهاي محتمل بسياري براي برآورد منابع وجود دارد
ي از خدمات اساسي متنوع و نمايـانگر هزينـه   ياهبراي بسته مناسب , خالء آشكار ابزارهاي هزينه يابي

 ءبراي درك بهتر يـك برنامـه  . وجود دارد, دروندادهاي مشترك سيستم بهداشتي يها يافزايها و هم 
WHO  نگـاه   ۹شماره  بيين مي شوند به كادرتو اين كه چگونه بعضي از اين نيازها  ،خصوصدر اين

  . كنيد
و , )فعاليت ها و هزينه واحد آنهـا , اهداف, مداخالت(فراهم بودن داده ها , بسته به هدف برآورد هزينه

هـر متـدولوژي هزينـه    . گيرد ي، صورت مانتخاب متدولوژي هاي هزينه يابي ،]و توان موجود[ظرفيت 
 باشد و نه تجويزي و غيـر قابـل تغييـر    -قابل انطباق با شرايط كشوري خاص -يابي بايد انعطاف پذير 

  .خاص يا برنامه اي جهاني ءبرآورد منابع مرتبط با برنامه جهت
 ۵ ءهزينه يابي قسمت بهداشـت در برنامـه   ،يان مثال در يمن وزارت جمعيت و بهداشت عموموبه عن 

انطباق  ،رويكردها اين هزينه يابي در ميان ديگر. را به پايان برده است "توسعه و كاهش فقر"ساله ملي 
طلب مي , بهداشت  ءبا توجه به شرايط ملي توسعه, با اهداف نه چندان بلند پروازانه را MDGاهداف 
اري ملي و ارائـه  ذهدف گ با لي در رابطهانهايتاً اين رويكرد به سناريوهاي واقع بينانه تر تأمين م. نمود

  . دمداخالت و برنامه هاي در اولويت در سطح منطقه انجامي
همانگونه كـه در اغلـب راهنماهـاي هزينـه     , اي منابع براساس مراحل اساسي زيركلي برآورده به طور

  :مي رود پيش c,dيابي قيد گرديده است 

   .و فضاي برآورد انداز نمودن چشم مشخص -۱

  .برآورد جمعيت نيازمند -۲
هاي مرتبط به ظرفيت  كه پيش فرض, معيارها و اهداف براي پوشش خدمات/ تعيين سطوح مبنا  -۳

  .و ميزانهاي احتمالي افزايش خدمات را تعيين خواهد نمود
  .)هزينه  فصول/توازن بين برآوردهاي مبتني بر نياز و بودجه مبتني بر اقالم(ارزيابي هزينه   -۴
   .تحليل حساسيت و سناريوهاي مختلف: توجه به عدم قطعيت -۵
 
a. بع براي بسته هاي بهداشتي و تهيـه شـده توسـط    براساس پيش نويس راهنماي برآورد مناJeanette de Putter 
از انسـتيتو   Phill Compernolleبهداشـت، و   يجهـان  واحد پشتيباني هماهنگي اقتصاد كالن و بهداشـت سـازمان   ,
  . ۲۰۰۵، آمستردام، نوامبر يگرمسير يلطنتس
b .سط گرفته شده توبه کار يهزينه ياب يدر متدولوژ ياطالعات تفصيلNCMHs يکشور يغنا و هند در گزارش ها 

  مندرج در
 CD-ROM ضميمه قابل حصول است.  
c.Drummond   ويـرايش دوم،  "يبهداشـت  يمراقبـت هـا   يبرنامـه هـا   ياقتصـاد  يارزيـاب  يها روش”همکاران  و ،

  ۱۹۹۷انتشارات دانشگاه آکسفورد، 
d .Torres ژنو، " ير بخشاثتحليل هزينه  يراهنما” و همکارانWHO، ۲۰۰۳  
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  هزينه يابي يبرا  WHOمنتخب  aابزارهاي : ۹ كادر شماره 

سـل و ماالريـا ميزبـان كارگـاهي در خصـوص      , و صندوق جهاني مبارزه با ايدز WHO, ۲۰۰۴در ژانويه 
اين كارگاه با حضور طراحان ابـزار و اسـتفاده كننـدگان بـالقوه از آنهـا ماننـد       . ابزارهاي هزينه يابي بودند

توافق كلي در مورد نيـاز   گاهدر اين كار. ملي كنترل بيماريها تشكيل گرديد ءبرنامه ريزان برنامه مديران و
. وجود داشـت , سيستم بهداشت  ءتقويت كننده, هزينه يابي اختصاصي بيماري و ضروري تر از آن ابزار به

اشت مادر و بهد(  MDCابزار هاي هزينه يابي براي بيماريهاي  WHO- CHOICEاز آن زمان ببعد 
 يابزارهـا  ايـن . را طراحي كرده يا در فرايند طراحي آنهاست HIV/AIDS) ،سل, ماالريا, كودك و نوزاد

مـه ريـزي مـالي    بـا ابـزار برنا   شوند تـا  يم يطراح يك قالب استاندارد درهزينه يابي اختصاصي بيماريها 
ـ بت ناميده مي شود BBكه به اختصار » تتون فقراس«سيستم بهداشتي يا   نقـص داشـته   يوانند ارتباط ب

  . باشند
ابزارهـاي  . ساله امكـان مـي دهنـد    ۱۰تا  ۳همه ابزارها به هزينه يابي ميان مدت براي پوشش دوره هاي 

و  گيرنـد  يمـ هزينه يابي اختصاصي بيماريها ملزوماتي مانند داروها و تست هاي آزمايشگاهي را در نظـر  
ه با تعداد ويزيت هاي سرپايي و روزهاي بستري محاسبه مي ستاده هاي سيستم بهداشتي  را نيز در رابط

, سرپرستي و آمـوزش , مانند پايش و ارزيابي ،يك بيماريمختص  ءهزينه هاي برنامه, در عين حال. كنند
  . و ارتباطات استراتژيك و ترويجي نيز در اين ابزار ها محاسبه مي شود, توزيع و حمل و نقل, انبارداري

  
سيستم , زير ساخت, بهداشت ءمحاسبات منابع انساني در عرصه ،زي مالي سيستم بهداشتيابزار برنامه ري

 بـه طـور  اين ابـزار مـي توانـد    . و ديگر خدمات پشتيباني اداري را در برمي گيرد, عات مديريتيالهاي اط
  . ي اختصاصي بيماري مورد استفاده قرار گيرديابمستقل يا متفقاً با ابزارهاي هزينه 

  
, متعدداند كه اطالعات مقدماتي كشـوري را ماننـد جمعيـت    ياطالعات يبانکهاابزارها انباشته از  همة اين

 بـه عنـوان  كه تحليل گران مي تواننـد از ان  , روستايي/ ي شهرمشتمل بر پيش بيني هاي رشد جمعيت 
ابزارهـا بتوانـد   اميد است كه فراهم بودن اين  .ارائه مي كنند, شروع برآورد هاي خود استفاده كنند ءنقطه

ارتقاء افزايش خدمات بهداشتي  گسترش و يبرا و هزينه ها نياز منابع مورد برنامه ريزان ملي را در برآورد
  .كمك نمايند

  
a . شده توسط  تهيهT.Tan-Torres Edejer .(Evidence and Information for Policy),،WHO ۲۰۰۵، نوامبر  

 
 

بـه   NCMHs.يك مسأله كليدي است ،ت كارآمد منابع در بهداشتوجود شواهد براي اطمينان از مديري
يك عامل شتاب دهنده براي ادغام و بهم پيوستن سياستگذاري ملي و پژوهش اختصاصي كشوري  عنوان

  شكل ي پژوهش را ــدستور كار نظام مل بنيان ،اطالعات انش وخالء هاي موجود در د. عمل نموده است
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و منـابع الزم بـراي توليـد و ارائـه ايـن       توجيـه مـداخالت در اولويـت را    ،ريسرمايه گذا ءبرنامه. مي دهد
  .خدمات را برآورد مي كند

   
و , آب و فاضـالب , مجدداً يادآوري مي شودكه بدون بهبود و ارتقاء كامل ديگـر بخـش هـا ماننـد آمـوزش     

اهداف ملي سالمت كشورها قادر به بهينه سازي سرمايه گذاري در بهداشت يا دستيابي به , محيط زيست
تالشهاي برنامه ريزي بهداشت بايد فعاليت ها و عملكرد هاي وزارتخانه هايي غيـر از وزارت  . نخواهند بود

 سـالمت و  ءار بر عرصـه ذبهداشت را كه خدمات بهداشتي ارائه مي كنند يا تصميماتي مي گيرند كه اثر گ
  . منظور نظر داشته باشند, بهداشت است

  
در هنـد عرصـه هـاي     .ايفا مي كنند بهداشتنقشي در  ،وزارتخانه يا نهاد اداري ۱۲دود ح, مثالً, در چين
ارزيابي مكانيزم هاي جاري تأمين مالي بهداشت و , سرمايه گذاري براي بهداشت ءتحليل در برنامه ءعمده

ي و نقش بخش دولتـ , هزينه يابي بسته اساسي خدمات بهداشتي, راههاي بسيج براي كسب منابع بيشتر
  . و خصوصي در ارائه اين بسته ها را در برمي گيرد

  
لفه هاي تعيـين  ءارزيابي روشن و صريح همه مو, فعاليت هاي ناظر به توسعه و بهداشت در منطقه كارائيب

همچنـين  . همراه مطالعات منتخب ناظر بر هزينه و بـار بيماريهـا را در برگرفتـه اسـت    به , بهداشتكننده 
نگاه مقدماتي به اثرات واقعي وضعيت بهداشـت در كـارايي سـرمايه گـذاري      -ظير مطالعات مبتكرانه اي ن

و گزينـه هـايي    ،كنترل مهاجرت كاركنان بهداشتي/ ي براي مديريت يراهها, يگردشگرمستقيم خارجي و 
آگـاهي بدسـت آمـده از ايـن     [ اين آگـاهي  . جهت تأمين مالي عادالنه تر در اين فعاليت ها ديده مي شود

 ءحـوزه مشي توسـعه در كشـورهاي    خطترويجي و اثر گذار بر  - حمايتي ءيك وسيله به عنوان] ت مطالعا
  . كارائيب مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  
اندازه  ،براي تحقق عملكرد موثر تر و كارآمدتر. رديابي و پيگيري پيشرفت با استفاده از شاخصهاي واسطه 

چنـين رديـابي از دسـتاوردهاي    . هاي مختلف بسيار ضروري اسـت گيري مستمر تاثير برنامه ها و فعاليت 
تغييرات در ميزان بودجه براي بهداشت يا در تخصـيص منـابع   , به عنوان مثال, ]نه نهايي[واسطه / مياني 
افيت اسـتفاده از  ــبلكه شف ،نه تنها محوري براي مديريت بهتر منابع موجود بهداشت فراهم مي كند, مالي

  رــبيشت را اي داخلي و خارجي در بهداشتــاريهذي ارتقاء سرمايه گمنابع مالي برا
  . مي سازد

  
با توجه به فاصله زماني بسيار مهم بين تخصيص مجدد منابع مالي و تأثيرات احتمالي آن در ستاده هاي 

بـراي پـايش مسـتمر تغييـرات در تخصـيص منـابع مـالي و درونـدادهاي         شاخصهاي واسـطه    ،بهداشتي
  . مورد نياز است ،ده جهت توليد و ارائه خدمات بهداشتيخريداري ش
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برنامـه    NCMHs بعضـي , به عنوان اولين گام در پي ريزي يك خط مبنا براي انـدازه گيـري پيشـرفت   
هايي براي سرمايه گذاري بهداشت طراحي كرده اند كه مصارف و هزينه هـاي جـاري را بـا هزينـه يـابي      

 ممکـن اسـت   ,بـا توجـه بـه داده هـاي كلـي ملـي      . ي مقايسه مي كندخدمات اساس ءمبتني بر نياز بسته
 تغييـرات  و پـايش  يبرنامـه ريـز  بـراي   ،شـده  يتمرکز زدايـ ح وشكاف هاي تأمين مالي در سط ءمحاسبه
  . مورد نياز باشددر سطح منطقه اي  يتخصيص

  
عنـوان شـده    اقداماتقق تح, با توجه به فقدان يا نايابي داده هاي تفصيلي و به روز در بسياري از كشورها

  ع آوري ــجم ,ين شاخص هاـتعي ,اين اقدامات. ازمند اقداماتي ديگر استـدر فوق به شيوه اي پايدار ني
 مسـتمر و متـوالي   به طورآنها براي پايش و ارزشيابي تغييرات  يبه کارگيراهداف و نهايتاً  نييعت, داده ها

  . گيرد يرا در بر م
  

مشاركت گروهها و جوامع در  .ن بخش خصوصي و سازمانهاي جامعه مدنيدرگير كردن و مشاركت داد
در اعالميه آلمااتا در سـال   WHO چند دهه قبل توسط , تعريف و تعيين اهداف و برنامه هاي بهداشتي

. مطرح گرديـده اسـت   ،دقبت هاي اوليه بهداشتي معرفي نموكه مشاركت را عنصري كانوني در مرا ۱۹۷۶
بر غير متمركز نمودن سيستم هاي بهداشتي؛ جامعه را به عنوان يك بـازيگر اصـلي    تأكيد ۱۹۸۰در دهة 

  . )۲۲(د کردر سازماندهي برنامه هاي بخش بهداشت در سطح منطقه اعالم 
  

  توانمند سازي جوامع :  شرقي  ءمديترانه ءمنطقه :۱۰كادر شماره 
 (CBIs) جامعـه ت هاي مبتني بربا فعالي CMHپيگيري  ءبرنامه ،WHOشرقي  ءمديترانه ءدر منطقه

روستاهاي سـالم و زنـان در بهداشـت و     و ,كه برنامه هايي نظير نيازهاي اساسي توسعه و شهرهاي سالم 
اين رويكرد ابزارهايي را فراهم مي آورد كه با استفاده از آنها  .پيوند خورده است, مي گيرد توسعه را در بر

  ،را شناسـايي   -اخص نيازهاي مرتبط با بهداشت به طورو  -عيجوامع مي توانند نيازهاي اقتصادي اجتما
جوامـع و ارائـه    ، CBIs ،بـا ايـن روش  . ها  برنامه ريزي كنند ءو با مشاركت فعال خود براي پركردن خال

ده و بـه حمايـت و   شـ مي كنـد بـه نحـوي كـه خـود اتكـاء        كنندگان محلي خدمات بهداشتي را توانمند
 -بهداشت خوب جامعه  است که يمبتن اصل د بر اين كانون اين رويكر .كننداني دولت كمتر تكيه شتيبپ

تـأمين نيازهـاي    وبراي توانمندي سازي مردم فقير در راستاي غلبـه بـر فقـر     -هدف في نفسه مهم يک 
  . و اجتناب ناپذير است ي، حياتاساسي خود

در . را اجــــرا مـي كننـد    CBI در حال حاضر همه كشورهاي منطقه حــداقل يك جزء از اجزاء و ابعاد
, پاكسـتان , جمهوري اسالمي ايـران و اردن , WHOشرقي  ءمديترانه ءدر منطقه CMHميان كشورهاي 

 ، جمهـوري اسـالمي ايـران   . در وزارتخانه هاي بهداشت خود داير نموده اند CBI سودان و يمن واحدهاي
عـالوه بـر   . اين برنامه تخصـيص داده انـد   ءسعهساالنه اي نيز براي حمايت و تو  ءو پاكستان بودجه, اردن
. بين المللي و غير دولتـي مـرتبط نمـوده انـد     ،برنامه را با سازمانهاي ملي ،پاكستان و سودان, اردن , اين
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و نهادينـه   ،ديگر كشورها در فرايند تلفيق رويكرد جامعه محور در مـتن برنامـه هـاي توسـعه و بهداشـت     
  . بهداشت خود مي باشند سازي آن در چارچوب خط مشي ملي

در نيازهـاي   ياثـر گـذار    (BDN)  نيازهـاي اساسـي توسـعه   ,  CBIبه عنوان يك مثال از برنامه هـاي 
تـأمين آب  , آمـوزش اوليـه  , مانند مراقبـت هـاي بهداشـتي اوليـه    , اساسي درون و بيرون بخش بهداشت

تدارك طرح هاي با اعتبار . ردگذا يرا به نمايش مفاضالب و محيط زيست سالم , مسكن, آشاميدني سالم
 يـك تـيم بـين بخشـي از دپارتمانهـاي      . برنامه قرار مي گيـرد  ءمحدود براي ايجاد درآمد نيز در محدوده

نمايندگان جامعه محلي و مسؤوالن منطقه را با كمك فني در اولويت گذاري و انتخاب  ،مرتبط "مستقيما
اين تيم ها پلي . و اجراي برنامه ها حمايت مي كند ,لي حپي ريزي سازمانهاي م, روش هاي ايجاد درآمد

لـذا  . ايجاد مي كننـد  ،براي انتقال مسايل جامعه و نيازهاي مطرح آن به دپارتمانهاي مرتبط دولت محلي
پي ريزي يك مشاركت قدرتمند و مستحكم  و اعتمادسازي كه براي يدر اطمينان بخش BDNتيم هاي 

  . مفيد و موثرند, ي ضروري است مدن ءبين دولت و سازمانهاي جامعه
هاي  برنامه. مبتني بر توجه به پيوند بين كاهش فقر و بهداشت است – CMHهمانند  – BDNبرنامه 

سيستم ها و نهادها در راسـتاي افـزايش دسترسـي اقشـار فقيـر بـه خـدمات        از تقويت   CMHپيگيري 
  يت حما, ضعف بهداشت و بيماري لتبه عله هاي فقر تبه  آنها سقوط از يو جلوگيراساسي بهداشتي 

از توانمندسازي جوامـع بـراي اتخـاذ اسـتراتژيهايي نـاظر بـه       , د راد خـــدر سطح اقتص,  CBI. مي كند
ظرفيت و امكان تأمين مـالي  , عالوه بر اين . نمايدپشتيباني مي , پايدار ءفعاليت هاي كاهش فقر و توسعه

تلفيـق و  . بررسي استو ر حال حاضر در دست مطالعه د BDNبهداشت مبتني بر جامعه در عرصه هاي 
در دست اجرا است  CBIsبهم پيوستن برنامه هاي مختلف مرتبط با بهداشت در عرصه هايي كه در آنها 

اجرا ء و پايش فرايندها فراهم آورده و بـه پايـداري بيشـتر     ,در برنامه ريزيفرصتي براي مشاركت جوامع 
  . شد برنامه هاي توسعه منجر خواهد

  
و در ديگــر , SWAPs , PRSPsدر , هــزاره ءدر اعالميــه وحــدت/مالكيــتتر مفهــوم تفصــيل بيشــ

سـيايي نشـان داده   آكشـور   ۱۶يـك مطالعـه در   . استراتژيهاي متعدد كمك هاي توسعه صورت مي گيرد
 است كه بهترين عملكرد در شاخص هاي اجتماعي به كشورهايي تعلق دارد كه در آنها بين دولت مركزي

  .)۲۳( و جوامع روستايي ارتباط قوي و محكم در قالب شبكه سازمانهاي مدني محلي وجود دارد
  
مدني در برنامه هـاي ملـي توسـعه     ءسازمانهاي جامعه ،در كشورهاي متعدد توصيف شده در اين گزارش 

ار بسـي  ءبه گونه CMH برنامه پيگيري, WHOشرقي  ءمديترانه ءدر منطقه. وبهداشت مشاركت داشتند
كشـورهايي كـه   ) . ۱۰نگـاه كنيـد بـه كـادر شـماره      ( برنامه هاي جامعه محور پيوند خورده اند بانزديك 

بيات را بـا شـرايط   اين تجر, در بهداشت و توسعه گرفته اند  CSOتصميم به استفاده از تجربيات موجود 
دسـتيابي بـه رويكـردي    مـدني را در راسـتاي    ءو ويژگيهاي تعامل بين دولتها و جامعـه , ملي خود سازگار

مساعدتهاي متعدد برنامه . مبتكرانه تر در سرمايه گذاري براي بهداشت و كاهش فقر شناسايي مي نمايند
را در  CSOسـنتي مشـاركت    بـه طـور  كه  ،عمده ءها و گزارش ملي اقتصاد كالن و بهداشت در دو عرصه
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اين دو عرصه در بسـيج اجتمـاعي   . يردقرار مي گ, تعريف مي كند  )جمله بهداشت از( مديريت  اجتماعي 
  ). ۱۷(و ارائه خدمات خالصه مي شود 

  
 تمايـل آنهـا بـه   ارتقـاء   يدر راسـتا  ،شـهروندان  حقوقمين ءتا فعاليت هاي ناظر به ءهمه ،بسيج اجتماعي

تجربيات كشوري كه اهميت نظارت اجتماعي بر . در بر مي گيردعمومي را  و خدمات تعامل با سياست ها
هاي تمركز زدايي ملي ارتباط  فرايند با, اي توسعه و بهداشت را در سطح محلي نشان مي دهدسياست ه

و , فعاليت هايي نظير تحقيقات مبتني بـر مشـاركت  , NGOsعرصه هاي مهم فعاليت براي . نزديك دارد
  .تأمين مالي خدمات بهداشتي را دربرمي گيرد, هفزايند به طور

   
ايـن  , ي ارائه مـي شـود  اقشار فقير مردم توسط بخش خصوص ءورد استفادهكه بسياري از خدمات م آنجااز

بخش نيز بايد در موقع تصميم گيري براي ارتقاء برابري و تحليل مسايل دسترسـي بـه خـدمات اساسـي     
  . مورد توجه و تأمل قرار گيرد ،بهداشت براي مردم فقير

  
     افزايش در كارايي كمك هاي توسعه براي بهداشت 

, وفـاق رو بـه رشـدي   , بحث مستمري كه پيرامون زمان و حجم كمك هـاي توسـعه وجـود دارد    عليرغم 
  به چشم , از است ــري در مقايسه با گذشته مورد نيــبسيار بيشت ءهــمبني براين كه كمك هاي توسع

  بحث جاري پيرامون پتانسيل و محدوديت هاي افزايش سريع كمك را خالصه  ۱۱كادر شماره  .مي خورد
  . را برآورد نموده اند MDGsكل نيازهاي مالي براي دستيابي به  ،تعدادي از گزارش ها. ي كندم
  

  چقدر كمك مالي و در چه زماني؟  :۱۱كادر شماره 
اين تفكر كه افزايش سريع در منابع مالي خارجي راه حلي براي مشكل پيشرفت كند بسياري از كشـورها  

از كشورها فاقد منابع الزم براي تـأمين سـرمايه گـذاريهاي    با اين فرض كه بعضي  ،است MDGsبسوي 
  حمايت باشند، يمادي ــاعي و رشد اقتصــاجتم ءاساسي مورد نياز جهت توليد و تدارك خدمات پايه

فشـار  «معتقدند كه اسـتراتژيهاي   ،مخالفين افزايش سريع و چشمگير كمك هاي توسعه). ۱۳(مي شود  
ر كشورهايي با سازمانها و مديريت ضعيف كه كارايي كمك هـا در آنهـا   باالخص د ،در كمك رساني» زياد

 نگرانـي ديگـر ايـن كـه    ). ۲۴(به پيشـبرد اهـداف توسـعه نخواهـد انجاميـد      , در گذشته پايين بوده است
در حـالي كـه اينگونـه    . كمك ها به داخل به بي ثباتي اقتصاد كـالن منجـر خواهـد شـد     ءازيري بالقوهسر

كمـك هـا   , مشاهده شده اسـت  , متكي به كمك هاي خارجي ،كشورهاي كم در آمد تأثيرات در بعضي از
بـا ارتقـاء   ، بخش خصوصـي  يجبر يجانشينمي توانند براي غلبه بر خطر افزايش واقعي نرخ تبديل ارز و 

  ).۲۵(مورد استفاده قرار گيرند   واردات يامور مالبهره وري اقتصادي و 
سازمان ملل متحد دو علـت   ءهزاره ءپروژه, اي مختلف سياستگذاريدر فعاليت هاي ناظر به تحليل فضاه

مديريت ضعيف نه به علـت فسـاد   « و » رهبري اساساً فاسد « : مديريت ضعيف را از هم تفكيك مي كند
اسـتعداد فنـي بـراي مـديريت     / فقدان منابع مالي و ظرفيـت   به علتبلكه , ان و مديران ارشدرباطن رهب
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 ءافزايش انبوه سرمايه گذاري خارجي براي راه اندازي يـك چرخـه  , بطه با علت دومدر را. »عمومي كارآمد
 ايشرا براي افـز  با رشد شتابانمشخصاً كشورهاي , سازمان ملل ءهزاره ءپروژه. سالم رشد توصيه مي شود

و رهبـري سياسـي      good  governanceسريع كمك ها برمبناي معيارهايي نظيـر مـديريت خـوب    
عمل كرده و  يبسيار سخت گيرانه و گزينش ،اياالت متحده ءهزارهگزارش چالش  ،در مقابل, برگزيده است

عالوه بـر افـزايش   . معين كرده بود ۲۰۰۵كشور را براي دريافت كمك هاي اضافي تا اواخر سال  ۱۶فقط 
ممكن اسـت  , به شرايط (ODA)كمك هاي رسمي توسعه  پيوند و مرتبط نمودن ،كارايي كلي كمك ها

  . اي كشورهاي با مديريت ضعيف انگيزه اي ايجاد كندبر
مرحلـه بنـدي شـده و اصـالح      دقـت  هبه استراتژيهاي ب، آموزه هاي بدست آمده از اين بحث تبديلبراي 
در تخصـيص كمكهـاي    ويـژه يـك رويكـرد   . مورد نيـاز اسـت  تالش هاي تازه اي , بهداشت و توسعه ءشده

اطمينـان از   جهترا در تقويت فضاي سياسي و سازماني ضعيف  اتخاذ  استراتژيهاي ملموس براي ,اضافي
چنـين اسـتراتژيهايي نـه تنهـا بـراي      . شـود  يمـانع مـ  , تخصيص كارآمدتر و عادالنه تر كمكهاي اضـافي  

بلكـه بـراي تقويـت سـازمانها و ظرفيـت هـا در كشـورهايي بـا         , پشتيباني از كشورهاي با مديريت ضعيف
بـه فوريـت    ,ورد با يك افزايش سـريع در كمـك هـا   براي برخ آنهاسازي آماده  به منظورمديريت خوب و 
  .مورد نياز است

هم محدوديت هاي موجود بر سرراه ارتقـاء سـتاده هـاي    , تجربيات كشوري توصيف شده در اين گزارش  
و هـم اسـتراتژيهايي را در چگـونگي    , گـذارد  يپيش رو مـ بهداشتي در سطح كشور و شكاف هاي مالي را 

لوگاههاي نهادي و سيستمي بين منابع بيشتر و نتايج بهتر از طريق سياسـتهاي طـوالني مـدت    تحليل گ
و  MDGsبـه اهـداف بهداشـتي     يدسترس يهابنيان يريز يپ, اين استراتژيها. ملموس مي نمايد, توسعه

 و هزينـه , در بهداشـت  دولت هـا توسط  سرمايه گذاريهاي بيشتر از حمايتو , ديگر اهداف ملي بهداشت 
  .  دهد يهدف خود قرار مرا كردن كارآمد تر اين سرمايه گذاريها 

  
بايـد   ،كمـك هـاي بيشـتر   , اما. شده اند توسعه كشورهاي توسعه يافته خود متعهد به افزايش كمك هاي

 به طـور اهداء كنندگان بخشي از حمايت هاي خود را . همراه با فعاليت هاي ناظر به افزايش كارايي باشد
  اص ــمه هاي اختصاصي يك بيماري مطرح در پروژه و برپايه منافع ژئوپولتيك ملي اختصسنتي به برنا

سياست ها و فعاليت هـاي اهـداء   . كه به تخصيص هاي پايين تر از حد مطلوب منجر مي شود, مي دهند
بيشـتر   ،يملـ سـازمانهاي محـدود    وو فرسايش سيسـتم هـا   , پتانسيل تضعيف ظرفيت ملي ، ازكنندگان
فعاليت در راستاي استقالل و بي نيـازي كشـورها از كمـك هـاي توسـعه در       از پتانسيل تا ر استبرخوردا

كارايي كمكها نمايانگر تالشهاي ناظر بـه   درپاريس  ۲۰۰۵رم و  ۲۰۰۳اعالميه هماهنگي سال  .دراز مدت
توسعه براي و فعاليت اهداء كنندگان با همپايان خود در كشورهاي در حال , روشها, سياستهاي هماهنگي

  . ارتقاء كارايي كمك هاست
  

بسياري از كشورهايي كه تجربيات آنها در اين گزارش نقل مي شود برنامه هاي اقتصاد كـالن و بهداشـت   
ر امراحـل فراينـد برنامـه ريـزي بكـ      ءرا براي درگير كردن اهداء كنندگان و ديگر ذينفعان كليدي در همه
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, يك وفاق برمحور استراتژي ملي مبتني بر شواهد بخش بهداشتهدف آنها هماهنگي و تأمين . گرفته اند
بهداشت و  ءبرنامه. تأمين شده از طريق حمايت هاي بودجه اي اهداء كنندگان و ديگر منابع داخلي است

شـامل حمايـت از   , يك ابزار كارآمد براي هماهنگي و يك كاسه كـردن حمايـت اهـداء كننـدگان     ،توسعه
. كلي يك كشور اسـت  ءبا استراتژي توسعه همسوو تضمين حمايت  ،بيماري برنامه هاي خاص جمعيتي و

لذا كشورها و همپايان آنها مي توانند دستورالعمل مشتركي را براي رفع محدوديت هاي مالي سيستم در 
  .راستاي دسترسي برابر به خدمات بهداشتي اساسي تدوين نمايند

   
مشـتمل بـر مجمـع     -هاي موجـود ذينفعـان  سازوکاريق از طر CMHدر اندونزي مسايل , به عنوان مثال

مجمـع  کـه  (و گروه مشورتي انـدونزي  , )كه در آن دولت و ياران توسعه عضويت دارند( همپايان بهداشت
كميسيون ملي قصد طراحي برنامه هاي , در نپال. مطرح شده است, ) است اهداء كنندگان -ي دولت لاص

آن به اهداء كننـدگان جهـت بحـث پيرامـون تـأمين       ءير و عرضهسرمايه گذاري منطقه اي بنفع اقشار فق
  . راه اندازي آنها را دارد مالي و

  
  برنامه هاي در سطح كشور  

كشور كه گامهايي براي ظرفيت سازي نهادي در راستاي افزايش سـرمايه گـذاريهاي    ۱۲در اين برنامه ها 
و اجتماعي برداشته اند مورد بررسي قـرار  سياسي , بهداشتي و مديريت آن در بسترهاي متفاوت اقتصادي

خالصه هاي ارائه شده در ايـن قسـمت از   . ترين تجربيات آنها در اين زمينه ارائه مي شود بوطگرفته و مر
   ۱۱.و ديگر مدارك و مستندات دولتي برگرفته شده است, متون گزارش هاي ملي اقتصاد كالن و بهداشت 
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  ۱۲ كامبوج

اقتصادي  ءيكي از اجزاء مهم سياست هاي توسعه به عنوانبهداشت را و  سالمت ,دولت پادشاهي كامبوج 
گروه مشورت فنـي اقتصـاد كـالن و    , با توجه به چنين زمينه اي. و كاهش فقر مورد تأييد قرار داده است

تحقيق  ،بهبود و ارتقاء تأمين مالي بهداشت عمومي كامبوج يبراايجاد شد تا   (TAG)بهداشت كامبوج 
 ءبـا تركيـب گـروه كارشناسـان از كميتـه      (TAG) اين گـروه . سياستگذاري انجام دهد يگروه حليلو ت

همكـاري  , )وزارت برنامه ريزي , وزارت اقتصاد و امور مالي ,وزارت بهداشت ( سازماندهي بخش بهداشت 
و , درك مشـترك از مسـايل اساسـي بخـش بهداشـت     , اعتماد متقابـل  رسيدن به بين اين بخش ها را در

تقويت برنامه ريزي بخش و ارتقاء  رب (TAG)فعاليت هاي . سياست جمعي تسهيل مي كند يجهت گير
 يـك بعـد مهـم از فعاليـت     ،مـدني  ءجامعـه  مشـارکت  . اسـت  تمركـز م ريـزي فرايندهاي مديريت بودجه 

(TAG) رود يبه شمار م .  
  

  ايجاد كميتة مشورت فني اقتصاد كالن و بهداشت كامبوج 
از  ربرخـوردا  ءمومي در كامبوج توسط دولت پادشاهي اين كشور بـه عنـوان يـك عرصـه    بخش بهداشت ع

بـه  وزارت بهداشت اين كشـور  . اقتصادي و كاهش فقر شناخته شده است ءاولويت در سياست هاي توسعه
پـيش  , برنامـه اي  ءبودجـه  ازجملـه , يك وزارتخانه كليدي براي فرايند هاي اصالح بخـش عمـومي   عنوان

اهـداف  خود را به  ،كامبوج. انتخاب شده است, برنامه عملي اولويتو , مصارف ميان مدت ارساختآزمون 
. متعهد نموده است, ملي در دست تدوين است ءاستراتژيك توسعه ءبرنامه محور كه, هزارة كامبوج ءتوسعه

به را  يبخش فراگيرمديريت , به اتفاق همپايان خود, دولت كامبوج, همچنين در چارچوب بخش بهداشت
از برنامه ها وفعاليت هاي وسيع تر خود در هماهنگي و همسو سازي اهداء كنندگان تعقيب  يبخش عنوان

  . مي كند
  

برنامه پيگيري اقتصاد كالن مقرر گرديد كه , به منظور پرهيز از دوباره كاري و تضعيف برنامه هاي موجود
از برقراري كميسيون جديد ملي  تا ,ايت كندبيشتر حم ،بايد از مكانيزم هاي هماهنگي موجود و بهداشت

تأكيد اين رويكرد براعتالء تعامل دانش و اطالعات در ميان يـاران و همپايـان   . در اقتصاد كالن و بهداشت
هش او كـ , افـزايش اعتمـاد  , آگاهي ءسازماني در سطح فني به منظور سياست سازي هماهنگ شده برپايه

تقويت ظرفيت هـاي پـژوهش و    ،ديگر هدف كليدي و دراز مدت. تضادها و تنش هاي محتمل بوده است
مشاورين بين  هبه منظور كاهش وابستگي دولت و اهداء كنندگان ب, تحليل سياست ها در چارچوب دولت

  . المللي بود
  

تحـت نظـر      (TAG)به منظور تسهيل اين فرايندها گروه مشاور فني اقتصاد كالن و بهداشـت كـامبوج  
ـ , وزارت برنامـه ريـزي  و , اقتصـاد ودارايـي  , وزارت بهداشت(بخش بهداشت  سازماندهي ءكميته همـراه  ه ب

 يمتشـكل از كارشناسـان و متخصصـين    ) TAG(ايـن گـروه   . تشكيل گرديد) گروه فني در بهداشت کار
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به عنـوان ابـزاري جهـت     ،را مشترک يمشاست كه از سه وزارتخانه انتخاب شده اند تا پژوهش و تحليل 
برنامـه ريـزي و اجـرا    , هماهنگي بين وزارتخانه اي براي بخـش بهداشـت  در شكل مه هاي شناسايي عرص

 - MEDiCAMمـدني از طريـق    ءدانـش در جمـع سـازمانهاي جامعـه     مشارکت در اطالعـات و . كنند
مدني  ءدر خصوص نقش سازمانهاي جامعههم كه مطالعه اي  -در بخش بهداشت  CSOsسازمان فراگير 

  . مورد حمايت قرار گرفته است, اي اقتصاد كالن و بهداشت انجام داده است در فرايند برنامه ه
  
 يگروه مشورتي فنـ مکرر  يها يبازنگر، و ويژگي كليدي برنامه هاي اقتصاد كالن و بهداشت كامبوجد

(TAG)، يها يبازنگر . بوده است سمپوزيوم ملي در اقتصاد كالن و بهداشت يک و TAG    تحليـل  بـه
پرداخـت   ءمساله از جمله - ،اين گروهساز شناسايي شده در تحقيقات  شکلعرصه هاي مدر هاي ژرفانگر 

و همچنـين چـالش هـاي نـاظر بـر        -آن ءتشـديد كننـده   يزمانهاي تعديل موانع متعدد سـا راهبودجه و 
كـه در مـاه آگوسـت    , سمپوزيوم ملـي  . ,متمركز است بخش بهداشت ربرنامه اي د ءنهادينه كردن بودجه

, براي ارزيابي مجدد سيستم مالي بخش بهداشت عمومي كامبوج در سطح وسـيع , برگزار گرديد,  ۲۰۰۵
. را مـورد اسـتفاده قـرار داد    CARE Cambodian و  MEDiCAM  TAG ,گزارش هـاي كـاري   
 زي و همپايانوزارت برنامه ري, وزارت اقتصاد و امور مالي, رده هاي وزارت بهداشت  ءمديران ارشد از همه

  . اين سمپوزيوم بوده اند رمدني و جامعه بين المللي از شركت كنندگان د ءدي جامعهكلي
  

  تمركز روي بخش عمومي
در . اساساً بر تامين مالي بخش عمومي تمركز نموده است ،كامبوج برنامه پيگيري اقتصاد كالن و بهداشت

تقويـت  , هداشتي داشته باشـد حالي كه بخش خصوصي نهايتاً مي بايد نقش مهمي در ارتقاء ستاده هاي ب
مورد نيـاز  , يضرور اجراء موثر مقرراتتدوين و قبل از , از دادگستري گرفته تا آموزش هاچشمگير بخش 

  . خواهد بود
  

مي تواند جايگزيني عملي براي ارائه خـدمات مطمـئن و بـا كيفيـت     , يك بخش دولتي قوي, در هر حال
دستيابي به ايـن هـدف نيازمنـد    . فراهم كند ،پذيرين اقشاربراي كامبوجي ها از جمله فقيرترين و آسيب 

و هماهنگي هر چه بهتـر برنامـه   , براي بخش بهداشت باز منابع كميا ترو موثر امدترهر چه كار ءاستفاده
. مـي باشـد   ،از تأمين بودجه و برنامه تا راه اندازي و اجـرا  ،در فعاليت هاي خود CSOsهاي وزارتخانه و 

ـ مـديريت   نيازمندكه  يبرانگيز چالش ءو همپايان او در سه عرصه TAGگروه مشورتي فني  تمركـز   ،دان
اين چـالش هـا در زيـر    , و تأمين مالي بهداشت ،برنامه ريزي بخش بهداشت, مديريت بودجه. ده استنمو

  . مورد بحث قرار مي گيرند
  

ملـي در سـال    ءبودجه% ۷/۱۱ ،منابع مالي دولتي تخصيص داده شده به وزارت بهداشت :مديريت بودجه
عليرغم ايـن كـه درصـد هزينـه هـاي ملـي       . سه برابر شده است ،به اين سو ۱۹۹۵بود كه از سال  ۲۰۰۵

اما اين مقـدار فقـط   , توجه به استانداردهاي ملي بسيار باالست امتعلق به بخش بهداشت در حال حاضر ب
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بهداشت بخـش وسـيعي از هزينـه     كه آنجااز ) . ۲۶(توليد ناخالص داخلي را بخود اختصاص مي دهد% ۱
 ءافـزايش درآمـدها در خزانـه   , بخـش اين براي افزايش چشمگير اعتبارات  ،هاي دولت را تشكيل مي دهد

نيروي كار هنـوز  % ۸۵بيش از , گذشته ءعليرغم رشد سريع اقتصادي در دهه, اما. ملي ضروري خواهد بود
ضعيف مالياتي و محدوديت روش هـاي مـورد    ءيك پايه يو اين به معن, در بخش غيررسمي فعاليت دارند

  . قبول براي افزايش درآمدهاي ملي است
  

فرايند بودجه ريزي از ضعف هاي چنـدي رنـج مـي بـرد كـه موجـب كـاهش اثـر بخشـي          , ن حالعيدر 
 رساكه نا, مهمترين اين ضعف ها روش اجراي بودجه است. در دسترس مي شود موجود و تخصيص منابع

بـراي  ه وجـوه منظـور شـد   ) نصـف و نيمـه   ( بازپرداخـت هـاي نـاقص    . طوالني استو مشمول تأخيرات 
واقعاً موجـود و در دسـترس بـراي     هبه معني عدم اطالع دقيق و مطمئن وزارت بهداشت از وجو ،بهداشت

  . آن خواهد بود
  

ني برنامه ريزي و بودجه ريزي در چارچوب وزارت بهداشت بايد مبت, يا بودجه مطمئن پوششيك بدون 
ايـن امـر احتمـال    . برمبناي روند سـالهاي گذشـته باشـد   و  ،بر بهترين برآوردها از آنچه در دسترس است

بلكـه   ،خدمات را نه برپايه بودجه ريزي مبتني بر نيـاز  ءبرنامه ريزي در سطوح منطقه و واحد ارائه كننده
خدمات اساسي  ءاين طريق توسعه و از, درباال خواهد ب] تورم  با احتسابساالنه [افزايشي  ءبراساس بودجه

 عمليـاتي را در سراسـر سيسـتم    هجريـان وجـو   ،تأخيرات در پرداخت بودجه. را بويژه مشكل خواهد نمود
ايـن تـأخيرات همچنـين    . و به روحيه پرسنل و كيفيت ارائه خدمات آسيب مـي رسـاند  , نموده نامطمئن

مكانيزم هاي حل يا كنار آمدن . مي كند گسستاز جمله داروهاي اساسي را دچار , دارك ملزومات طبيت
هزينه هـاي سيسـتم را افـزايش داده و كـاهش بيشـتر منـابع        ،)از جمله تكيه بروام دهندگان (با مشكل 

  . د براي خدمات بهداشتي را موجب مي گرددوموج
  

صـاد و  در آغاز هر سال وزارت اقت .اين تأخيرات نتيجه تعدادي متغير مركب و محدوديت ها و موانع است
ملـي متـوازن    ءجريان وجـوه بـه خزانـه   . امور مالي بايد ابتدا معوقه هاي سال قبل را به وزارتخانه بپردازد

قـدرت وزارت اقتصـاد و امورمـالي    از ممكن اسـت   ،ان براي سرمايه گذاري هاي بزرگزمو تعيين , نيست
بـر   يفشـار سـنگين   کنند و ايـن  يمتسليم  خيرءبا تارا  خود يبسياري از وزارتخانه ها تقاضاها. فراتر رود

  . دوش وزارتخانه است
  

ممكن است به رويكردي محتاطانـه در هزينـه هـا از    , ملي ءماهيت غير واقعي بودجه به همراه, اين عوامل
در كل سيستم بودجـه ريـزي وزارت اقتصـاد و امـور مـالي و      . جانب وزارت اقتصاد و امور مالي منجر شود

 ءرابطـه فراينـد هـاي اداري پيچيـده و    . مديريت بودجه اي هنوز ضعيف اندظرفيت هاي  ،وزارت بهداشت
 ءايـن موانـع همزمـان بـا اسـتفاده از سيسـتم هـاي چندگانـه        . اختيار و مسووليت در آن غير شفاف است

  م تري ــع وخيـرات مكرر در شيوه هايي اجرايي آن وضــو تغيي, ه در وزارت بهداشتـي بودجـمديريت
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  . پيدا مي كنند
  

تبادل اطالعات دوستانه بين , نزديكتر و منظم يکاربسياري از مشكالت و محدوديت ها را مي توان با هم
واحدها و زير مجموعه هاي وزارتخانه ها  ءو وزارت بهداشت و همچنين در همه وزارت اقتصاد و امور مالي

محدوديت هـاي  . ا كنندنقش مهمي در اين خصوص مي توانند ايف TAGبرنامه هايي مانند . تعديل نمود
 يهـا  و حمايـت  ، فشردهآموزش هاي , موجود در ظرفيت هاي فني را مي توان با بهبود حقوق و دستمزد

يك رويكرد راهبردي تـر بـه كمـك هـاي     . قابل تحمل نمود, وزارت بهداشت  ازوزارت اقتصاد و امورمالي 
يـك   ءبه مثابه را آنها ءورين فني و توسعهكه تقويت ظرفيت ها را از طريق افزايش استفاده از مشا نيز فني

  . بود دمفيد خواه, شته باشدتعهد قراردادي بدنبال دا
  

اداري را مي توان با تصريح و شفاف سازي نقش ها و مسووليت ها براي بودجه  ءبسيار پيچيده يفرايندها
تا آنجـا كـه   , كردن نيز قدرت هزينه ختيار دراافزايش تفويض  . ساده تر نمود, كنترل و نظارت و , ريزي 

 و سـليقه  بـر  يمبتنـ  و نـه , بتوان از تخصيص مبتني بر اولويت هاي مقرر شده و برنامـه هـاي عمليـاتي    
  . مفيد باشدمي تواند , مطمئن شد, صالحديد فردي

  
ثر از منابع ناياب در فرايندهاي برنامه ريزي ملي كه بـه  ءمو ءانعكاس كامل استفاده : مشكل برنامه ريزي 

, تصوير جامعي براي شناسايي بهتر شكافهاي اصلي در پوشش خدمات ارائه كند ،لت و همپايان كليديدو
وجوه و اعتبارات مالي بـه شـيوه اي    کاربرد و مصرفاز  دولت كامبوجاين که  يبرا. حياتي و اساسي است

آنهـا   ياين منابع براکه  ياز جريان منابع در كامبوج و اهداف يکل يبايد تصوير اطمينان پيدا کند ,مکمل
  .، در اختيار داشته باشندبايد به خدمت گرفته شوند

  
 ۵/۸۳و در مجمـوع حـدود   ) سـرانه  (دالر  ۴۰/۶كمك هاي خارجي براي بخش بهداشت عمومي معـادل  

وجوه اهدايي به خزانـه ملـي واريـز    % ۲۰فقط , در اين سال.  شده بودبرآورد  ۲۰۰۳ميليون دالر در سال 
مستقيم به سـمت برنامـه هـاي ملـي      به طورفرايند بودجه ريزي ملي را دور زده و  ،ماندهباقي% ۸۰شد و 

ـ يـا  ,واحـدهاي بهداشـتي   , وزارت بهداشت  سـازمان غيـر انتفـاعي غيـر دولتـي       ۱۰۰ه سـمت بـيش از   ب
(NGOs)  ديمستقل در بخش بهداشت فعاليت دارند سرازير گرد به طوركه .  

  
ق منابع در دسترس براي اولويت هاي بهداشتي ملي بسـيار مشـكل   بهمين علت بدست آوردن تصوير دقي

از آنجـا كـه   . مشكل برنامه ريزي در مشكل تخصيص وجوه براي مبرم ترين نيازها منعكس مي شود. است
وجوه مورد نظر ممكن است به جاي تخصيص براساس نيازهـاي  , منبع تأمين مالي خارج از كامبوج است

بدسـت   ءنتيجـه . مستقيماً به نيازهاي مورد توجه منابع خارجي هدايت شودمورد توجه در داخل كامبوج 
در  شـوند  يمـ  بعضي عرصه ها از تأمين مالي نسـبت خـوبي برخـوردار   ,  اين که آمده از روندهاي جهاني
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 جـدي بـا كمبـود منـابع مـالي مواجـه       به طور -حالي كه عرصه هاي ديگر مانند بهداشت مادر و كودك 
  . خواهند بود

  
به اين منظور طراحي گرديد كه به  ،۱۹۹۶سال  منشور تأمين مالي بهداشت. يابي مجدد سيستم ماليارز

و كمبـود منـابع مـالي در     ءو خـال , سيستم پرداخت هاي غيررسمي براي خدمات رايگان شفافيت بخشـد 
در اين منشور يك جدول ثابـت پرداخـت هـاي    . ا در سطوح اجرايي بخش بهداشت نمايان كندردسترس 

درآمـدهاي حاصـله از ايـن پرداخـت هـا بابـت       % ۵۰مصرف كننده براي خدمات معرفي گرديد كه در آن 
به صرف هزينه هاي جاري ايـن  % ۴۹و , پرداخت هاي جبراني به حقوق كاركنان در سطح واحد عملياتي

 يـك سيسـتم  , به منظور پيشگيري از اثرات منفـي ايـن روش در تـأمين عـدالت     .واحد ها تعلق مي يافت
معافيت از پرداخت ها در نظر گرفته شد تا دسترسي مراقبت هـاي بهداشـتي رايگـان بـراي اقشـار فقيـر       

  . فراهم گردد
  

از ايـن سيسـتم   . بـه سـرعت شناسـايي شـد     ،پيرامون اين سيستم معافيت ،مشكل ساز ءوجود يك انگيزه
خـدماتي    ،خدمات رايگان ءهارايتا با خواست  يم كاركنان مراقبت هاي بهداشتي با دستمزد بسيار پايين

سيسـتم  . کنـد  يکمک مال اقشار فقير به, آنها بايد صورت مي گرفت بابتپرداخت در غير اين صورت كه 
اين سيستم بـه اشـكال مختلـف    . راه حل نوآورانه اي براي اين مشكالت پيشنهاد مي كند صندوق عدالت

ل حاضر مقرر است كه تعـداد  او در ح, تور مورد آزمايش قرار گرفته اسکشدر مناطق بهداشتي در سطح 
بـا تـأمين پرداخـت هـاي مصـرف كننـدگان       , صندوق هـاي عـدالت  . پيدا كند يافزايش بيشترموارد آن 

ايـن امـر انگيـزه اي مـالي بـراي      . کنند يکننده را تکميل ممصرف  يهاسيستم پرداخت ،مشمول معافيت
مصرف كنندگان خدمات  واي همه مشتريان واحدهاي بهداشتي ايجاد مي كند تا مراقبت هاي يكسان بر

   .را در سطح عملياتي افزايش مي دهد موجودمنابع مالي  از طرف ديگرو , ارائه كنند
  

پايـداري و دوام  , از آنجا كه صندوق هاي عدالت در حال حاضر توسـط وجـوه اهـدايي تغذيـه مـي شـوند      
سايي منابع جديد در آمدي براي بخـش  طوالني مدت آنها بستگي به كمك هاي مستمر بين المللي يا شنا

شناسـايي منـابع مطمـئن تـأمين     , در سطح كشور گسترش آنلذا قبل از اقدام به . بهداشت خواهد داشت
ارزيابي بار نسبي هزينه هاي اداري و اقتصادي صندوق هاي عدالت در مقابـل مكـانيزم هـاي    , مالي موجود
  . ضرورت پيدا خواهد كرد ،يستم قدرتمند معافيتسك ي حيا طر, ند بيمه اجتماعي بهداشتجايگزيني مان



 62

  
    13كارائيبدريای  ءکشورهای حوزه

تحکـيم  بنيـان واقعـي بـراي    يک به منظور پي ريزي   (CCHD)كميسيون بهداشت و توسعه كارائيب 
تأسـيس  , و به شيوه اي كه جهت تصميم گيري مفيـد باشـد   ،بهداشت در كانون فرايندهاي توسعه جايگاه
. اسـت  CARICOM ءپايـه گـذار هـدف وحـدت اقتصـادي منطقـه        (CCHD)اين كميسيون  .يافت

 ي، و بـرا وضـعيت محـل  بـه  برمبناي پژوهشـهاي نـاظر    را مسايل بهداشت و توسعه   (CCHD)گزارش 
رهبران دولتي در خصوص نياز به افزايش سرمايه گذاريهاي بهداشت به شيوه اي منسجم و مـرتبط   توجيه

, توصيه هاي اين كميسيون در خصوص مسايلي ماننـد مـديريت منـابع انسـاني    . مي كندتحليل  ،با منطقه
در حال حاضر در ميان همـه دولـت هـاي منطقـه      ،و تأمين مالي بهداشت, كنترل بيماريهاي غيرواگير دار

فعـال   به طـور ي جهت اجرا او برنامه ، تا سياستگذاران طراز اول را در مسايل بهداشت درگير ،منتشر شده
  . دشوپيگيري 

  
  كارائيب و اهداف آن  ءتأسيس كميسيون بهداشت و توسعه

و منطقـه كارائيـب    يهـا  به درخواست رؤساي دولـت   (CCHD)كارائيب  ءكميسيون بهداشت و توسعه
بـا تأكيـد بـر نقـش حيـاتي بهداشـت در        و ,در بهداشت Nassauاعالميه واقعيت بخشيدن به مفاد  يبرا

بررسي و , حمايت « اين كميسيون موظف به  . تأسيس يافت   ۲۰۰۱ر جوالي د، اقتصادي منطقه ءتوسعه
بـراي تصـميم گيـري     هتحقيـق و توسـع   ءحي پيكرهاو طر ،كمك به پيشبرد بهداشت تا قلب فرايند توسعه

  . مي باشد» مبتني بر شواهد در همه سطوح
  

ر كشـورها در ايـن   نشان داد كه بيشـت  CARICOM يتحليل سيستم هاي بهداشتي و خدمات كشورها
اما فقدان آشكار يك سيستم موثر و كارآمـد جمـع آوري و ارائـه     ,ه داراي يك برنامه بهداشتي بودندمنطق

بهداشـت و ديگـر ذينفعـان آن مشـهود      ءداده ها به شيوه اي مطلوب و مفيد براي تصميم گيرندگان عرصه
را با نگاه دقيق به مسايل مهم از جملـه  عرصه هاي جديدي  ،توسعه و بهداشت جامعة كارائيب ءبرنامه. بود

روش هـاي مـديريت مهـاجرت    , اثر واقعي وضعيت بهداشتي در كارايي سـرمايه گـذاري هـا و گردشـگري    
  . كاركنان بهداشتي و روش هاي عادالنه تر تأمين مالي طرح نموده است

  
   چرا ؟   Subregional کوچک ينواح رويكرد
, را در وحدت سياست هاي اقتصـادي  CARICOMكنوني موقعيت   (CCHD)کوچک ينواحرويكرد 

. مـي كنـد   يايي تشكيل فقط يك بازار اقتصادي در منطقه پي ريزغبا هدف , به ويژه سياست هاي تجاري
اقتصـادي را   ءاين امر براهميت يك نگاه منطقه اي در سياستگذاريها كـه نقـش بخـش بهداشـت و توسـعه     

  . تأكيد بيشتري دارد, تقويت مي كند
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و  اي مي توانند به ويژگيهاي مشترك در مسايل بهداشـتي  ناحيهيا  کوچک ينواحكميسيونهاي  ،ه عالوهب
آن در جمع كشورهاي همسايه واكنش نشان داده و پيـام همـاهنگي بـراي     يو تعيين كننده ها لفه هاءمو

 ءحـوزه (  كه مي توانند از هـدف وحـدت اقتصـادي وسياسـي كشـورها      ،نواحی کوچکسازمانها و نهادهاي 
و  HIV/AIDSكنترل بيماريهاي واگيردار ماننـد  , به عنوان مثال . داشته باشند, حمايت كنند) كارائيب 

اجتماعي مشابهي را در ميان كشـورهاي منطقـه نشـان خواهـد      -باالجبار ريسك فاكتورهاي فرهنگي ،سل
  . درکخواهد  مطرحدر درون ناحيه و به سمت آن  فزاينده اي را يجابجايداد و 

  
تقويت كاالهاي عمومي مشخصي در منطقـه مـي   تمام همت خود را وقف همچنين  کوچک ينواحرويكرد 

از جمله ايـن  . نيستند مصرف هميکبارو  رساند يم سود منطقه کلاين كاالهاي عمومي بهداشتي به . ندک
ظارت و مراقبت و ن, تحقيقات بهداشت عمومي, اجتماعي/ كاالها ظرفيت و توان مديريت و رهبري عمومي 

به دنبـال   ،مهاجرت مردم يقابل پيش بينافزايش  ءبتوانند از عهدهزير ساخت هاي تقويت شده بايد . است
  . برآيندعملي شدن وحدت اقتصادي منطقه 

  
كه مـي تواننـد بـراي     نموده است ارزيابي بهداشت عمومي ءرا در عرصه يمتعدد سايلم CCHDگزارش 

كـه مـي تواننـد بـه      نمـوده اسـت   يبررسـ  و راه حـل هـايي را   ،شوند ادهد يتسربيشتر كشورهاي منطقه 
  ق ــتحقي برنامه يکاين گزارش اولين گام در تدوين  .ي شوندــنطقه اجرايـــموثرترين شكل در سراسر م

 سترسد دربراي مطالعات اقتصادي و بهداشت آينده  تواند يم منطقه اي و يك شبكه كارشناسي است كه
  . باشد

  
   يمحل يواقعيت ها /شواهد قدرت:  CCHDگزارش 
در سـاختار دهـي بـه برنامـه هـاي       CARICOMبه منظور كمك به كشورهاي عضو  CCHDگزارش 

بـه  , سـالمت بهداشت و لفه هاي ءاين ساختار دهي با ارزيابي مو. توسعه و بهداشت خود تدوين شده است
  . آنها فراهم شده است ءمطالعات مربوط به بار بيمارها و هزينه از يهمراه دستچين

  
, از سر جمع برگشت هاي سرمايه گذاري در بعضي عرصـه هـا ماننـد سـرمايه گـذاري خـارجي مسـتقيم       

استراتژي طـوالني مـدت بـراي سـرمايه گـذاريهاي       يطراحي و اجرا توان از يکه مو تجارت , يگردشگر
ارزيـابي بعمـل   , نتظار داشـت ا و پيآمدهاي اقتصادي انتقال اپيدميولوژيك و جمعيتي در منطقه, بهداشت

براي توجيه رهبران ارشد دولت در رابطـه   ،واقعيت هاي محلي ءتحقيقات طراحي شده بر پايه. آمده است
مورد استفاده  ،با ضرورت افزايش سرمايه گذاريهاي بهداشتي ناظر به آسيب پذيرترين گروههاي اجتماعي

  . مي شود در اينجا ارائه  CCHDارش نمونه هايي از مسايل مطرح شده در گز. قرار مي گيرد
  

كه بـه بـار بـاالي بيماريهـاي     , ه استاين ناحيچاقي يك اپيدمي رو به رشد در : بيماريهاي غيرواگيردار 
  حفظ وزن , مانند كاهش وزن –وثر در رفتار فرد ــم مداخالتگفته مي شود كه . مزمن كمك مي كند
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در آن  توسـط افـراد   تصميمها اينگونهز به تغيير در محيطي كه اما نيا, ندمهم ا, و آموزش تغذيه , ايده ال
چربي و ديگر مواد اساسي در واردات غذايي مقررات جـدي تـر   , اخص به طور. وجود دارد, شود يگرفته م

كنتـرل  در , خواهـد کـرد  ديگري كـه مقـررات منطقـه اي اهميـت آن را تأييـد       ءعرصه. را طلب مي كنند
ــت  ــات اس ــ  -دخاني ــه در آن تنظ ــا ك ــات ه ــروش  , يم مالي ــات و ف ــرد ازتبليغ ــده   يرويك ــگ ش هماهن

  . خواهند بودبرخوردار
  

اي  ناحيـه برجسته تر طرح شده و تـاثير   CCHD له ديگري كه در گزارشءمسا: مديريت منابع انساني
در ايـن گـزارش فقـط پسـت     . مهاجرت پرستاران اسـت  لهءمسابويژه , مشكل مديريت منابع انساني , دارد

ميليـون دالر   ۷/۱۶احتمالي به درآمدهاي دولت معـادل   خسارتبا , % ۳۵پرستاران به ميزان هاي خالي 
وجـوه ارسـالي از سـوي    , در هـر حـال  . شـده اسـت   برآورد و نقل, در سطح مقدماتي  پرستاربابت تربيت 

 توليد% ۵ ناحيهميانگين براي اين ( مهاجرين يك منبع مهم مالي براي بعضي كشورها محسوب مي شود 
توليـد ناخـالص   % ۷/۱۰خالص اين وجوه ارسـالي حـدود   , در جامائيكا ) . ۲۰۰۰ناخالص داخلي در سال 

  . بود يداخل
  
. را مورد تصويب قـرار داده انـد  » مهاجرت مديريت شده«در حال حاضر يك برنامة  ناحيهبهداشت  يراوز

مي پرستاران نشانه هـايي  تجارت خدمات پرستاري و مهاجرت دائ ءكميسيون اعالم نموده است كه عرصه
. از نگراني هاي عميق سيستمي در بخش بهداشـت و در كـالن شـرايط اقتصـادي اجتمـاعي مـي باشـند       

كـه   يو ترميم هزينـه از كاركنـان   يپرستار آموزش و تربيت ءكميسيون همچنين ضرورت توجه به توسعه
  . گوشزد نموده است ،را براي كار انتخاب مي كنند ناحيهخارج از 

  
هزينه هاي بهداشت عمومي به عنوان بخشي از كل هزينه  .از اقشار فقيرين مالي بهداشت و حمايت تام

كميسـيون يـك سيسـتم سـه سـطحي      . باشد يم %۴۵ و ترينيداد و توباگو %۸۳ هاي بهداشت در گويان
, ارحـ ء بمراقبت هاي كشورهاي مـاورا  ،بهداشت را توصيف مي كند كه در آن اقشار بسيار ثروتمند و مرفه

و جمعيت با درآمد متوسط رو بـه  , بهداشت و بخش خصوصي ءبيمه ،گروههاي با درآمد متوسط رو به باال
  . پايين و فقير از خدمات بهداشتي عمومي استفاده مي كنند

  
پـايين   سـطح و تـرميم  , دولت بهداشتهزينه هاي سر جمع به علت محدوديت هاي بودجه براي افزايش 

كشورهاي زيادي پرداخت هاي مصرف كننده را افزايش و يـا آن را طـرح   , داشتهزينه هاي عمومي در به
مخصوصاً روستايي (و به كاهش سطوح استفاده توسط جمعيت فقير  هبود ينزولاين پرداخت ها . كرده اند

مراقبت هاي پيشگيرانه و خدمات تعريف شده بـراي مراكـز بهداشـتي منجـر شـده       ءدر عرصه باالخص, )
سيستم هاي معافيتي بكارگرفته شده توسط كشورهايي مانند جامائيكا ناكارايي و عدم , راينعالوه ب. است

  . مديريت با كفايت را در اين خصوص نشان داده است
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 ،وظايف مـديريت  ،تعدادي از كشورهاي كارائيب برنامه هاي مبتكرانه اي در خصوص تأمين مالي بهداشت
داروهـاي جامائيكـا بـراي برنامـه     ( در جامائيكـا   وي تـدارك دار برنامـه هـا  . و خريد به اجرا گذاشـته انـد  

سال را كـه از بيماريهـاي    ۶۰افراد باالي , )برنامه كمك بيماريهاي مزمن (و ترينيداد و توباگو ) سالمندان
  . گروه هدف انتخاب كرده است به عنوانغيرواگير دار رنج مي برند 

  
پيامدهاي اين برنامـه هـا  چنـدان شـفاف     , ه هاي خصوصيبويژه در مورد داروخان, به علت ضعف مقررات

 ،در جامائيكـا  (PATH)برنامه هايي مانند برنامه براي پيشرفت از طريق بهداشت و آموزش  .نبوده است
. و بهبود ستاده هاي بهداشتي در ميـان اقشـار فقيـر اسـت    , بدنبال افزايش و ارتقاء دستاوردهاي آموزشي

مراکـز   مراجعـه بـه   و مـدارک مربـوط بـه    يرصـورت ارايـه مـدارک تحصـيل    افراد، د يبرا PATHبرنامه 
  .گيرد يدر نظر م نقدي يمزايا ،يبهداشت

   
كشور ديگر طرح هاي ملي را در ايـن  شش همگاني دارند و حداقل  ءپوشش بيمه اين ناحيه،سه كشور در 
زاد نيـروي كـار و   يادآوري مي كند كه با رونـق جابجـايي آ   CCHD. ارزيابي مي كنند و يبررس خصوص

يـك   يامكـان پـذير  زمان شايد براي ارزيابي  - يكارائيب ءجدا مانده بازار و اقتصاد يکسرمايه انساني در 
  . كارائيب مناسب باشد ءناحيه ءگسترهبيمه بهداشتي در  ءبرنامه

  
   پيشراه به 

تقبال ارائه و بسيار مورد اسـ , CARICOMدر بيست و ششمين همايش سران دولت  CCHDگزارش 
طراحي دسـتورالعمل اجرايـي توسـط شـوراي      ،ذينفعان ءهمه در ميانسران دولت توزيع آن . قرار گرفت

CARICOM بهداشـتي در   ءبراي برقراري يك طـرح بيمـه   الزماقدامات , اجتماعي و انساني ءدر توسعه
 بـه منظـور  هـا  نخست وزيـران و كابينـة آن   ءهمه ينب را CCHDو نشر و ارائه يافته هاي , سطح كارائيب

  . خواستار شدند ،يگذاران سطح باال در مسايل بهداشتدرگير نمودن هر چه بيشتر سياست
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   ۱۴چين

كمـي سـازي و    در تأثير بهداشت در رشد اقتصـادي و  درکروي  ،برنامه اقتصاد كالن و بهداشت در چين
ل عمـده اي كـه نيـاز بـه     مسـاي . ر مبارزه عليه فقر و نابرابري تمركز نموده استدمستندسازي چالش ها 

دارد يـك  , بويژه براي مـردم فقيـر و روسـتايي   , مداخالت بهداشتي ءتوجه در برنامه هاي چين براي اعتال
استراتژي جامع ملي بهداشت براساس فعاليت در سطح مـديريت هـا و وزارتخانـه هـاي مختلفـي كـه در       

به نيروهـاي بـازار كـه بـه     و توجه , بهداشت و اصالحات مالي براي خدمات بهداشت عمومي تأثير گذارند
  . مي باشد, در دسترسي به مراقبت ها موثر بوده است نابرابري

  
شـكاف  , توسعه داشته است ءعليرغم پيشرفت هاي تكان دهنده اي كه چين من حيث المجموع در عرصه

زاد سـازي  آ –اصـالحات   ءنيروهـاي آزاد شـده در نتيجـه   . هاي بين فقير و غني در آن رو به افزايش است
از (اثرات منفي ناخواسته و مشخصي را براي خـدمات عمـومي    –و مهاجرت آزاد , تمركز زدايي, اقتصادي

اصـلي در حـال حاضـر     ءوظيفـه . و برابري جنسيتي در برداشـته اسـت  , برابري ءدر عرصه) جمله بهداشت
تقاء همكاري سازنده بين ار يبرا يبسترسازاريها براي جبران اين اثرات منفي و ذتعديل و اصالح سياستگ

چنـين همكـاري اي بـه سياسـتگذاران در تعريـف مسـايل       . مدني است ءبخش خصوصي و جامعه, دولت 
و ايـن  , متوازن كمك خواهـد نمـود   ءاساسي و تدوين راه حل هاي هماهنگ و همسو  با استراتژي توسعه

وپايـداري   يبرابـر , يت آميـز خود به شكل گيري سطحي از تعهد مورد نياز جهت اطمينان از اجراي موفق
  . خواهد انجاميد

  
  تعريف يك چشم انداز روشن براي بهداشت 
با كل اهداف در  رابطهچشم انداز روشني را در , اجتماعي ياعتالء سالمت در عصر تغييرات سريع اقتصاد

ار ب خصوص در(تحوالت بي نظير . اولويت براي سيستم بهداشت و نقش  دولت در بهداشت طلب مي كند
ودر سـبك زنـدگي   , مناطق شهري و روستايي درتوزيع جمعيت , ساختار سني, ساختار اشتغال, بيماريها

  ت بردوش دولت ــارزشيابي و اصالح سيستم بهداش, پايش, نقش نويني را جهت راهنمايي) روزانة مردم
اشـت نيازمنـد   ارزشيابي و سازماندهي سيسـتم بهد , همچنين نقش دولت براي اولويت گذاري. مي گذارد

شـهري   -نوظهور صـنعتي  ءيك چشم انداز كلي روشن براي چگونگي هماهنگي سيستم بهداشت با جامعه
  . است

  
وزير يا مديريت كـالن   ۱۲بيش از (  مرتبطاين نياز به ويژه زماني صورت واقعي بخود مي گيرد كه وزراي 

ارتقـاء جـامع   . نماينـد  يمـ ايفـا  و سطوح متفاوت دولت نقشـي در بهداشـت   , نهادهاي متعدد, )در چين 
دولتـي و نهادهـاي بخـش عمـومي كـه       و موسسات بنگاهها ،همه عوامل ميانهماهنگي در سطح باال در 

  . امري حياتي است ،دولت توسط, بهداشت درگيرند  ءمستقيم و غير مستقيم در عرصه
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امر به بسـيج منـابع و    اين .نوع نتايج مثبت و منفي را در پي دارد دورهچنين سيستم چند وزارتخانه اي 
اما در تنظـيم و فرمولـه كـردن    , دريافت حمايت از بخشهاي متعدد توسط وزارت بهداشت كمك مي كند

 غيـر  وظـايف و مسـووليت هـاي   . آنها را دچار مشكل نمايـد  ،سياست هاي بهداشتي يكپارچه و هماهنگ
همچنين نـوعي ابهـام در مـورد     .اثر بخشي هزينه هاي جديد بهداشت عمومي را محدود مي كند ،شفاف

وجـود دارد كـه اثـر بخشـي تخصـيص      ) استان, حوزه, ناحيه, شهرك( نقش سطوح مختلف دولت محلي 
بسـتر   اسـت و  يحيـات  وجود يك استراتژي روشن ملي براي بهداشت, بنابراين. منابع را تضعيف مي كند

  . دده يم ر به اقتصاد كالن و بهداشت را در چين شكلظفعاليت هاي نا
  

   نابرابر/متوازننا ءتوسعهدرجمع آوري شواهد 
ر ارائه شواهد براي برجسته تر نمودن نياز به نقش فعـال  ب ،اقتصاد كالن و بهداشت در چين ءتمركز برنامه
يـك   ينچـ . مراقبت هاي بهداشتي با كيفيت و قابل خريد توسط مـردم بـوده اسـت    تضمينتر دولت در 

اما در چند سال گذشته به تحليل تأثير بهداشـت  , هداشت داير ننمودهكميسيون ملي در اقتصاد كالن و ب
توجـه جـدي    ،و دركمي سازي و مستندسازي چالشها جهت مبارزه بـا فقـر و نابرابريهـا    يشد اقتصادردر 

  . مبذول داشته است
  

رهبـري تلفيـق و جمـع بنـدي مطالعـات و       ،شـوراي ايـالتي   ءيك گروه تحقيق در مركز تحقيقات توسـعه 
گـزارش آنهـا   . ا بـه عهـده گرفتـه اسـت    راقتصاد كالن و بهداشت كشـور   ءسيهاي انجام شده در برنامهبرر

از جملـه اسـتراتژي هـاي كنـوني دولـت در      , چـين  يپـيش رو مشكالت بهداشتي و چالشهاي موجود در
 و درسـهايي كـه از   برنامه ريزي شده بـراي سـالهاي آتـي   استراتژيهاي طراحي و  ،برخورد با اين مشكالت

  . مي گيرد را در بر ،تجربيات چند سال گذشته مي توان آموخت
  

چين به اين نكته اشراف يافته است كه حتي اگر اقتصاد به رشد خـود ادامـه دهـد و    , فراتر از اين فعاليت
چشمگيري افـزايش نخواهـد    به طورهزينه هاي عمومي بهداشت در آينده , درآمدهاي دولت افزايش يابد

. لت متقاعد شود كه هزينه هاي بهداشتي برگشت هاي خوبي در سرمايه گـذاري دارنـد  يافت مگر آنكه دو
اين برگشت ها دستيابي به ستاده هاي بهداشتي مطلوب براي محـرومين و كمـك بـه رشـد اقتصـادي را      

مشتمل بـر  , تحقيقات بر مستندسازي و شناسايي موانع مالي براي مراقبت هاي بهداشتي. شامل مي شود
و تأثير بهداشت در اقتصاد و رفتار مصرف , نابرابري در تخصيص منابع, ي بيش از حد خدماتقيمت گذار

  . شرح مختصر اين موضوعها را در ذيل مالحظه مي فرماييد. تأكيد نموده است, كننده
  

موانع مالي مراقبت هاي بهداشتي در چين بسيار چشمگير و : موانع در دسترسي مالي به خدمات درماني
بسـياري از  , پوشش ءرغم سرمايه گذاريهاي وسيع در زير ساخت هاي بهداشت و توسعهيعل. ت اندبا اهمي
براسـاس  . انـد  دهميزان مصرف خدمات بهداشتي خود را در سالهاي اخير كاهش دا, به داليل مالي, مردم
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افـرادي كـه از دريافـت    % ۷۰حـدود  ,  ۲۰۰۳در سال  (NHSS)ملي خدمات بهداشتي  ءسومين مطالعه
  . علت اصلي اين محروميت اعالم نموده اند به عنوانراقبت هاي بستري محروم شده اند مشكل مالي را م
  

و  -دولت به درآمد موسسات بهداشتي به شدت تقليـل يافـت    يهاكمك,  ۱۹۸۰بعد از اصالحات مالي در 
به  ،د از دست رفتهانگيزه براي بهبود و ترميم درآم. فقط به تامين حقوق كاركنان بهداشت محدود گرديد

. و تامين اندك خدمات اجتماعي مـورد نيـاز منجـر گرديـد    , توليد بيش از حد و ناالزم خدمات بهداشتي
اعمـال ضـعيف   . پرداخت هاي مصرف كننده تقاضا براي خدمات پيشگيرانه را بـيش از پـيش كـاهش داد   

  . بيشتر كمك نمود ،نمقررات دولتي نيز به تغيير رفتار ارائه كنندگان خدمات بهداشتي در چي
  

بـا تفـاوت هـاي    , نامتوازن بوده است پيشرفت در سيستم بهداشتي :شكاف فزاينده در سيستم بهداشت
ن منـاطق و بـين   بـي , روسـتا  با نابرابري درآمـدي بـين شـهر و    همبسته و )تقريباً (ابعاد  ءاحش در همهف

  ,گروههاي درآمدي 
  

بـه ميزانهـاي    ،يافتـه  ءير كودكان در مناطق ساحلي توسـعه در حاليكه ميزانهاي مرگ و م.  روستا -شهر 
اين ميزانهـا در بيشـتر   , توسعه يافته نزديك مي شود/ سال كشورهاي صنعتي  ۵مرگ و مير كودكان زير 

مطالعات حسابهاي ملي بهداشت نشان مـي دهـد   , عالوه براين . برابر بيشتر است  ۵تا  ۳استانهاي غربي 
 ۶۴/۳بوده و بـه   ۱۹۹۸برابر مناطق روستايي در سال  ۲۹/۳در مناطق شهري  سرانه بهداشتي ءكه هزينه

  . افزايش يافته است ۲۰۰۳برابر در سال 
  

نشان مي دهد  كه  ۲۰۰۳و  ۱۹۹۸, ۱۹۹۳انجام شده در سالهاي  NHSSداده هاي ,  نابرابري درآمدي
   بـه  ۱۹۹۳در سـال  % ۱/۷۲از بهداشتي براي گروههاي درآمدي باال به ميزان انـدكي   ءميزان پوشش بيمه

بـه   در حالي كه اين ميزان براي پايين ترين گـروه درآمـدي  , كاهش يافته است  ۲۰۰۳در سال %  ۳/۷۰
  . در همان  دورة زماني كاهش نشان مي دهد% ۳/۱۲تا % ۷/۳۶ميزان بسيار زياد از 

  
تداوم يابد،  يبهداشت يه هاهزين يفعل ياگر الگو. در بهداشت يتخصيص ناکارآمد و نابرابر منابع عموم

 يدر سـالها . نشـينان برخـوردار شـوند   برابر بـا شهر  ياز حمايت سال طول خواهد کشيد تا روستاييان ۲۳
ـ  يدر منـاطق روسـتاي   يدر بهداشت را به نحـو چشـمگير   ي، دولت سرمايه گذاراخير افـزايش داده   يغرب

و , و كمتر در سطح شهرهاي كوچك, هالت مراكز ايا /بيشترين هزينه هاي دولت در پايتخت ها است، اما
بـه   بيمـاران روسـتايي  % ۵تقريباً در حد صفر در سطح ارائه كنندگان خدمات بهداشتي روستا كه بيش از 

دولت در مناطق فقير نشين خدمات محدود با كيفيت پـايين ارائـه   . صرف شده است, دسترسي دارند آن
  . مي گذارد, ردمي كه خدمات دريافت مي كنندمي كند و بخش بيشتري از هزينه ها را بردوش م
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, ارائه كنندگان مراقبت هـاي بهداشـتي  , جبران كسريهاي منابع مالي به منظوردر راستاي افزايش درآمد 
هزينـه  . بابت خدمات مي كنند و كيفيت كار را نيز كاهش مـي دهنـد    هزينه به پرداخت واداربيماران را 

بـيش   ءهضو عر, ز هزينه هاي كل بهداشت را بخود اختصاص مي دهدهاي بيمارستان بخش نا متناسبي ا
  . به چشم مي خورد هم از حد و غير ضروري خدمات درماني

  
هزينه  بررسيهاي حسابهاي ملي بهداشت نشان مي دهد كه كل :مراقبت هاي بهداشتي  ءفزاينده ءهزينه
اري جـ براساس قيمت هاي % ۱۱ متوسط ساالنه به طور ۲۰۰۴تا سال  ۱۹۷۹بهداشت چين از سال  هاي

نه سيستم قيمت گذاري خدمات درماني جاري و نه مكانيزم هاي پرداخت بـه ارائـه   . افزايش داشته است
  .نه سيستم هاي توليد و توزيع دارو به كنترل هزينه ها كمكي ننموده اند, كنندگان

   
زيـرا افـراد سـالمندهزينه هـاي     , جمعيت رو به سالمندي نيز هزينه هاي بهداشتي را افزايش خواهـد داد 

اجتنـاب ناپـذير    ءدر حالي كه سالمندي جمعيت يك پديده. بهداشتي بيشتري در مقايسه با جوانان دارند
سياستگذاريهاي دولت مي تواند پوشش مـوثر نيازهـاي سـالمندان توسـط سيسـتم مراقبـت هـاي        , است

  . بهداشتي را تحت تأثير قرار دهد
  

 ۲۵تنها و مهمترين انگيزه براي رشد سريع اقتصـادي در چـين در    .تصادي اق ءنقش بهداشت در توسعه
اما يك بررسي مركز تحقيقـات توسـعه   . فيزيكي بوده است/ افزايش چشمگير سرمايه مادي , سال گذشته

رو بـه رشـدي را در    و نقش با اهميت (TFP)كل بهره وري عامل سال آينده  ۱۵نشان مي دهد كه در 
وضعيت و سطح سالمت كاركنان به عنوان يك عامل مـوثر و  . دي باال ايفا خواهد نمودپايداري رشد اقتصا

  . شناخته مي شود TFPمفيد در 
  

% ۵/۵۵مركز تحقيقات توسعه توصيه مي كند كـه ميـزان مصـرف در چـين بايـد از      . مصرف خانوار دركو
چين با كشورهاي با درآمد افزايش يابد تا  ۲۰۲۰در سال % ۹/۶۴به  ۲۰۰۳در سال  يتوليد ناخالص داخل

مطالعات نشان مـي دهنـد كـه برنامـه هـاي تضـعيف       . بيشتر قابل مقايسه باشد ،متوسط و پايين متوسط
و , افزايش داده را آينده بهعدم  اعتماد جمعيت  ،كننده حمايت مالي بهداشت براي كل جمعيت در چين

  . ترغيب نموده است رفتار قناعت جويانهرا به آنها  نتيجتا
  

  هدايت نقش دولت در بهداشت در ي يبرنامه ها
چـين برنامـه هـاي متعـددي را در راسـتاي      , يك حركت براي حل اين مشكالت در بخـش بهداشـت   رد 

اين اقدامات و برنامه ها موارد زيـر را دربـر   . بهداشت به اجرا گذاشته است ءتقويت رهبري دولت در عرصه
  : مي گيرد

اين طرح جديد براي كاهش بار  سنگين مالي  ) .جديد  RCMS(يد طرح تعاوني درماني روستايي جد
اين طرح وجوه و منـابع مـالي را بـراي مراقبـت     . مراقبت هاي بهداشتي براي ساكنين روستا طراحي شد
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و , مشاركت در اين طرح داوطلبانـه اسـت  . هاي درماني بستري و بيماريهاي فالكت بار يك كاسه مي كند
 منطقـه اي , استاني/ دولت هاي ايالتي . شود يقابل تحمل طراحي م ،هاي كشاورز هزينه ها براي خانواده

براسـاس   ، "جديد محلي RCMS"به ) دولت مركزي  ،و در مناطق غرب و مركز( حوزه اي  -ناحيه اي  و
اي پرداخـت هزينـه مشـاركت    افـراد بسـيار فقيـر بـر    . تعداد مشتركين در اين طرح مساعدت مي نماينـد 

 ءبـه عبـارت ديگـر هزينـه    , ز طريق طرح كمك مالي درماني مورد حمايـت قـرار مـي گيرنـد    ا, )عضويت (
  . برنامه يا طرح كمك هاي درماني پرداخت مي شود طتوس ،عضويت و مشاركت افراد بسيار فقير در طرح

بيشترين تعداد خانواده هاي روستايي را تحـت پوشـش    ۲۰۱۰جديد تا سال  RCMSانتظار مي رود كه 
. درصـد وجـود دارد  ۱۰۰ بـه طـور  اما نگراني هايي در باره توان طرح جديد براي ارتقاء پوشـش  , دقرار ده

مشـتركين   ،جديد به پرداخـت هـاي فالكـت بـار     RCMSعمده ترين اين نگراني ها اين است كه تأكيد 
ـ   ) بسيار پايين بودن ميزان بازپرداخت براي پوشش خطـر فقـر    به علت(زيادي را  ه در يـك دورة زمـاني ب

  . جلب نخواهد كرد, را كارآمد كند رحاندازه كافي طوالني كه ط
  

به عنوان  (MFA)كمك  هاي مالي درماني : طرح هاي كمك مالي درماني براي اقشار فقير روستايي 
 ۲۰۰۰يك برنامه و حركت دولت براي رفع نيازهاي اقشار فقيـر در منـاطق شـهري و روسـتايي از سـال      

عمدتاً كمك به روستائيان و شهري هاي فقير براي پوشـش هزينـه    ((MFA) اين برنامه. رسميت يافت 
 يمسووالن امور شهري دولت ها  توسط MFA. هاي مراقبت هاي اساسي بهداشتي را هدف گرفته است

تفاوتهـاي بسـيار زيـادي در ميـان      ,محلـي مديريت مي شود و بسته به ظرفيت مالي دولـت هـاي    يمحل
جـامع و كـاملي    MFA, يمن زو , شانگهاي , مانند شهرداري پكن , ثروتمند شهرداريهاي . شهرها دارند

, در شـهرهاي روسـتايي  . براي خانواده هايي كه زير خط فقر محلي شهر زندگي  مي كنند ارائه مـي كنـد  
  . جديد همبسته و يكپارچه نشده است RCMSكمتر توسعه يافته است و هنوز با  MFAسيستم 

  
ماه زماني از  ءدوره, سياست جاري كاهش فقر روستايي چين  .اي كاهش فقر تالش هاي دولت در راست

ميليـون روسـتايي فقيـر     ۳۰كاهش فقر در جمـع   ،هدف كليدي. را پوشش مي دهد ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱ يم
و منـاطق  , مناطق اقليـت هـاي قـومي    , كوهستاني ءدر اين حركت تمركز روي مناطق پرت افتاده. است 

برنامه ريزي مشاركتي در سطح روستا و كاهش فقـر بـراي كشـاورزان و     ،خط مشياين . بسيار فقير است
دوام دسـتاوردها  حفـظ و تـ  اقشار فقير به منظور  اقتصادي ءتوسعه دهكده ها را با توجه خاص به كمك به

 سازمانهاي غيردولتي, اعم از اصناف, بسيج جامعه, اين استراتژي, عالوه بر اين . مورد تأكيد قرار مي دهد
  . هدف قرار مي دهد, مشاركت در همكاريهاي كاهش فقر  به منظورو سازمانهاي اهداء كننده را 

  
نيز يك برنامه كليـدي كـاهش فقـر شـكل     )  "غرب به برو" عمليات( منطقه غربي چين  ءاستراتژي توسعه

و تمركـز  شروع شد )  ۲۰۰۱ – ۲۰۰۵(ساله  ۵توسعه  ءهمين برنامهدفعاليتهاي آغازين درطول . مي دهد
و تـرميم كمبـود پرسـنل مجـرب و     , توقف تخريب محـيط زيسـت  , كمبودها در زيرساخت ها رفع آن بر 

  . آموزش ديده براي اجراي برنامه است
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  .ت در بهداشت ولدرسهاي آموخته شده و جهت گيري هاي آينده براي تقويت نقش د

توجه بـه بهداشـت دچـار    , دنموفت در حاليكه اقتصاد به شدت پيشر, ۱۹۷۸در سالهاي پس از اصالحات 
در . كـاهش يافـت   ۲۰مسـتمر در اواخـر قـرن     بـه طـور  دولتي از آن / رخوت شد و حمايت مالي عمومي 

خدمات بهداشتي به بازار واگذار گرديد و تنها برپايه قيمت هاي بازار در دسترس قرار , بسياري از مناطق 
  . گرفت

  
نقـش  , ن داد كه ارائه مكفي كاالهاي عمومي در بهداشـت نشا SARSتجربه چين در مبارزه عليه سارس 

دولت چين تعهد خود را نسبت بـه  , به بعد  ۲۰۰۳از سال . وسيع تر و گسترده تر دولت را طلب مي كند
سـرمايه گـذاري دولـت در     ءبـا توسـعه  . مناسـب نشـان داده اسـت    به طـور , كاالهاي عمومي در بهداشت

 /HIVزود هنگام عليه  ءاز جمله مداخله, ر بسياري از عرصه هادولت حمايت هاي جديدي را د, بهداشت
AIDS  ,زيستي امنيت و, كنترل سل و شيستوزوميا(Biosafety) ,قوانين جديـد در  . ارائه نموده است

مقـرر   Bاز جمله هپاتيـت   ،ايمني سازي رايگان را عليه بيماريهاي عفوني عمده ،كنترل بيماريهاي عفوني
  . چين ارتقاء سيستم هاي پايش بيماري خود را در دست اقدام دارد, نبراي عالوه. مي كند

  
ملت هاي ديگـر  / درس هاي مهمي براي كشورها  ،تجربه چين از اصالحات مالي خدمات بهداشت عمومي

اول اين كه كاهش نقش دولت در تأمين مـالي خـدمات بهداشـت عمـومي محـتمالً بـر       . دربرداشته است
دوم دريافت وجه بابـت خـدمات بهداشـت عمـومي     . بهداشت منجر مي شود كاهش كارايي كلي در بخش

, سـوم . شـته باشـد  مي تواند كاهش تقاضا براي اين خدمات و افزايش خطـر انتقـال بيمـاري را در پـي دا    
سياسـتگذاري   ءاصالحات مالي به سبك بازار براي خدمات بهداشت عمومي نبايد بـه عنـوان يـك گزينـه    

  . نگريسته شود
  

 بـه بلكـه نيـاز   , نيست  مشکالت راه حلتنها  ،بهداشتدر سرمايه گذاري  کالنصرف افزايش  ،الدر هر ح
استراتژيهاي آينـده  . موثرتر كردن و پاسخگوتر كردن سيستم بهداشت چين وجود دارد , دتر كردن امكار

منسـجم  خـالء برنامـه ريـزي دراز مـدت و      از يناشـ مديريت ناكارآمد منابع بهداشت  مسايل حلنياز به 
همچنين ناكافي بودن مقررات دولت در رابطه با كنترل قيمت ها و فعاليت هاي ارائـه كننـدگان   , بخشي 

  .دارد خدمات بهداشتي
   

برنامه هايي براي اطمينان از نقش قدرتمندانه تر دولت در ارتقاء ستاده هاي بهداشتي براي , در اين راستا
اقتصـادي و هـدف    ءتوسعه ءبخشي از مجموعه به عنوانلي آسيب پذيرترين گروهها از طريق اصالحات ما

  : زير تكيه و تأكيد دارند ءاين برنامه ها روي مسايل عمده. مطرح شده است, فقر يکانون هاقرار دادن 
 حياتي و اساسي بهداشت براي همه  ءبسته  •
 كارايي و برابري بيشتر در تخصيص منابع عمومي در بهداشت  •
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 هزينه در مراقبت هاي بهداشتي ؛ و ارتقاء كيفيت و كنترل  •
 حركت به سوي استراتژي جامع كاهش فقر  •
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  ۱۵غنا

يـك   GMHI. خود را تنظيم نمـود  (GMHI)اقتصاد كالن و بهداشت  ءغنا برنامه ۲۰۰۲در اواسط سال 
و  ,بهداشـت ارتقاء تنظيم اولويـت هـا در بخـش     ,بهداشتملي براي ترويج سرمايه گذاري زياد در  سازوکار

تجديـد   يبـرا  GMHIگـزارش  . دستيابي به تصميم گيري كارامدتر در تخصيص منابع در بهداشت است
اين گزارش همچنين دروندادي بـراي  . مورد استفاده خواهد بود GPRSنظر در استراتژي كاهش فقر غنا 

ه عنوان كه از آن ب و از مناطق خواسته شده است, وزارت بهداشت بوده  (2011-2007)كار سوم  ءبرنامه
مهم اين كه ايـن گـزارش    ءنكته. در طراحي بودجه ها و برنامه هاي بهداشتي خود استفاده نمايند الگويك 

آب و فاضالب , ترغيب براي جلب تعهدات و جذب منابع بيشتر براي بخش بهداشت  ء به عنوان يك وسيله
  . فاي نقش خواهد نمودتوسعه پيرامون اولويت هاي بهداشت اي همپايانو هماهنگ و همسوسازي , 
  

  اقتصاد كالن و بهداشت غنا  ءشكل گيري برنامه
نتايج و توصيه هـاي  . غنا براي اجراي توصيه هاي كميسيون اقتصاد كالن و بهداشت فرايندي را آغاز نمود

GMHI رشد اقتصـادي  , ارتقاء سرمايه گذاري هاي بهداشت براي بهداشت بهتر "تحت عنوان يدر گزارش
گزارشهاي كارگاهها  ،حاصل يك سلسله مشاوره GMHIگزارش . ارائه شده است" كاهش فقر و تسريع در

اي هـ  ارزيابيهاي بعمل آمـده از گزينـه هـاي اسـتراتژيك و برآوردهـاي هزينـه      . و كار با كارشناسان است 
  . در اين گزارش فراهم آمده است ،بهداشت دراري ذگ افزايش سرمايه

  
GMHI  يهمـاهنگ . کـرد  به کـار غنا ارايه و آغاز  يسط رياست جمهورتو ۲۰۰۲در نوامبر سال GMHI 

و , دولت محلي , امور مالي , بهداشت  يخانه هاتوسط كميسيون برنامه ريزي ملي توسعه با همكاري وزارت
صورت  WHOو ديگر سازمانهاي مرتبط با بهداشت و با حمايت  ،خدمات بهداشتي غنا, روستايي  ءهتوسع

  . پذيرفت 
  

ق صندو,  UNDPسازمان ملل  ءتوسعه ءبرنامه,  WHOبهداشت در غنا و از جمله  ءبازيگران عمده ءهمه
  UKبين المللـي   ءدپارتمان توسعه, بين المللي دانمارك ءبنگاه توسعه,  UNICEF كودكان سازمان ملل

و سرپرسـتي  / يك كميتـة مشـورتي بـا مسـووليت تظـارتي      . مشاركت نمودند GMHIو بانك جهاني در 
  . منصوب گرديد CMH يهادستورالعمل و  در سايه توصيه ها GPRSفني با وظيفه ارزيابي  ءكميته

  
  : از اين قرار بوده است GMHIاهداف كلي 

 در سطح كشور  CMHبحث و نشر وسيع يافته ها و توصيه هاي گزارش  •
وثر برسـالمت و  فراهم نمودن گزينه هاي استراتژيك براي افزايش سرمايه گـذاريها در بخـش هـاي مـ     •

مطلوب در كاهش فقر و رشد اقتصادي در كوتـاهترين زمـان    يگذاربه منظور تأثير, غنايي ها  بهداشت
 و , ممكن
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,  و بين المللـي بـراي جلـب منـابع بيشـتر جهـت آب        يبسيج حمايت سياسي و ترويج در سطوح محل •
 فاضالب و بهداشت 
  .برنامه ريزي وبهداشت, وزارتخانه هاي امور مالي  و هماهنگ سازي اهداف بين, ارتقاء تعامل و گفتگو 

را با ديگـر فعاليـت هـاي مسـتمر برنامـه       نهماهنگي و همسويي ا GMHIساختار و تركيب بين بخشي 
 ءبه منظور ارائه درونداد به استراتژي كاهش فقر غنـا و برنامـه   GMHIگزارش . ريزي تضمين نموده است

و ابزارهاي برنامه ريزي و مكانيزم هاي منسـجم  , احي مي شود طر,  (2001-2007)كار وزارت بهداشت 
كميسـيون ملـي برنامـه    ).  MTEFو  SWApsمـثالً  (و مرتبط حمايتي را مورد استفاده قرار مـي دهـد   

  . همچنين هسته اصلي استراتژي كاهش فقر غنا محسوب مي شود ،ريزي توسعه
  

در راسـتاي تـأمين    ،ئه مـداخالت در اولويـت  مشخص نموده است كه غنا براي ارا GMHIدر اين گزارش 
(MDGs) ,بـا اسـتفاده از برآوردهـاي     .دالر نياز خواهد داشت ۳۵- ۴۰بهداشتي سرانه معادل  ءبه هزينه

 ۲۰۰۲ – ۲۰۱۵ميليـارد دالر در دورة زمـاني    ۵كل منابع اضافي مـورد نيـاز حـدود     ،منابع جاري موجود
بهداشتي هزينـه يـابي شـده از مـداخالت بهداشـتي در       ءبسته ) .۴نگاه كنيد به جدول شماره (خواهد بود

منـابع   ءتقويت سيستم هاي بهداشتي مشـتمل بـر توسـعه   , خدمات و برنامه ريزي بهداشت جامعه, اولويت
  . و دسترسي روستائيان به آب آشاميدني و فاضالب را در بر مي گيرد, انساني 

  
و  خدمات و برنامه ريـزي بهداشـت جامعـه   داشت براي بخش بهميليارد دالر سرمايه گذاري در  ۷/۷حدود 
کـه  همچنـين بـرآورد مـي شـود     . برآورد مـي شـود   ۲۰۰۲ – ۲۰۱۵خدمات سالمت در دورة زماني  ءارايه

ميليون دالر براي بخش آب و فاضالب در همان  ۸۵۰و  ۷۳۲بين ) ايده ال و حداقل ( براساس دو سناريو 
  . دورة زماني مورد نياز خواهد بود
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  غنا, آب و فاضالب, هزينه هاي كل سرمايه گذاري عمومي در بهداشت ءخالصه:  ۴دول شماره ج
  )۲۰۱۵ – ۲۰۰۲(  

  هزينه هاي كل    )به ميليون دالر آمريكا(سرمايه گذاري ها 
  بهداشت 

  آب و فاضالب روستا 
  حداقل / پايه 

  ايده آل 

۰۸/۷۶۶۲  
  
۱/۷۳۲  
۴/۸۵۰   

B  دالر امريكاميليون به ( ۲۰۱۵هزينه سرانه در سال(   
  ) كل جمعيت ( بهداشت 

  )جمعيت روستايي نيازمند (آب و فاضالب 
  حداقل / پايه  

  ايده آل 

۴۱     
  
  

۳۵  
۴۱  

    )به ميليون دالر امريكا(  ميانگين هزينه هاي ساالنه
  بهداشت 

  آب و فاضالب روستا
  حداقل / پايه 

 ايده ال 

۲۹/۵۴۷  
  
  

۵۶  
۶۸  

  ) ۱۸( :مأخذ
  

با , مورد نياز  ءبين المللي مي خواهد تا براي كاهش شكاف مالي برآورد شده ءز جامعه ر اال حاضغنا در ح
افـزايش كمـك و مكانيزمهـاي    , فراهم آوردن فرصت هايي از طريق كاهش سود بدهيها يا بخشودگي آنهـا 

ال پيش بينـي مـي   به عنوان مث. در ارائه كمك تسريع نمايند, نوين مالي مانند تسهيالت مالي بين المللي 
پس اندازهاي بودجه اي حاصل از كاهش سود بدهيها يا بخشودگي آنها بـراي كشـورهاي    /ذخاير, شود كه

را در سالهاي آتي براي برنامه هاي هزينه كاهش فقـر   يتوليد ناخالص داخل% ۲حدود  ،فقير بسيار مقروض
عهدات و جذب منابع بيشتر بـراي  به عنوان يك ابزار ترغيب براي جلب ت GMHIگزارش . فراهم مي كند

توسـعه برمحـور اولويـت هـاي ملـي       همپايـان و هماهنگ و همسو سازي , بخش بهداشت و آب و فاضالب
  . بهداشت ايفاي نقش مي كند

  
   بودجه هاو  برقراري پيوند بين برنامه ريزي

ي فـراهم نمـودن گزينـه هـا    « يـك حركـت در جهـت     بـه عنـوان  برنامـه هـاي خـود را     GMHIگزارش 
بـراي  , موثرنـد   هـا  استراتژيك براي افزايش سرمايه گذاريها در بخشهايي كه در وضـعيت سـالمت غنـايي   

بلند مدت سرمايه گذاري و بسيج حمايت عملي و ترغيب و ترويج در سطوح محلـي و   ءطراحي يك برنامه
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اي راه انـدازي  پايـه و اسـاس محكـم بـر     بـه عنـوان  ابعاد زير از اين گزارش . توصيف مي كند» بين المللي
  . عمليات اجرايي انجام وظيفه مي كنند

مبتنـي بـر   , هم براي مداخالت بهداشتي و هم براي جمعيت هاي هدف , گزارش در تنظيم اولويت ها  •
 . شواهد است

 . است MDGگزارش ناظر به نتايج و مبتني بر  •
دهاي كليدي كاهش فقر و فراين, گزارش هماهنگ با سياست ملي بهداشت و در راستاي ديگر اقدامات  •

 . است
 

. ازسطح منطقه و بارهنمودها و اولويت هاي ملـي تنظـيم مـي شـوند      بودجه و برنامه هاي بخش بهداشت
در راهنماها و دستورالعمل هاي برنامه ريزي منتشـر شـده توسـط كميسـيون ملـي       GMHIتوصيه هاي 

براي آماده سازي برنامه هاي ميان مـدت   ،اطقمنو , دپارتمانها و واحدها , براي وزارء  ،برنامه ريزي توسعه
 GMHIاگر قرار باشد كه توصيه هاي  ،اين يك فرايند ضروري خواهد بود. مي شود درج, منطقه و بخش 
بودجه ها و هزينـه هـاي    قالبزيرا تنها از طريق اين فرايند است كه توصيه ها مي تواند در  .به اجرا درآيد

  . ميان مدت لحاظ شوند
  

نمود  ۱۹۹۷فعاليت از  ءساله ۵ ءغنا شروع به طراحي برنامه, ان بخشي از اصالحات بخش بهداشت به عنو
كـار   ءاين برنامـه . را نيز طرح كرده است )  ۲۰۰۲ - ۲۰۰۶(كار خود را  ءو از آن تاريخ ببعد دومين برنامه

اي تحت نظر بخـش  برنامه ه ءهمه, ذينفعان تهيه شده است  ءكه توسط وزارت بهداشت و باهمكاري همه
از جملـه نشسـت هـاي    ( يك سلسله نشست همپايان . ي كندم ياد شده هماهنگ ءبهداشت را براي دوره

كـار بعـدي وزارت    ءو فراهم نمودن درونـداد بـراي برنامـه   , رسيدن به توافق , براي بحث ) اهدا كنندگان
سازماندهي خواهـد  , شتمرتبط با بهدا MDGدستيابي به اهداف  به منظور) ۲۰۰۷ – ۲۰۱۱(بهداشت 

  . شد
  

اساسي مطـرح   ءيك بعد تازه ،دولت ءساالنه ءو بودجه GPRSشناسايي و تشخيص يك ارتباط روشن بين 
براي پي ريـزي يـك رويكـرد ملـي كارآمـد و مـوثر جهـت        . شده توسط برنامه اقتصاد كالن و بهداشت بود

ايجاد يك سيستم پايش و ارزشيابي بـا  مشاركتي جهت  ءگسترده ءدولت يك برنامه, دستيابي به اين هدف
  . را آغاز كرده است, مدني ءو باالخص جامعه, مشاركت ذينفعان كليدي ملي

  
گروههاي برنامه ريـزي بـين بخشـي بـراي پـنج      . آغاز شد ۲۰۰۴از سپتامبر  GPRSفرايند به روز كردن 

ي گزارشـات و  نقش اين گروههـا بررسـ  . تشکيل شدند (2005-2003) موجود GPRSموضوعي  ءعرصه
و هدايت مجـدد  , پركردن خالءها و شكاف هاي شناسايي شده, تأييد سياستهاي موجود , مستندات جاري

را  GMHIاز جمله گـزارش  , اي سياست ملي و بين المللي مربوطه ساختاراست كه  يمسيرگزارشها به 
  .منعكس كند
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  GMHIاجراي گزارش   :راه به پيش

منتشر شده و به عنوان ابزاري براي ترويج و حمايت  GMHIگزارش ,  ۲۰۰۶در سال :  حمايت و ترويج 
از جملـه يـاران    –دارد مشـورت بـا ذينفعـان     دگزارش قص. پايدار سياسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت

و , اطمينـان از وفـاق   , وحدت براي ايجاد  –و سازمانهاي جامعه مدني  اهداء كنندگان دو جانبه, توسعه 
بهتـرين   ءبه عنوان نمونـه  ،نهايتاً گزارش براي جلب حمايت بين المللي. بسيج منابع را آغاز كند حمايت از

  . عملكرد براي ديگر كشورها مورد استفاده خواهد بود
  

و , گنجانده شـده ,  (2011-2007)كاري  ءدر سومين برنامه GMHIتوصيه هاي گزارش .  برنامه سازي
  . اجراي توصيه ها طراحي خواهد گرديداستراتژيها و گزينه هاي مالي در 

  
دوام برنامه و جريان سازي آن در برخورد دولت با مسايل مـرتبط بـا بهداشـت از طريـق طراحـي       .پايش 

 يمالقاتهـا  و بررسـيهاي حضـوري   به عـالوه . قابل حصول خواهد بود GMHIابزارهاي پايش و ارزشيابي 
در برنامه هـاي ميـان مـدت     GMHIن توصيه هاي پيگيري در مناطق هدف براي اطمينان از منظور شد

  . آنها انجام خواهد شد
  : تحقيقات پيگيري موارد زير را در برمي گيرد:  مطالعات

در حمايـت از    )و نگهـداري , توزيـع  , اسـتخدام  (بررسي هاي ناظر به چگونگي مديريت منابع انساني   •
 ,  GMHIتوصيه هاي 

پرداخت هـاي مسـتقيم سـنگين    با توجه به راي اثر بخشي ارزيابي مشاركت بخش دولتي و خصوصي ب •
 براي بهداشت ؛ و 

( قابليت پـيش بينـي و پايـداري منـابع مـالي بـراي بخـش بهداشـت          اطمينان از يسازوکارهاارزيابي  •
 ).پرداخت هاي مستقيم  ناظر به يها بهبود چالشوابستگي كمتر به اهداء كنندگان و 

 
ظرفيت بـراي طـرح هـاي    , بسته هاي مزايا  ،مانند معافيت ها يمسايل توجه بهتر، تحليل هاي عميق در 

و چشم انداز طرح هاي اجتماعي و ظرفيت آنها بـراي  , اجتماعي و خصوصي با يك بخش محدود و رسمي
  . نياز است مورد, اجتماعي در آينده ءادغام و يكپارچه شدن با بيمه

  
يـک  مشـتمل برپـذيرش   , ظرفيـت جـذب كـل سيسـتم      –نياز به توجيه دارد  داخلنهايتاً دو موضوع مت

و برقـراري يـك سيسـتم    , يگروههـا و جوامـع محلـ    يسـو ارائـه خـدمات از    يپايين به باال ينساختار نو
  . اجرا و پايش آنها ،فرايندهاي برنامه ريزي ءاطالعات بهداشتي مناسب جهت حمايت از همه

  
راي اطالع رساني از ارزيابي اجزاء و عناصر توسط سيستم سازمان ملل ب GMHIيافته هاي . مشاركت ها

اين گزارش همچنـين بـه عنـوان    . گيرد يقرار مسازمان ملل در غنا مورد استفاده  ءهزاره ءبهداشتي پروژه
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كشـور   ۱۶گزارش چالش هزارة اياالت متحده كه يك ميليـارد دالر بـراي    طرحيك مرجع در آماده سازي 
مورد , در دسترس قرار مي دهد ۲۰۰۵را تا اواخر سال  )گيرند ير ممطالعه قرا مورد يآزمايش به طورکه (

گزارش در گرد هم آيي هاي اهداء كنندگان نيز براي بحث پيرامون حمايت از . بهره برداري قرار مي گيرد
بـويژه  ,  MDGsغنا به سمت اهداف بهداشـتي مـرتبط بـا     » شتاب« سرمايه گذاري بهداشت و  ءبرنامه

بكـار گرفتـه   , ميليارد دالر بخشودگي وام كشـور  ۱۲/۴و بحث پيرامون سهم بهداشت از گزينه هاي مالي؛ 
 .مي شود
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   ۱۶هند
به رياست مشترك وزارت بهداشت و ,  ۲۰۰۴دولت هند يك كميسيون اقتصاد كالن و بهداشت را در سال 

بخـش بهداشـت در    يهاارزيابي اثـر افـزايش سـرمايه گـذاري    . مالي تشكيل داد رو وزارت امو, رفاه خانواده 
طـوالني مـدت    ءو بستر سازي مبتني بر شواهد براي تنظيم يك برنامـه , كاهش فقر و رشد اقتصادي هند 

هنـد   NCMHگـزارش  . بـود  NCMHاهداف كلي , با تمركز بر اقشار فقر , اقدامات بهداشتي  گسترش
و ايـن  , آن  ءميزان هزينه, يها محل سرمايه گذار, پايه اقتصادي براي سرمايه گذاري در بهداشت / مبناي 

 .را تصـوير مـي كنـد   , كه چگونه تأمين مالي عمومي مي تواند با بيشترين كارايي هزينه ها را پوشش دهد 
  صورت ي هاي بعمل آمده از وضعيت بيماريها در هندــو پيش بين اــمبناطالعات  اساس ه ها برــتوصي

  را منعکس حداقل ري و درمانـــوتكل هاي پيشگيپر ،طراحي شده تمداخالو بسته هاي , گيرد يم 
  . کنند يم 
  

نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در بهداشت عمومي در كشور شـاهد  ) ۲۰۰۲(سياست ملي بهداشت هند 
بـوده   ۱۹۹۹در  يتوليـد ناخـالص داخلـ    ۹/۰بـه   ۱۹۹۰ رد يتوليد ناخالص داخل% ۳/۱كاهش تدريجي از 

آن از منـابع دولتـي   % ۱۷فقـط  , ) يتوليد ناخالص داخل% ۲/۵(داشت همچنين از كل هزينه هاي به. است
خـانواده هـاي    .شـود  يتامين مـ  توسط مصرف کنندگان يمستقيم نقد يپرداخت ها از يو مابق مي باشد

 بـه فقير محتمل ترين گروههاي متقاضي خدمات اساسي و پايه اند و محتمل ترين گروه براي رانده شدن 
  . اشندبت هاي مستقيم هزينه هاي بهداشت مي بوسيله پرداخ ،فقر قعر

  
NCMH ۳/۳كه پرداخت هاي مستقيم هزينه هـاي بهداشـتي ممكـن اسـت      يدهند به اين نتيجه رس %

% ۱/۰ميليـون نفـر يـا كمتـر از      ۱۰فقـط   بـه عـالوه  . جمعيت هند را در هر سال به زير خط فقر بكشـاند  
منابع مـالي بيشـتر   , ) ۲۰۰۲(ياست ملي بهداشت س, در واكنش به اين. تحت پوشش بيمه اند –جمعيت 

ساختار سازماني برنامه هـاي   ديدو تج) يتوليد ناخالص داخل% ۲مشخصاً دوبرابر هزينه هاي بهداشتي تا (
با توجه به چنين زمينه اي است كـه برنامـه اقتصـاد كـالن و     . ملي بهداشت عمومي را خواستار شده است

  . بهداشت هند آغاز به كار كرد
  

  شكل گيري كميسيون ملي اقتصاد كالن بهداشت هند 
دولت هند يك كميسيون اقتصاد كالن و بهداشت به رياست مشترك وزير بهداشت و رفاه خـانواده و وزيـر   

  : با اهداف كلي زير آغاز گرديد ۲۰۰۴از اوايل  (NCMH)فعاليت اين كميسيون . امور مالي تأسيس نمود
 و , اقتصادي هند ءدر كاهش فقر وتوسعه ،ذاري در بخش بهداشتارزيابي تأثير افزايش سرمايه گ •
بـا  , فراهم نمودن بستر واقعي براي تنظيم برنامه دراز مدت جهت افزايش و ارتقاء مداخالت بهداشـتي   •

 . ريتمركز بر اقشار فق
  
  



 80

  
  هند NCMHفعاليت و اختيارات  ءمحدوده :۱۲كادر شماره 

   
 . آنها پرداختن بهخالت بهداشتي و استراتژيهاي مالي جهت شناسايي عرصه هاي اولويت براي مدا •
بـا  ( طراحي يك مجموعه از مداخالت اساسي قابل حصول براي همگان برمبناي تأمين مـالي عمـومي    •

 ). ضرورت حمايت اهدا كنندگان 
متمركـز در ارائـه خـدمات در    , اجراي يك برنامه چند سطحي تقويت كنندة سيستم هـاي بهداشـتي    •

 بـه منظـور  مديريت  ءو توسعه آنها، و به روزآوردن زير ساخت ها ايجاد, ي مشتمل برآموزش سطح محل
 . توانمندسازي بخش بهداشت براي دستيابي به پوشش همگاني مداخالت اساسي

سيستمي براي رفع موانع و محـدوديت هـاي غيرمـالي در راسـتاي افـزايش      اساسي پيشنهاد اصالحات  •
 . بخشي و دسترسي آنها مداخالت اساسي و بهبود اثر

 قابـل اتكـاء   تعيين اهداف كمي و قابل اندازه گيري براي كـاهش بـار بيماريهـا براسـاس مـدل سـازي       •
 اپيدميولوژيك 

 ) يبين بخش يپيوندها(ديگر بخش ها  شناسايي عرصه هاي همكاري كليدي بهداشت با •
 .قتصاد كالنچارچوب كلي سياست ا اب) بخش بهداشت (تضمين هماهنگي استراتژي هاي  •
 

 
/ مجـامع علمـي  , اعضاي كميسيون مركب از سياسـتگذاران ارشـد و نماينـدگان سـازمانهاي غيـر دولتـي       

گـروه كـوچكي از    ،NCMHبـراي كمـك بـه     ياصـل هيات فني  .و سازمانهاي بين المللي بود, دانشگاهي
حـي  رهبـري طرا  NCMHكميسـيون فنـي   -زيـر . كارشناسان اقتصادي و سيسـتم هـاي بهداشـتي بـود    

  . را به عهده داشت NCMHدستوركار تحقيق و تنظيم گزارش 
  

  هند  NCMHگزارش
بهداشـت   ءو پايـه  يمداخالت اساس" چرا، چگونه، و کجا"اين که  دولت در خصوص يبرا NCMHگزارش 
مبناي اقتصادي سرمايه گذاري در بهداشت چيسـت؟ سـرمايه گـذاري     -دارد ي، توصيه هاييابند يارتقاء م

 راآن چقدر خواهد بود و منابع مالي عمومي چگونه مي تواند اين هزينـه   ءد صورت گيرد؟ هزينهدر كجا باي
موجود و پيش بيني هاي بعمـل آمـده از الگـوي     ءاين توصيه ها براطالعات پايه ؟دموثر پوشش ده به طور
  بر را در اقلحد ري و درمانــل هاي پيشگيـه هاي مداخله كه پروتكــو طراحي بست, ا در هندــبيماريه

  . مبتني است, ي گيردم
  

NCMH جامعيت پوشش سبراسا(ارائه بسته هاي مداخله در سطوح متفاوت را  ءدر گزارش خود هزينه( 
برآورد و فعاليت هايي را پيشنهاد مي كند كه دولت مي تواند براي بهبود و ارتقـاء ارائـه خـدمات و تـأمين     
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آنهـا را  , لحاظ برخورداري از مزاياي سـرمايه گـذاريهاي عمـومي   بويژه در اطمينان بخشي به فقرا به , مالي
  .بكار گيرد

   
كميسيون در سراسر گزارش خود به اين نكته تأكيد دارد كه تنها از طريـق تـالش و تـأمين مـالي بخـش      

همپايـان   ءبلكه بايد برنامه و تالش جمعي هماهنگ شده بين همه. عمومي نمي توان به هدف دست يافت
 ءضرورت ادغام مـوثرتر بخـش خصوصـي و جامعـه     NCMH, مشخصاً .شت وجود داشته باشدوزارت بهدا
شناسـايي و مـورد   , نه فقط در ارائه مراقبت هاي بهداشتي بلكه در برنامه ريزي و تأمين مالي نيز, مدني را

  . تأكيد قرار ميدهد
  

   NCMHارائه شده و گزارش  ءمسايل عمده
كميسيون داده هاي اختصاصي مربوط به . اقتصادي و كاهش فقر ءهتوسع ياسرمايه گذاري در بهداشت بر

هـم در سـطح   , هند را براي نشان دادن ارتباط بين شاخصهاي ضعيف بهداشت و اثرات زيانبـار اقتصـادي   
بهداشت ضـعيف عـالوه    .ئه نمودارا, ريوبا توجه به كاهش بهره  –) خانوار/ د فر( دركالن وهم در سطح خ

  . د داشته باشدفرمي تواند عواقبت جدي و فالكت بار مالي براي , به زندگي وبهره وريبر تأثير در اميد 
  

چهار عرصه كه توان و قدرت سيستم بهداشـت را بـراي   . بهداشت عمومي براي آينده ءچالش هاي عمده
منابع ممكن است دچار چالش كند و دولت را در يافتن  ،ارائه خدمات به شيوه اي موثر و عادالنه در آينده

اين چهار عرصه عبارت بودنـد  . شناسايي گرديد NCMHتوسط , زدشكل مواجه سامبراي مديريت آنها با 
  : از
 , سوء تغذيه •
 فني / مناسب از پيشرفت هاي تكنولوژيك  ءكمبود نيروي انساني ماهر و استفاده •
 و , سالمند شدن جمعيت •
 . يرواگير داربار بيماريها متشكل از عفونتهاي بازپديد و بيماريهاي غ •
 

مجموعه اي  ،كميسيون با يك تحليل علي جامع. آنها ااولويت بهداشتي و مداخالت مرتبط ب شرايطتعريف 
اولويت بهداشتي را شناسايي نمود كه اكثريت وسيعي از مرگ و ميـر در هنـد را موجـب     براز شرايط ناظر 

  : دند از سه معيار براي انتخاب شرايط اولويت بهداشتي عبارت بو: مي شد
 , نامتناسب اقشار فقير را تحت تأثير قرار مي دهند به طورشرايط بهداشتي كه به شدت و  •
 و , و در غياب مداخالت بهداشتي تحميل مي كنند ،كه بار جدي در آينده يااحتمال شرايط بهداشتي  •
 . داي كه تعداد وسيعي از مردم را دچار مشكل شديد مالي مي كنن بالقوه شرايط بهداشتي •
 

كـه بـه لحـاظ تكنيكـي در كـاهش بـار        يا با مداخالت كليدي ،شرايط بهداشتي در اولويت ءاين مجموعه
  . شدند سازگارهماهنگ و  ،كارآمد معرفي شده بودند -بيماري موثر به نظر مي رسيدند و هزينه



 82

  
ي را عرصه هاي متعدد NCMH  .مطلوب سيستم هاي بهداشتي ناداليل اصلي سيستمي براي عملكرد 

شناسـايي نمـوده كـه     ،عوامل محدود كننده وبازدارنده سيستم هاي بهداشتي از عملكرد مطلوب به عنوان
  : موارد زير از آن جمله اند

 , بخش بهداشت رو ناهماهنگي و ناهمسويي ساختار و مسووليت د,  پارهمسووليت هاي تكه  •
 داف تعيين اه يمداخله اارتباط ضعيف واقعيت ها با استراتژيهاي  •
 ظرفيت و توان ضعيف در مديريت و برنامه ريزي منابع و اجرا در همه سطوح  •
 و , تفويض ناقص اختيارات از حكومت مركزي به اياالت و از اياالت به مناطق •
موثر  و بدون نظارت منظم, فعاليت آشفته و بي سر و ته بخش خصوصي در ارائه مراقبت هاي بهداشتي •

 . از سوي دولت
 

, عملكرد مناسـب يـك سيسـتم مراقبـت بهداشـتي     , اول. هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي ءعلل عمده
كـه   درجـايي اسـت   وبويژه در سطح جامعـه  , تعداد كافيبه  نيازمند وجود منابع انساني ماهر و كارآزموده

ايـن را بـه عنـوان    , كميسـيون . داردوجـود  مردم  تعدادبيشترين  يبرادسترسي به مراقبت هاي بهداشتي 
و يكي از اساسي تـرين چالشـها بـراي    , به اهداف بهداشتي خود يشكل و مانع هند در دسترسمزرگترين ب

تضمين و تأمين نيروي كار بهداشتي با كيفيت را فقدان بخش برنامه ريزي و آموزش در سطح ايالت اعالم 
  . نموده است

  
قلم پر فروش تـرين داروهـا    ۲۵از ده قلم . دسترسي پايين تر از حد مطلوب به داروهاي اساسي است, دوم

ايـن  . يا خطرناك توسط كمسيون توصيف شـده انـد  , غير منطقي, در كشور به عنوان داروهاي غير اساسي
سـاخت   ءو مقررات پروانه, وضع مقررات كيفيت, وضعيت پيامدهاي متعدد مهمي در كنترل قيمت گذاري 

عادالنه و مناسب استفاده  ءتوسعه يرابهاي راهنما فقدان خط مشي , نهايتاً كميسيون. دارد يو بهره بردار
  . و كنترل آن را مورد استناد قرار مي دهد,  يماناز تكنولوژي در

  
هزينه هاي بهداشت عمومي دپارتمانهاي بهداشت دولت . تأمين مالي مداخالت اساسي بهداشت عمومي 

كـه دولـت هـاي محلـي بيشـترين       ,توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد % ۹/۰هاي ايالتي و مركزي 
, بخش وسيعي از كل هزينه هاي بهداشـتي از بخـش خصوصـي    . سهم را در آن بخود اختصاص مي دهند

هزينـه  ] سـهم  به عنـوان [كميسيون افزايش چشمگيري را . بويژه از پرداخت هاي مستقيم حاصل مي شود
افزايش در سرمايه گذاري مي بايد به  اين. دپيشنهاد مي كن)  يتوليد ناخالص داخل% ۳ ات( هاي بهداشتي 

  . بسته هاي اساسي مداخالت بهداشتي تخصيص داده شود
  

پرداخت هاي مصرف كنندگان را به عنوان بخش قابـل مالحظـه از منـابع مـالي بهداشـت در      , كميسيون 
اي در خصـوص تـاثير پرداخـت هـ    , امـا  . معرفي مـي كنـد   ،)بويژه در زمان مشكالت مالي (ايالت ها  ءهمه
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مصرف كنندگان در سطح تقاضاي مراقبت هاي بهداشت عمومي و كاهش اثرات مالي بيمـاري روي اقشـار   
  . تحقيقي صورت نگرفته است, فقير

  
NCMH مطالعات. راه اندازي كرد» ماها راشترا«و »  شدآندراپرا« يايالتها مطالعاتي از اين دست را در، 

فزايش تكيه بر پرداخت هاي مصرف كننده و كاهش شديد ارتباط بين كاهش حمايت بودجه اي دولت با ا
براي پيشـگيري از  . دسترسي به مراكز بهداشت عمومي براي تعداد زيادي از مردم فقير را بوضوح نشان داد

 يلي بـرا مـا مدل هاي مختلـف تـأمين    (pilot)آزمايش كميسيون از , مستقيماثرات منفي پرداخت هاي 
  . حمايت مي كند ريسکدر  تضمين مشاركتو مهار هزينه ها 

  
كميسـيون كمبـود   ، بهداشـت  بـا و در بخش هاي متعدد مرتبط  براي افزايش مداخالت در بخش بهداشت

و حمل ونقل , تغذيه, آب و فاضالب, آموزش, اين بخش ها . هاي منابع در اياالت منتخب را محاسبه نمود
در سـطح ايالـت در    هارميم اين كمبودهمچنين گزينه هاي متعددي را براي ت NCMH. را دربرمي گيرد

  : مي كند  وسيع ارائه ءسه مقوله
 تخصيص مجدد منابع  •
 ايجاد منابع اضافي  •
 ارتقاء كارايي وجوه ارسالي از مركز به اياالت  •
 

يك موضوع ديگر اين كه بخش بهداشت غالباً به ناتواني در استفاده از منابع مالي تخصـيص داده شـده بـه    
در حـالي كـه   . ه تأثير منفي در پيگيري هاي اين بخش براي جلب منـابع بيشـتر دارد  مي شود ك هممتآن 

انعطاف ناپـذيري و غيرقابـل پـيش    , يك  عامل مهم در اين خصوص, داليل اين امر پيچيده و متعدد است
كميسيون از تمركز زدايـي بيشـتر مـديريت منـابع و مسـووليت      . بيني بودن فرايندهاي بودجه ريزي است

تغييرات در نيازهاي  در قبالپاسخگو بودن  به منظور, و انعطاف پذيري بيشتر در فرايند, نامه ريزيهاي بر
  . محلي حمايت كرده است

  
    جامعهدولتي و مشاركت  –همكاري خصوصي 
. بسيار چشمگير بـوده اسـت  , تا حدودي بخاطر عدم كارايي سيستم بهداشتي دولتي, رشد بخش خصوصي

ارائـه  . در توليد مراقبت هاي با كيفيت با يك قيمت مناسـب ناكـام بـوده اسـت     اما بخش خصوصي عموماً
مبتني برتخصص و تكنولوژي و نهايتاً بسيار گران و خارج از تـوان  , در هم و نامنظم  خدمات در اين بخش

بلكـه   ،ها تدوين قـوانين و مقـررات مناسـب بهداشـت عمـومي     نه تن. خريد بخش وسيعي از جمعيت است
  . براي كنترل و اداره اين بخش نيز مورد نياز مي باشد يمكانيزم هاي ساختاربرقراري 

  
  ي و خصوصي ــاليت هاي ناظر به همكاري بخش دولتـــه است كه فعــون چنين نتيجه گرفتــكميسي
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 ،و در يك استراتژي جامع ناظر به اهداف ملي بهداشت, بوده» و گذرا از هم گسيخته, پراكنده, يبرنامه ا«
ي قادر به ارائه خدمات با كيفيت بـا  عسازمانهاي غير دولتي غير انتقا, از طرف ديگر. يگاهي نداشته استجا

كميسـيون  , علي رغم پراكندگي و ايزوله بودن اين فعاليت هـا . قيمت مناسب براي گروههاي فقير بوده اند
   )جامعه محور( هــر جامعسازمانهاي مبتني ب وكند كه سازمان هاي غير دولتي  يه گيري مــچنين نتيج

و كيفيت مراقبت هاي بهداشـتي در منـاطق روسـتايي و    , برابري,  يمي توانند يك تاثير مثبت در دسترس
  . نيست داشته باشند نديگر مناطقي كه دسترسي به آنها اسا

  
ارائـه خـدمات بهداشـتي يـك عنصـر كليـدي در چشـم انـداز          گسترش مشاركت اجتماعي در مـديريت و 

, غيـر متمركـز كـردن   «يسـتم هـاي بهداشـتي را برضـرورت     اخص اين گزارش س به طور. است کميسيون
درماني كـردن ارائـه مراقبـت هـاي سـالمت بـا مشـاركت دادن گروههـاي         / و غير طبي, وكراتيزه كردندم

فـرا   ،مـدني  ءو الزام به مشاركت گروههاي جامعـه » مسووليت ها و كاركردها, وسيعي از مردم در اختيارات
  . خواندمي 

  
در متن جامعه « مي خواهد كه سيستم مراقبت هاي اوليه بهداشتي  NCMH ،براي رسيدن به اين هدف

, عبارتند از گرام پانچايات) بيني شده در اين خصوص پيش(اجتماعي  ءساختارهاي سه اليه. »مستقر شود
انتخاب مـي   نهادهاي محليگرام پانچايات توسط . داوطلبان يا و كاركنان داوطلب, كميته بهداشت دهكده

در , هسـتند  مسوول جمع آوري درآمدهاي حاصله از ماليات بـراي ارائـه خـدمات بهداشـتي اوليـه      و شوند
برمبنـاي يكنفـر از هـر    ( نمايندگان گرام پانچايات و مردم محل ترکيب حاليكه كميته بهداشت دهكده از 

  .تشكيل مي شود) خانوار۱۵
  

بهداشـت بـه    ءكه تخصيص بخشي از بودجه ۲۰۰۲ملي بهداشت سال  ءرنامهعالوه بر تأييد و توصيه هاي ب
اختصـاص منـابع مـالي بـه كميتـه هـاي        NCMH, را درخواست مي كند NGOسازمانهاي غير دولتي 

ارائـه  , صندوق بهداشت دهكده بـراي انجـام فعاليـت هـاي ارتقـاء سـالمت       يک بهداشت دهكده در قالب 
بر ضـرورت   NCMH, عالوه بر اين. نمايدتوصيه مي  را هاي آموزشيو فعاليت , خدمات بهداشتي حياتي
  . داردمدني در نهادهاي كليدي سياستگذاري بهداشت تأكيد  ءنظارت و نمايندگي جامعه

  
  . هند NCMHتوصيه هاي : تأمين مالي بهداشت 

هـم از طريـق   ,  كميسيون عرصه هاي مختلفي را كه در آنها فضا براي بهبود تأمين مالي بهداشت عمـومي 
پرداخت هاي مستقيم براي  از يناش كاهش ريسك مالي به منظورافزايش سرمايه گذاري بهداشت عمومي 

توصيه هـاي آن مـوارد زيـر را    . شناسايي نمود, وجود دارد و هم با تقويت فرايندهاي بودجه اي, اقشار فقير
  : دربرمي گيرد
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براساس ( يتوليد ناخالص داخل% ۲/۱يزان تقريباً بهداشت عمومي بايد از سطح كنوني به م يمنابع مال  •
 MDGتوليد ناخالص داخلي افزايش يابد تا هـم بـه اهـداف    % ۶/۲ -% ۳به ) حسابهاي ملي بهداشت 

 . حقق كندمرا  ۲۰۰۲ملي بهداشت سال  ءدست يابد و هم اهداف تعيين شده در برنامه
سيسـتم  تـا   قرارگيرنـد  يعملـ  آزمونرد مو مدلهاي جايگزين تأمين مالي در چند منطقه بمدت يكسال •

يـك تـأمين كننـده     بـه عنـوان  تعيين نقش دولت  در جهت بايد تغيير. شود تامين مالي جديد طراحي
 . شود هدايتك خريدار مراقبت يمالي و 

, براي حفظ حق سرانه ها در سطح پايين و تحقق هر چه بيشتر و وسيع تر يك كاسه كردن ريسك هـا  •
 . اين امر بايد با مرحله بندي انجام شود. اجباري شود بيمه بايد براي همه

افزايش سرمايه گذاري عمومي دولتي در مراقبت هاي اوليه بهداشتي براي تأمين دسترسي همگان بـه   •
نيازهـاي بهداشـتي   % ۸۰ايـن   .اساسي خدمات در مراكز بهداشتي جامعه و زير مجموعه هاي آن ءبسته

 . اين خدمات كاهش خواهد داد ابتر را بمردم را تأمين و هزينه هاي خانوا
خصيص اعتبار بـه بسـته هـاي    تجهت  را سيستم مالي ،مرتبط خاص برنامه هايبه جاي تأمين مالي  •

,  وبسته هاي مراقبت سطح دوم, بسته هاي بهداشتي پايه , مراقبت بهداشتي از جمله بسته هاي اصلي
و درماني را ممكن و مقدور , ارتقاء , شگيريچنين بسته هايي پوشش خدمات پي. ديدهتجديد ساختار 

 . مي سازد 
در . كل هزينه هاي بهداشت برسـد % ۲۰افزايش سرمايه گذاري در بهداشت عمومي از ميزان جاري به  •

در ) باشـد بيشـتر  کـه  هـر كـدام   (بودجـه  % ۵هر نفر در هر سال يـا   روپيه براي ۴۰مرحله اول حداقل 
  . شهاي سالمت و واحدهاي اطالعات و نظارت تخصيص يابدپيشگيري از بيماريها و ارتقاء ارز

 حركت تدريجي به سمت پوشش اجباري همگاني سيستم بيمه براي مراقبت هـاي سـطح دوم و سـوم    •
, بهداشـت خصوصـي   ءدر ناكامي مفرط بازار بيمه را شواهد بنيادي موجود در سطح جهان .صورت گيرد

 يمـدل  مطابق اين شواهد .طور عميق تحليل کنيد به تبويژه در بستر ريسك هاي آتي تأمين مالي دول
 ،هند بـا ظرفيـت و تـوان مـالي محـدود در پرداخـت       حيرت آوركه بتواند براي جمعيت , کنيد يطراح

 . مناسب و با دوام باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 86

  ۱۷ اندونزي

كراسي و سـرعت بخشـيدن بـه    كشوري كه سرگرم پياده سازي دمو, در اندونزي CMHپيگيري   ءبرنامه
را  MDGsو دسـتيابي بـه   ,  ۲۰۱۰اندونزي سالم سال , ملي توسعه بهداشت  ءبرنامه, تمركز زدايي است

, اهداف اين برنامه افزايش آگاهي و تعهـد دولـت نسـبت بـه سـالمت     . در كانون توجه خود قرار داده است
و اعـتالء  , و شـيوه هـاي تـأمين مـالي     انجام به موقع تحقيقـات در تخصـيص منـابع   , توسعه و كاهش فقر

بـوده  , فرايندهاي استفاده از ذينفع هاي موجود براي پيشبرد سياست هاي بهداشـتي حـامي اقشـار فقيـر    
  . است

  
  ن توسعه همپاياهمكاري با 

موضوع هـا   .دولت اندونزي كميسيون ملي اقتصاد كالن و بهداشت برقرار نكرد, برخالف بسياري از كشورها
ن توسعه از همپايااز جمله مجمع ياران سالمت كه دولت و , از طريق ذينفع هاي موجود CMHو مسايل 

ايـن مسـايل همچنـين در جلسـات گـروه مشـورتي       . حل و فصل شـده اسـت   , اعضائ آن بشمار مي روند
, به عنوان بخشي از فرايند همكاري دولت در سطح باال با بخش ها و ذينفع هاي مختلف, (CGI)اندونزي 

و   ,مـدني  ءجامعـه , دانشگاهيان و انديشـمندان , سازمانهاي غيردولتي غيرا نتفاعي, كنندگان ءجمله اهدااز 
  .طرح شده اند, بخش خصوصي

   
CGI   مـي   به عنوان مجمع اصلي براي هماهنگي اهداء كنندگان و تبادل نظر در سياستگذاري انجـام وظيفـه
سـال تشـكيل    ردوبـار د , ت اندونزي اسـت ولجهاني و د بانك ءعهدهه كه رياست آن  ب) CGI(اين گروه . كند

  . وكاهش فقر را مورد بحث قرار دهد ،جلسه مي دهد تا سياستها و نيازهاي تأمين مالي مرتبط با توسعه
  

بـه   عمدهاهداكنندگان  ءمتشكل از نمايندگان دولت و همه  -يك گروه كاري بهداشت, CGIدر چارچوب 
ه هاي همكاري بـراي دسـتيابي بـه وفـاق پيرامـون برنامـه ريـزي و        عرص  -در سطح كشور بخش بهداشت

, از طريـق ايـن گـروه كـاري    . را پيشنهاد كـرده اسـت  , اجراي سياست ها و استراتژيهاي حامي اقشار فقير 
  . مشترك كاري طراحي كرده اند ءبرنامه ،وزارت بهداشت و انجمن اهداء كنندگان بين المللي در بهداشت

  
انـدونزي سـالم   , بهداشـت  ءملي توسعه ءبرنامه محقق نمودن اهداف ،مشترك كاري ءامههدف كلي اين برن

به خصوص , لز طريق ايجاد سيستم هاي غير متمركز كاري MDGsبا  و اهداف بهداشتي مرتبط,  ۲۰۱۰
عمده سازي و برجسته تر نمـودن بهداشـت در    ،هدف مقرر شده. براي اقشار فقير و آسيب پذير بوده است

  . ملي و افزايش چشمگير ميزان و كارايي منابع بهداشتي از طريق استراتژيهاي زير است ءكار توسعهدستور 
   ,کالن هزينه هاي درماني دركاهش آسيب پذيري مالي  •
بهينه سازي مشاركت سازمانهاي غير انتفاعي و خصوصي ارائـه كننـده خـدمات بهداشـتي در افـزايش       •

 . سطح پوشش
 , تحت برنامه هاي تمركز زدايي ،اقشار فقير يتأمين فضاي سازماني حام •
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 تأمين منابع كافي براي برنامه هاي با اولويت بهداشتي  •
 و, تأمين دسترسي براي اقشار فقير •
 تأمين پاسخگويي دولت محلي  •
 

  كانون فعاليت اقتصاد كالن و بهداشت 
, يت هاي گستردة اطالع رسانيفعال, از آغاز  اين فعاليت  .افزايش تعهد سياسي از طريق ترويج و حمايت

 ،و كاهش فقـر , اقتصادي ءتوسعه, براي ارتقائ تعهد سياسي نسبت به بهداشت (IEC)آموزش و ارتباطات 
  . مردم راه اندازي شده است ءدولت و عامه, در جمع سياستگذاران

  
برگـزار  درجاكارتـا   ۲۰۰۲در سـال  , ترويجي با نمايندگان پارلمـان  در سـطح ملـي    -يك نشست حمايتي

 - يترويجـ  يفعاليت هـا . متعاقب آن نشست هاي مشابهي با پارلمان هاي ايالتي سازمان داده شد .گرديد
بسيار حياتي است , در سطوح پايين تر دولت با توجه به گذر و انتقال به يك سيستم غير متمركز يحمايت

بـدنبال راه انـدازي ايـن    . مسوليت تخصيص منابع براي بخش هـاي فعاليـت را بعهـده دارنـد     ،زيرا مناطق
  . بهداشت در دستور كار گروه مشورتي اندونزي قرار گرفت, فعاليت ها

  
به عنوان بخشي ازفعاليت اقتصاد كالن . تحقيقات هدفمند و به موقع براي سياست هاي حامي اقشار فقير

 ،اتن تحقيقـ هدف اي .اندونزي در حال تكميل  تحقيقات هدفمند در عرصه هاي مختلف است, و بهداشت
شناسايي شيوه هاي برتر هدف گذاري در هزينه هاي عمومي براي اقشار فقير است زيرا شـواهد حـاكي از   
آن است كه اقشار مرفه سهم بيشتري از مصارف عمومي را در مقايسه با اقشار فقيـر بخـود اختصـاص مـي     

  . دهند
به ستاده هاي , زينه هاي يكسان و يا كمتربا ه, ديگر كشورها مانند چين و فيليپين, در مقايسه با اندونزي

اين يافته ها نشان از عدم كارايي احتمالي در استفاده از منابع بخش ). ۲۸(بهداشتي بهتري دست يافته اند
. بهره وري در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقـه را نشـان مـي دهـد     ءبهداشت و پايين بودن قابل مالحظه

  . مصارف و ارائه خدمات نيازمند مطالعات دقيق تر است/ ارتباط بين هزينه ها , بنابراين
  
جايگـاه اولويـت    هـم  دهـد و  يت مبهداشبه فقر و  يمفهوم ساختاردر بر دارد که هم  ياين تحقيق سند 

 توزيع كاركنان مراقبت هاي بهداشـتي از  يارزياب ينوع و هاي بهداشتي در چارچوب استراتژي كاهش فقر 
بررسي هزينه هاي عمومي ملي كشور در بخش بهداشت تكميل و يافته هاي آن  اولين. کند يم توصيف را

  . شدارائه 
  

ايـن   .مصارف ملي بهداشت در عرصه هاي تمركـز زدايـي شـده اسـت    / هدف اين بررسي برآورد هزينه ها 
  مشتمل بر فقدان تمايز بين هزينه هاي جاري و , بررسي خالء هاي اساسي متعددي در اطالعات 
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 ۸۴خالصـه اي از  . را نشـان داد , و فقدان داده ها براي تحليل تفصيلي عملكردي از هزينه هـا , ايسرمايه 
  . فراهم شده است  ,با هدف تقويت فرايندهاي تصميم گيري در اين سطح, حساب ملي در سطح منطقه

  
اولويـت قـرار   براي تسهيل در شناسايي و تعيين بيماريهايي كه توجه و سرمايه گذاري براي آنهـا بايـد در   

نهايتـاً يـك   . اندازه گيري بار بيماريها توسط وزارت بهداشت برنامـه ريـزي مـي شـود     درمطالعه اي , گيرد
خارجي به بخش بهداشت در اندونزي انجام شد تا سـطح  ) مالي(جريان هاي / مطالعه در خصوص واريزها 

  . رزيابي كندا, اولويت باكردن اهداف بهداشت  هجوه را در برآوردوو كارايي اين 
  

  . سرعت بخشيدن به برنامه ها و حركت جاري جهت تضمين تامين مالي براي اهداف در اولويت
بهتر از ايـن  , اين برنامه ها, اما. اختصاص دارددر اندونزي به بهداشت و كاهش فقر  زيادي برنامه هاي مهم

هيت فقر و بهداشـت  ادرك م يبرا, مشترکجهت گيري  يبرا ،كلي سياستگذاري ساختاردر مي توانستند 
ي ينگرانـي هـا   .گنجانـده شـوند  , ي زبهداشتي استراتژي كاهش فقر انـدون  عناصرتقويت  يبراو , در كشور

 يمشـورت  يه شـيوه ا استراتژي كاهش فقر اندونزي ب ءنويس برنامه پيش كهبر اين  يمبنعنوان شده است 
كاهش فقـر هنـوز يـك جـزء الينفـك از       چون .  دهد ينشان نم يمعني دار يبوم هويتشده و لذا نتهيه 

  ). ۲۹(با ارتباط مشخص و محكم آن با فرايندهاي بودجه ريزي نيست  ،برنامه ريزي دولت
  

  پيش به راه 
 ءدولـت قصـد دارد كـه برنامـه    , و ديگر برنامه ها , براساس شواهد بدست آمده از اقتصاد كالن و بهداشت 

و برنامه هاي سرمايه گذاري در سطحي  پـايين تـر از سـطح    سرمايه گذاري ميان مدت در بخش بهداشت 
برنامه هايي جهت طراحي حسابهاي ملي بهداشت براي جمـع  , به عالوه. در چهار استان طراحي كند ،ملي

  . آوري و تحليل جامع و مفصل تر هزينه ها در دست اقدام است
  

از مطالعه و بررسـي   WHO ،ه دولتي و اطمينان از حجم وسيع كمك هاي اهدايي بمسونا ءپس از واقعه
اين اولويت ها نيازهاي پديدآمده پس از وقوع سـانحه را بـا   . اولويت هاي اختصاصي كشور حمايت مي كند

  . مورد توجه و تأمل قرار مي دهد, هدف پي ريزي سيستم هاي حامي اقشار فقير در دراز مدت
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   ۱۸مكزيك
براي تحليل شرايط سرمايه گذاري در بهداشت  ۲۰۰۲در سال كميسيون اقتصاد كالن و بهداشت مكزيك 

بـا ايـن    يدر رويـاروي  .ت شـكل گرفـت  بهداشـ كاهش نابرابريهاي موجود در دسترسي و وضـعيت   با هدف
يك مبنا براي تعامل جهت پي ريـزي   به عنوانيك سند پويا و  ءكميسيون از گزارش خود به مثابه، چالش

, هدف .است استفاده کرده و ستاده ها, فرايندها, بهداشت و توسعه  يك وفاق اجتماعي در خصوص اهداف
و افزايش پاسخگويي و مسووليت پذيري دولت در دسترسي  عرصه ها تشويق به مشاركت اجتماعي در اين

فعاليت كميسيون بر تحليل تـامين مـالي بهداشـت و حمايـت     . برابر به خدمات بهداشتي و آموزشي است
بـين   ءملـي و توصـيف رابطـه    بـا شـرايط   MDGsانطباق , ست از كاالهاي عمومي تهيه يك لي, اجتماعي

  . است متمرکز ،بهداشت و توسعه و كاهش فقر
  

  مكزيك  NCMHپي ريزي 
 ۳۰ايـن كميسـيون   . تأسـيس يافـت   ۲۰۰۲كميسيون اقتصاد كالن و بهداشت مكزيـك در جـوالي سـال    

وظـايف  . وبخـش خصوصـي اسـت   , مـدني  ءجامعـه , دولـت , يمتشكل از كارشناسان موسسات علمعضوي 
  : كميسيون مشتمل است بر

 , اقتصادي مكزيك  ءتحليل رابطه بين سرمايه گذاري در بهداشت و توسعه •
 بهداشـت در  مكزيـك  ويژگيهاي سـرمايه گـذاري  , در كشور ارتقاء شاخص هاي بهداشت  بسترارزيابي  •

و سيسـتم حمايـت اجتمـاعي در    , )توزيع و سهم تخصيص يافته به كاالهاي عمـومي  , مشخصاً سطح (
 و , ضد سالمت يضربه هابرابر 

كسـب مزايـا و    به منظـور , بخصوص در افق سياست هاي عمومي, طرح و پيشنهاد عمليات و برنامه ها •
 . اقتصادي و كاهش فقر ءمنافع براي توسعه

 
بـا بيشـتر    در مقايسـه  ،مسـايل متفـاوتي   ءبـا مجموعـه  , به عنوان يك كشـور بـا درآمـد متوسـط    , مكزيك

سـطح توسـعه و درآمـد    . روبرو اسـت , اقتصاد كالن و بهداشت را راه اندازي كرده اند ءكشورهايي كه برنامه
. به اندازه كافي باالست, قابل قبول براي كل جمعيت سطح بهداشت ءسرانه در مكزيك براي تضمين بالقوه

ـ  ،وضعيت سالمت در اين كشور, اما بهداشـتي بـين منـاطق و بـين      ا برابريهـاي وسـيع در شـاخص هـاي    ن
سيستم  برگرداندن ،يكي از چالش هاي عمده در مكزيك. گروههاي اقتصادي و اجتماعي را نشان مي دهد

  . مناسب و ارزش آفرين است ءدر حد و اندازه, هاي بهداشت كم كار و ناكارآمد به سازمانهاي كارآمد
  

  ا و شناسايي استراتژيها همستند سازي بحث 
مكزيك در طول دو سال پس از آغاز آن و براساس گزارشهاي پنج گروه كـاري تكميـل    NCMHگزارش 
از اهداف اساسي آن جمع آوري و تحليل شواهد در راسـتاي ارتقـاء سياسـتگذاري در بخـش      ييك. گرديد

و در عين حال توجيه سرمايه گـذاريهاي هدفمنـد بـراي كـاهش نابرابريهـاي وسـيع موجـود در        , بهداشت
  . شت استبهدا ءعرصه
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محكم و قدرتمند  ءرابطه NCMHگزارش . اقتصادي و كاهش فقر ءتوسعه, برقراري ارتباط بين بهداشت 

با اسـتفاده از اميـد بـه زنـدگي و ميزانهـاي      . و كاهش فقر نشان مي دهد, اقتصادي  ءتوسعه ،بهداشت بين
اشـت و رشـد اقتصـادي در    مستقيم بـين بهد  ءبرآوردي از رابطه, مرگ و مير براي گروههاي سني مختلف

نشان مي دهد كه بهداشت حدود يـك سـوم رشـد اقتصـادي را در دراز مـدت       ۱۹۹۵تا  ۱۹۷۰مكزيك از 
  . موجب شده است

  
گـزارش  , و بار اقتصـادي بيماريهـا    ،بر كاهش بهره وري نيروي كار ضعيف عالوه بر تأثير مستقيم بهداشت

NCMH لـه  تبه  يچنين رابطه ا. ه در آموزش ارائه مي كندشواهدي مبني بر تأثير بهداشت و سوء تغذي
هاي فقر بين نسلي منجرمي شود و اقشار فقير را از ايفاي نقش بهينه در رشد اقتصادي مكزيـك بـاز مـي    

و برگشت هاي بهداشت و تغذيه بـه   ،با توجه به برگشت هاي زياد و رو به رشد از آموزش در مكزيك. دارد
 بـه طـور  شواهد نشـان مـي دهنـد كـه      , سرمايه گذاري نسبتاً اندك ءهزينه با، آينده يهاآموزش و درآمد

اين سرمايه گذاري كمتـر در  . مي گيرد  سيستماتيك سرمايه گذاري كمتري در بهداشت و آموزش صورت
  . مي كند معرف يك ناكامي در بازار است و مداخله دولت را طلب, انساني  ءسرمايه

  
اهـداف   NCMH, اساس يك مطالعـه در وضـعيت ملـي بهداشـت     بر. با شرايط كشور MDGsانطباق 

 NCMHگـزارش  . بهداشتي را كه مي بايست براي مكزيك انتخاب شوند مورد تحليل و بررسي قـرار داد 
 ءدورهان و نـوزادان در  درمـا  يو بيماركودك و كاهش مرگ و مير  ءنياز به سرعت بخشيدن به بهبود تغذيه

مـورد تامـل   اما فرايند هدف گذاري را با ژرفـانگري بيشـتر   ,  نشان مي دهد تولد را پررنگتر پيرامون يزمان
باالجبار بايد از  ،گزارش نشان مي دهد كه فرايند نهايي تعريف اهداف بهداشت براي مكزيك. مي دهد قرار

  . و بخش خصوصي حاصل آيد, مدني ءجامعه, سطوح مختلف دولت بين يك وفاق 
  

متذكر مي شود كه مكزيك نياز به فراتر رفتن از اهـداف   NCMHگزارش , ده شدن براي اين بحثادر آم
  : اخص مكزيك نياز به توجه به موارد زير دارد به طور. و انطباق آن با شرايط كشور دارد هزاره

 براي اهداف خاص  ايجاد فرصت •
عنايت با ,  به منظور تأمين توجه به اقشار فقير  تعيين اهداف در سطحي پايين تر از سطح ملي •

 .باال و ناهمخواني و تفاوتهاي زياد در شاخصـهاي بهداشـتي  سطح به نابرابريهاي اقتصادي بسيار 
ميـزان مـرگ و ميـر نـوزاداني معـادل       Guerreroرداري هش ءمنطقهبه عنوان مثال فقير ترين 

 بـل اما در نقطه مقا. رترين كشورها مانند سودان استيدر هزار تولد زنده دارد كه مشابه فق ۹/۶۶
  ۱۷ /۲ مرگ و مير نوزادانبا ميزان قرار دارد که  در مكزيكوسيتي Benito Juarez ءمنطقه آن

همچنـين تفاوتهـاي   . قابل مقايسه با كشورهاي اروپاي غربي و اسرائيل است  ،در هزار تولد زنده
بسيار چشمگيري بين اياالت در رابطه با سطح پوشش ارائه خدمات زايمان تحـت نظـارت كـادر    

در اين خصوص دارند امـا ايالـت   % ۹۰نصف ايالت ها سطح پوشش بيشتر از . ماني وجود دارددر
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تفاوتها در سطح شـهرداريها نيـز   . است%  ۳۰هايي هم هستند كه سطح پوشش در آنها كمتر از 
 . وجود دارد

اما اهميت بسـيار زيـادي بـراي    لحاظ نشده اند  MDGsدر  اًمنظور نمودن اهدافي كه اصالت •
مثالً اهداف مرتبط با بيماريهاي مزمن ماننـد بيماريهـاي قلبـي    ( ايي نظير مكزيك دارند كشوره

ديابت شيرين چهارمين عامـل مـرگ و ميـر در مكزيـك      ۱۹۷۰ ءدر پايان دهه. عروقي و ديابت 
كـل مـرگ و ميـر هـاي     % ۶/۱۲مقـام اول را دارد و   ، )۲۰۰۳( ،اضـر حدر حالي كه در حال , بود

 . داده مي شودمكزيك به آن نسبت 
 

سرمايه گذاري در بهداشت در مكزيك در مقايسه بـا يـك    NCMHاز نظر  .تحليل تأمين مالي بهداشت
كل سـرمايه گـذاري بهداشـت    ,  ۲۰۰۳در سال . بسيار پايين است, كشور همطراز به لحاظ توسعه و نيازها

 ،به كشورهاي امريكاي التـين يعني كمتر از ميانگين متعلق  يتوليد ناخالص داخل% ۱/۶در مكزيك معادل 
عـالوه بـر ايـن    . نسبي پايين تر از كشورهاي با سطح درآمد مشابه بـود   به طورو ,  ۲۰۰۲ سال در%) ۶/۶(

NCMH ءيافته هايي از يك مطالعه WHO  را نقل مي كند مبني بر اين كه سخت ترين  ۲۰۰۰در سال
زيرا بـيش   ،م هاي تامين مالي بودزري در مكانيرويا روي مكزيك در پايان هزارة گذشته فقدان براب ءمساله

هزينه هاي خصوصي % ۹۰جمعيت كشور از سيستم هاي رسمي تأمين اجتماعي محروم و بيش از % ۵۰از 
اين پرداخت ها به عنـوان بخشـي از در آمـد كلـي     . مستقيم بودند يپرداخت ها/بهداشت جزو هزينه هاي

  . صعودي دارند روند, در جمع خانوارها بسيار فقير, خانوار
  

 .نابرابر توزيع مي شود به طوركه منابع عمومي مربوط به بهداشت بين جمعيت همچنين مشاهده مي شود
ـ  ،)روسـتائيان   يبراو (  بيمه فاقدجمعيت  يراب مصرف شده اعتبارات بيمـه   يبـرا و , تصـاعدي ه شـدت  ب
ع دو نوع هزينه به اين معني اسـت  تأثير برايند مجمو. است نزولي ه شدتب )و براي شهرنشينان (  شدگان

  . كه توزيع كل هزينه هاي بهداشت عمومي در سطح ملي اندكي نزولي است
  

كـل جمعيـت را   % ۵۰تفاوت بين اين دو  هنوز بسيار مهم است زيرا غير بيمه شدگان بيش از  ،در هر حال
نابرابرهاي , عالوه براين .بهداشت عمومي را دريافت مي كنند ءكل هزينه% ۳۳مي دهند و كمتر از  تشكيل

توزيـع بودجـه هـاي مركـزي      ءد تأكيد قرار گرفته است كه نتيجهرجغرافيايي موجود در تخصيص منابع مو
منـابع   ءبرابر تفاوت بين اياالت با بيشترين سـرانه  ۱/۶و  است) تاريخي (برمبناي سنوات پيشين ) فدرال (

  . ي دهدآن را نشان م ءعمومي و ايالت هاي باكمترين سرانه
  

اياالت در  ءسرانه براي جمعيت هاي بيمه شده و غير بيمه در مقايسه ءروندهاي مشابهي در رابطه با هزينه
در . ديـده مـي شـود    ،مناطق مختلف جغرافيايي يا مناطق با شاخصهاي متفاوت محروميت و عقب ماندگي

سـرمايه گـذاري در   , اخص  به طور. ندمورد استفاده قرار نمي گير و كارآمدثر ءمومنابع به گونه اي , نهايت
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و اين به اين معني است كه منابع موجود به , خدمات بهداشت پيشگيري كمتر از حد مطلوب است ءعرصه
  . عرصه هايي كه بيشترين برگشت را دارند تخصيص داده نمي شوند

  
بويژه در , متشواهد نشان مي دهد كه هزينه هاي عمومي در بهداشت اثر قدرتمندي روي شاخصهاي سال

به اهميـت هزينـه هـاي عمـومي در بهداشـت بـه        NCMH, بنابراين. كشورهاي با مديريت مطلوب دارد
و كـارايي  , دسترسي برابر تـر بـه خـدمات بهداشـتي    , عنوان يك وسيله براي تأمين مالي عادالنه بهداشت

 ءص بـه برنامـه  در ايـن خصـو   NCMHيك مثـال   به عنوان. بيشتر تخصيص ها در اين بخش تأكيد دارد
 نقـد  وجهتحويل ( يك برنامه انتقال مشروط نقدينگي به عنوان, Oportunidadesتوسعه انساني دولت 

سياسـت   يبه عنوان نـوع  در قبال دريافت خدمات خاص بهداشت ، يبه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت
اقشار مكزيكي موفـق شـده   كه در تحقق بهبود چشمگير در تغذيه و بهداشت در جمع فقيرترين  )يتشويق
  . استناد مي كند ،است

  
بـه  بهداشـتي   ءاز يك طرح پوشش همگـاني بيمـه   NCMH: توصيه و استدالل براي حمايت اجتماعي 

, در مكزيك. مناسب ترين گزينه جهت تأمين برابري و كارايي در سيستم بهداشتي حمايت مي كند عنوان
ت فقدان مكانيزمي كه از آنها در برابر ريسـك مـالي حمايـت    در صور, مي شوند  افراديكه با بيماري مواجه

  . له فقر سقوط  مي كنندتبه احتمال زياد در , كند 
  

   بيمـه , انسـاني كمـك مـي كنـد     ءدر حالي كه افزايش سرمايه گذاري در بهداشت به پي ريزي يك سرمايه
بيمـه از تخريـب و   . يسـته شـود  سرمايه گذاري در سرمايه انسـاني نگر  ءمي تواند به عنوان ديگر روي سكه

انساني اعم از فـرد يـا خـانواده در مواجهـه بـا حـوادث سـوء ناگهـاني بهداشـتي كـه            ءقرايي سرمايهقهيرس
NCMH   پيشگيري مي نمايد, ياد مي كند"  نامتعارف  يا يغيرعاد ضربه هاي"از آن تحت عنوان .  

  
د سيستم بهداشتي اين كشور داراي طرحها هز چن, جمعيت فاقد بيمه درماني اند% ۵۰در مكزيك بيش از 

اما سطح پوشش محدود و براي بيشترين بخش جمعيـت فقـط خـدمات    , و برنامه هاي بيمه عمومي است
  . اساسي بهداشتي ارائه مي گردد

  
NCMH      موارد مطلوب و مورد انتظاري را كه يك سيستم بيمه بهداشتي بايد فراهم كنـد بـه شـرح زيـر

  : اعالم مي نمايد
 يك صندوق واحد مشاركت در ريسك  ايجاد شش همگاني از طريقپو •
و , ريسـك  درمشـاركت  , كلي قانوني و مقرراتـي كـه جمـع آوري ماليـات     ساختاريك سيستم واحد با  •

  :رادر بر گيرد پرداخت براي توليد خدمات بهداشتي
 وصيــصبخش خ يبرنامه ها( اسي بعهده دولت است ـاسي پوشش مراقبت هاي اســمسووليت اس •
 , )جايگزيني براي پوشش مراقبت هاي اساسي نه , مي بايست بيشتر جنبه تكميلي داشته باشند  
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 , و ارائه خدمات, تفكيك وظايف تأمين مالي از مشاركت در ريسك •
 . كارايي از تركيب خدمات-طراحي برنامه اي با بيشترين هزينه •
 

 ءكننـده  ديـد حمايت در برابر خطـرات ته .  يكتهيه ليست از كاالهاي عمومي در مكز يا صورت برداري
. توجيه پذير است,  يا خطرات سيستميك و منظم, سالمتي كه افراد يا گروهها را تحت تأثير قرار مي دهد

در ايـن موقعيـت در مواجـه بـا     . يك نمونه از اين خطرات سيستميك بيماري واگيردار يا اپيـدميك اسـت  
نياز به مكانيزم هاي كار آمـد و عادالنـه    که, فردي مورد نياز است  ءهراه حل هايي فراتر از بيم, اپيدمي ها

 به طوردولت  ءمداخله, در اين صورت. کيد قرار دهدءرا مورد تا يبراي تأمين مالي و تدارك كاالهاي عموم
اقتصـادي  [كاالهاي عمومي بخش بهداشت از طريق مكانيزم هاي متعدد انتقالي روي رشـد  . كل الزم است

سرمايه گذاري در دانش و زير ساخت هـا و  , اين كاالها را مي توان از طريق وضع مقررات. گذار استاثر ] 
  . مداخالت درماني توليد نمود

  
مـي   سرفصلي از كاالهاي عمومي در مكزيك ارائـه  NCMHچه نوع كاالي عمومي بايد توليد شود؟ گزارش 

ايـن  . ز كاالهاي عمـومي در بخـش بهداشـت باشـد    كه در نظراست مبنايي براي تدوين سلسله مراتبي ا, كند
  . است و مرتبط ، همبستهبرنامه هاي سرمايه گذاري عمومي تنظيم با و ،سلسله مراتب با اهداف مورد توافق

  
   پي ريزي يك وفاق اجتماعي

NCMH  منباي تعامل با طيف وسـيعي   به عنوانتمايل به اين دارد كه گزارش آن يك سند پويا باشد تا
انجـام وظيفـه   , ستاده ها فرايندها و, با هدف پي ريزي يك وفاق در رابطه با اهداف  و توسعه , زيگراناز با
خش وسيع آن و پي ريزي يـك وفـاق اجتمـاعي كـه     پبه ترويج و  NCMH, از زمان انتشار گزارش . كند
گزارش نه تنهـا  . تمركز نموده است,  اجتماعي و اقتصادي مكزيك تقويت  كند ءسياسي را در توسعه ءاراده

بخـش  , بلكه به سازمان هاي غير دولتي, اياالت يا شهرداريها, به كاركنان دولت و دولت ها در سطح فدرال
  . خصوصي و موسسات علمي دانشگاهي نيز ارسال مي گردد

  
پـا فشـاري    ،انگيزش محيط اجتماعي به گونه اي است كه در آن شهروندان بـه پاسـخگويي دولـت    ،هدف

, بخشند ءدسترسي به خدمات بهداشتي و آموزشي اعتال ءاجتماعي را براي توسعه ءباشت سرمايهنموده و ان
 يهـا  و همچنين براي فعاليت هاي عمومي در راستاي ارتقاء دسترسي برابر به خدمات آموزشي و مراقبت

  . و ديگر خدمات اساسي و پايه ترغيب شوند, بهداشتي
  

  . استراتژيهايي براي عمليات آينده 
  NCMH  براي يك كاسه كردن اظهارات و نقطه نظرات حاصله از بحث هاي انجام شده با انواع دينفعها
ايـن برنامـه بـراي غنـي سـازي توصـيه هـاي        . تدوين ويرايش نهايي گزارش خود برنامه ريزي مي كند در

  . گزارش در سياستگذاري بهداشت و توسعه نقش مفيدي ايفا خواهد نمود
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   ۱۹نپال
 ءكميسيون ملي اقتصاد كالن و بهداشت نپال به عنوان بخشـي از كميسـيون ملـي توسـعه     ۲۰۰۳ سال در

به رياسـت وزيـر بهداشـت و متشـكل از نماينـدگاني از بيشـتر        NCMH. پايدار آن كشور تأسيس يافت 
 با توجه به مـوارد زيـاد نـاآرامي   , كميسيون ملي برنامه ريزي و بخش خصوصي اداره مي شود, وزارتخانه ها

برنامه ريزي سرمايه گـذاري در سـطح    NCMH, هاي سياسي و تغييرات مكرر در كاركنان وزارتخانه ها 
هدف ايـن  . اقتصادي و جغرافيايي عنوان نموده است , منطقه را به منظور مهار دگرگونيهاي وسيع سياسي

ه هـا بـراي بـه توافـق     هزينه يابي ارتقاء مداخالت اساسي در سطح منطقه و اسـتفاده از ايـن برنامـ   , برنامه
  . رسيدن با كميسيون برنامه ريزي و همپايان خارجي است

  
 (NCMH)پي ريزي كميسيون ملي اقتصاد كالن و بهداشت 

بخشـي از   بـه عنـوان  و  ،يـك كميسـيون ملـي اقتصـاد كـالن و بهداشـت       ۲۰۰۳در فوريه سـال  , در نپال
ير بهداشت و متشكل از نمايندگاني از به رياست وز NCMH. پايدار شكل گرفت  ءكميسيون  ملي توسعه

در رابطـه بـا    NCMH. و بخش خصوصي اداره مي شود ،كميسيون ملي برنامه ريزي ,هابيشتر وزارتخانه 
 ءتعدادي موضوع و عرصـه  ,مقدماتيبراي كار  عملياتي ءبرنامهو طرح يك  ، اقتصاد كالن و بهداشت ءبرنامه
  . شناسايي كرده است ،كار

   
  NCMHاستراتژيهاي 

از جمع آوري شواهد براي اطالع رساني در برنامه ريزي  NCMH .تحليل وضعيت:  بستر ترويج و حمايت
اولين قدم در اين راه برنامه ريزي . ر منابع پشتيباني نمودتهو فعاليت حمايتي تبليغي در جهت تخصيص ب

و ) انجام يافت آمستردام يگرمسيرکه توسط انستيتو سلطنتي مناطق ( براي يک تحليل وضعيت 
  . شناسايي شکاف هاي اطالعاتي در اين زمينه بود

  
, تحليل , داخلي و خارجيوجوه  يجمع اورعالوه برافزايش چشمگير. پيش پرداخت هزينه هاي بهداشت

انجام پيش پرداخت براي هزينه هاي بهداشت و اقداماتي براي محدود کردن پرداخت هاي مستقيم را 
اجتماعي و  ءهاي بيمه مدل در قالبهاي آزمايشي  ژهاز جمله پرو ،العات مرتبطبرخي مط. پيشنهاد نمود
و امور مالي بخش برنامه ريزي وزارت بهداشت در دست  بهداشت توسط واحد اقتصاد, محلي بهداشت

  .اقدام است
  

 ميمتص, رت با ذينفع هابدنبال مشو. رويکرد منطقه اي:  خدمات بهداشتي هبهبود دسترسي اقشار فقير ب
تضمين دسترسي اقشار فقير به  يکه رويکردي منطقه اي شايد بهترين استراتژي براگرفته شدبر اين 

بهتر هماهنگ و  ،با فرايند جاري تمرکززدايي نپال ،يک رويکرد منطقه اي. خدمات بهداشتي اساسي باشد
 يتر ممناسب همسو مي شود و براي کشوري مانند نپال که متشکل از مناطق با مشکل دسترسي است

  . باشد
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سيماي  ءپرونده و مطالعات موجود بعمل آمد/ از تحقيقات يمقدمات يک بررسي ،با توجه به اين وضعيت

شاخصهاي , بهداشت ءعمده و اهداف اين پرونده ها شاخصها. شدتشکيل فقر و بهداشت براي هر منطقه 
حضور , منابع انساني و مصرف, ط به موسسات بهداشتيبوداده هاي مر ،بيکاري و سطوح آموزش ،فقر

و اطالعات در تامين مالي بهداشت را , وجود برنامه هاي خاص, اهداء کنندگان و سازمانهاي غيردولتي
  . دربر مي گيرند

  
وزارت .  اساسي خدمات مراقبت هاي بهداشتي ءهزينه يابي يک بسته: برنامه ريزي در سطح منطقه 

هاي بهداشتي را تدوين و هزينه يابي نموده اما نياز به هزينه  خدمات اساسي مراقبت ءبهداشت يک بسته
. مورد توجه بوده است, و با عنايت به ارتقاء سيستم هاي بهداشتي, يابي تفصيلي مبتني برداده هاي واقعي

. اين هزينه يابي جزء اصلي طرحهاي سرمايه گذاري بهداشتي منطقه اي حامي اقشار فقير خواهد بود
به کميسيون ملي برنامه ريزي جهت تأييد و سپس به اهداء کنندگان براي , ا کامل شدندوقتي اين طرحه

بسوي آماده  NCMHپس از اين مرحله . بحث پيرامون تأمين مالي راه اندازي و اجراي آنها ارائه مي شود
  . سرمايه گذاري ملي بهداشت براساس برنامه هاي منطقه اي اقدام مي کند ءسازي برنامه

  
فضايي براي هماهنگي بهتر بين دولت و , عالوه براين.  خارجي توسعه همپايانگي بهتر بين دولت وهماهن

استراتژي  ءهر چند اهداء کنندگان و وزارت بهداشت مشترکاً برنامه. خارجي توسعه وجود دارد همپايان
خارجي در  همپايان ءدر حال حاضر همه کمکهاي توسعه, بخش بهداشت و اجراي آن طراحي کرده اند

قالب برنامه ها و پروژه ها سازماندهي شده و تقريباً کل اعتبارات آن مستقيماً در اختيار وزارت بهداشت 
  . مي شود هزينه همپايانيا توسط خود  قرار مي گيرد

  
  NCMHبرنامه آتي 

ه خواهند گرفت به کاراين اطالعات در توليد و هزينه يابي برنامه هاي سرمايه گذاري بهداشت منطقه اي 
ملي بهداشت  ءبراساس برنامه, برنامه ها که با موقعيت و وضعيت محلي انطباق داده مي شونداين  .شد

  . ملي و منطقه اي را تغذيه خواهند کرد ءو برنامه هاي آتي توسعه, طرح ريزي و هدايت خواهند شد
  

در فرايندهاي برنامه ريزي  تسهيل به منظورگروه کاري ملي / احتمالي يک نيروي  يسازماندهتصميم به 
ظرفيت سازي در مناطق براي برنامه ريزي و  ،هدف .منطقه و گروههاي برنامه ريزي منطقه اي گرفته شد

کارگاهي از ذينفعان . ارائه خدمات اساسي بهداشت به اقشار فقير در راستاي اولويت هاي ملي بهداشت بود
تفصيلي برنامه هاي سرمايه  ءهمچنين نقشه و ه استکاري برنامه ريزي شد ءيک برنامه و کليدي تشکيل

  . گذاري بهداشت در حمايت از اقشار فقير منطقه آماده شده است
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هر چند سرعت کار در , و برنامه هاي بهداشت منطقه اي حامي اقشار فقير تداوم دارند NCMHفعاليت 
جود داشته و در آينده نيز که و يمشکل مهم. وضعيت سياسي به شدت کاهش يافته است يبي ثباتاثر 

ستمر سياستگذاران حمايت م است، که و دولت پايدار يبا ثبات سياس يفضا }فقدان{ادامه خواهد داشت
يک مشکل ديگر در نپال  .کنند، در بر داشته باشد يم يپشتيبان را که از اين فرايند و آگاه به مسايل ارشد

  .در چند سال گذشته بوده است تغيير فراوان و مکرر کارکنان در سطح وزارتخانه
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  ۲۰رواندا

به  و گروه ضربت دراقتصاد کالن و بهداشت با هدف تسهيل يک فرايند ملي در رواندا ۲۰۰۳در اواخر سال 
اين گروه براي دستيابي به . تأسيس يافت, اجراي توصيه هاي کميسيون اقتصاد کالن و بهداشت  منظور

و منطقه اي ترتيب داد که در آن چارچوب نظري فعاليت  جلسات کليدي در سطح مرکزي, اهداف خود
فعال از  بخشيک  ،گروه ضربت. هاي برنامه ريزي توسعه وسياستگذاري تدوين و تحليل مي گرديد

, گروههاي خوشه اي بود که توسط اهداء کنندگان و دولت رواندا براي هماهنگي کمکهاي خارجي
که مسووليت تعيين اولويت هاي جمعيت محلي  يمردمو سازمان هاي سياسي , شوراهاي حکومت محلي

به منظور فراهم کردن بستر حمايت از هدفمند عناوين تحقيقات . ايجاد شده بود, را عهده دار بودند
  . شناسايي و تعيين شدند آن و انتقال در دانش مشارکت

  
  اصالحات مورد نياز تأمين مالي بهداشت عمومي  

  داشت نشان ــحسابهاي ملي به. به شدت وابسته به کمک هاي خارجي استدا ــداشت روانــم بهــسيست
. هزينه هاي بهداشت از طريق کمکهاي خارجي تأمين شده است% ۵۰,  ۱۹۹۸مي دهندکه در سال 

هزينه بهداشت . پرداخت نموده اند ،مستقيم به طورعمدتاً  را، هزينه ها% ۴۰بخش خصوصي و خانوارها 
عليرغم افزايش هزينه هاي بخش . وده هاي بهداشت کشور را شامل مي شکل هزين% ۱۰دولت تنها 

. خانوارها هنوز بار مالي قابل مالحظه اي را از بابت مراقبت هاي بهداشتي به دوش مي کشند, بهداشت 
هزينه ها و بخش % ۳۲هزينه ها و اهداکننده ها % ۴۲, از جمله خانوارها, بخش خصوصي , ۲۰۰۲در سال 
  . زينه ها را پوشش داده استه% ۲۵دولتي 

  
ويزيت ها تا سال % ۲۳رواندا پرداخت هاي مصرف کننده را طرح نمود که به کاهش ,  ۹۹۶در سال 
نقدي و  به طوربا توجه به بخش بزرگي از هزينه هاي بهداشت که توسط خانوارها و . منجر گرديد ۲۰۰۱

يت هاي با در آمد متوسط و کم در برابر جمع, % ۳/۶۰مستقيم پرداخت مي شود و شيوع فقر به ميزان 
به دولت  چند سال پيش , در يک حرکت براي کاهش آسيب پذيري مالي. فقر آسيب پذير خواهند بود

  : براي پرداخت خدمات درماني به منظور ييازمايشي طرح ها طور
 ارتقاء توانايي جمعيت براي خريد مراقبت ها  •
 و , ارتقائ کيفيت مراقبت ها •
  . ترغيب مشارکت اجتماعي در فعاليت هاي بهداشتي ارائه نمودتقويت و  •

  
الزامي کل جمعيت رواندا  يبرا وزارت بهداشت عضويت در طرح هاي پرداخت بهداشت را,  ۲۰۰۴در سال 

هر چند تحقيقات انجام . عضويت دارند Mutuelles de Santeجمعيت در % ۴۰حدود , امروز. نمود
در تقاضا براي %  ۴۰افزايشي معادل , داشت هرح هاي پرداخت بشده در عرصه هاي تحت پوشش ط

از قبيل کيفيت  ياما مسايل, نشان مي دهد  Mutuelles de Santeخدمات بهداشتي از سوي اعضاء 
  . عمل مي کند ،بازدارنده در دسترسي به مراقبت عامليک مانع و  به عنوانمراقبت همچنان 
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   :هزاره ءاهداف توسعه براي دستيابي به توسعه يفرايند ها 
دولت برنامه ها و اصالحات متعددي براي حرکت بخشيدن به اقتصاد و کاهش فقر به اجرا ,  ۱۹۹۸از 

و سند  (HSSP)بخش بهداشت  طراحي برنامه استراتژيک –دو نمونه از اين برنامه ها . گذاشته است
  . در زير توضيح داده مي شوند  - (PRSP)استراتژيک کاهش فقر 

  
و تصويب آن به فوريه , ۲۰۰۳به اواخر سال  HSSPفرايند طراحي .  نامه استراتژيک بخش بهداشتبر

سطح مرکز  رجلسات متعددي د: اين برنامه با يک رويکرد از پايين به باال طراحي شد. برمي گردد ۲۰۰۵
با اهميت تر اين که نکته . و اهداء کنندگان و همپايان مورد مشورت قرار گرفتند, و پيرامون برگزار گرديد

فراگير رويکرد که  به همانگونهاز وزارتخانه هاي مرتبط با بخش بهداشت مطالبه مي شد  منابع/درونداد, 
 ءکه نقطه، ۲۰۰۳سال  روزارت امور مالي با ارائه يک راهنما د, اخص به طور. ايجاب مي نمود يبخش

. از برنامه حمايت کرد, ين دو بخش بودآغازي براي شروع برنامه در پي ريزي يک مکانيزم همکاري ب
HSSP  و اهداف و مداخالت در اولويت را براي حل , را پوشش مي دهد ۲۰۰۵ – ۲۰۰۹دورة زماني

هزينه هاي  ،اين برنامه. تعيين و تعريف مي نمايد MDGsمشکالت بهداشت در جهت رسيدن به اهداف 
و برآورد منابع در دسترس  از سوي دولت و , ابي پايش و ارزشي ءاز جمله برنامه, فعاليت و عمليات الزم

  . محاسبه و تقديم مي کند ،ي و پيش بيني شده رااراهداء کنندگان براساس تعهدات ج ءجامعه
  

لفه هاي فقر در رواندا با استفاده از ءمو. نهايي شد ۲۰۰۲در جون  PRSP.  ش فقرهي کاژسند استرات
براي برنامه ريزي يک فرايند که از طريق آن خانوارها , ن متعددبررسيهاي کيفي و بحث و گفتگو با ذينفعا
در اين , و امنيت برآورده نمايند, آموزش, بهداشت, مسکن, غذا ءبتوانند نيازهاي اساسي خود را در زمينه

  : در تدوين اهداف توسعه مشتمل بر موارد زير را اين امر دولت. سند مورد تحليل قرار گرفت
 ,۲۰۱۵تا سال % ۲۵کاهش شيوع فقر به  - 
 ,دالر ۹۰۰بيش از  به يتوليد ناخالص داخلواقعي از  ءافزايش سرانه  - 
  , سال ۶۵افزايش اميد به زندگي تا   - 

  : کرد به برقراري يک استراتژي براي دستيابي به اين اهداف از طرق زير کمک PRSP. نمود ييار
 , محصوالت کشاورزي) ري سازيتجا( افزايش در آمد خانوار از طريق بهبود مبادالت و تجارت  •
 و , انساني و توانمندسازي زنان ءسرمايه گذاري در سرمايه •
 بهبود کارايي بخش عمومي  •
 

  گروه ضربت در اقتصاد کالن و بهداشت 
گروه ضربت در اقتصاد کالن , با کمک هاي فني دانشگاه کلمبيا,  ۲۰۰۳در اواخر سال . هدف گروه ضربت

 يي در رواندا براي اجراي توصيه هارين گروه تسهيل يک فرايند کشوهدف ا. تشکيل شدو بهداشت 
NCMH  ,و عملياتي کردن اصول بهداشت و اقتصاد در ارتقاء سيستم مراقبت هاي بهداشتي بود .  
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رئيس . گروه ضربت به دفتر دبير کل وزارت بهداشت وابسته است ،به لحاظ اداري. ساختار گروه ضربت
, اين گروه در ارتباط تنگاتنگ با واحد برنامه ريزي وزارت بهداشت. مشاور است گروه ضربت مستشار وزير

. کار و از آنها حمايت مي کند ،برنامه ريزي استراتژيک و پايش کاهش فقر وزارت امور مالي ءهيات مديرهو 
, ه سازمانهاي اهداء کنند, اي عمومينهاده ،گروه ضربت مرکب از تکنيسين هاي وزارتخانه هاي مختلف

  . مي باشد WHOو نماينده اي از , سازمانهاي علمي و غير دولتي 
  

يات هايي کليدي درسطح هگروه ضربت  ،براي دستيابي به اهداف .فعاليت ها و استراتژي گروه ضربت
, مرکز و منطقه تشکيل داد که در آن چارچوب نظري فعاليت هاي برنامه ريزي توسعه و سياستگذاري

که در پايين توصيف ( گروههاي خوشه اي , گروهها/ يات ها هدر ميان اين . يدگردمي  طرح و تحليل
, شوراهاي محلي, توسط اهداء کنندگان و دولت براي هماهنگي کمکهاي خارجي) خواهند شد 

با مسووليت تعيين اولويت هاي مردم محل ايجاد  کوچک يهسته هاوسازمانهاي سياسي مردم در سطح 
حمايت از فعاليت هاي ترويجي و جمع آوري شواهد در  به منظور, هدف  عناوين تحقيقات. گرديد

  . تعيين گرديده است, همچنين اطالع رساني از عملکرد دولت و همپايان او 
  

  برقراري مکانيزم هايي براي هماهنگي اهداء کنندگان 
انجام شده توسط  م هايي براي هماهنگي مداخالتزنياز به برقراري مکاني,  جلسات متعدد ياران توسعه

به توسعه  يو تقويت رويکرد بين بخش, پرهيز از دوباره کاري, دولت و ياران او در راستاي افزايش کارايي 
  . متعددي ايجاد شده است ءکننده به همين علت واحدهاي هماهنگ. را  تأکيد نمود

  
 هماهنگي کمک هايبه عنوان مجمعي براي  ۲۰۰۲در نوامبر سال  DPCGگروه هماهنگي ياران توسعه 

و پايش و اجراي , مسووليت هماهنگي برنامه هاي توسعه جهت اجتناب از دوباره کاري با ,بين المللي
PRSP و گروه هماهنگي , دو گروه هماهنگي و همسو سازي برنامه ها و پروژه هاي رواندا. تأسيس يافت

  . حمايت مي کنند DPCGاز  ،در حمايت از بودجه
  

براي بحث پيرامون هماهنگي مسايل و طرح ) بهداشتي ءيک خوشه رمشتمل ب( گروه خوشه ايهشت 
هر يک از اين ها براي هماهنگي بهتر در . عمليات اجرايي مرتبط با يک بخش خاص شکل گرفته است

 يفراگير بخشرويکرد  راهنما و دستورالعمل تهيه مي کنند که تکيه بر استراتژي ،کمکهاي اهداء کنندگان
  .بر عهده داردنيز را نظارت بر گروههاي خوشـــه اي  DPCG. دارد

   
مسووليت دفتر وزير  CTBاز وقتي که . بسيار فعال بوده است ۲۰۰۴بهداشت از اواخر سال  ءگروه خوشه

اين گروه هر دو ماه يکبار جلساتي به رهبري دبير کل وزارت بهداشت برگزار مي  ،را به عهده گرفته است
   و هماهنگي فعاليت هاي همپايان را دربر يفن ايـــکاره. بهداشت ءگروه خوشه ف کلي اينــوظاي. کند
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هفت . در اين گروه فعاالنه شرکت مي کنند ،نمايندگان گروه ضربت در اقتصاد کالن و بهداشت. مي گيرد
  . تشکيل شدند بهداشت ءگروه تخصصي کاري براي انجام کارهاي فني خوشه

 محور- بازدهو  جامع تررويکرد مالي يک تعريف  يبرا ،CTBرهبري  حتت ، گروه رويکرد قرار دادي - ۱
کار  حمايت از اجراي سياست اصلي توسعه و ارزيابي در و, در مراکز بهداشتي و بيمارستانهاي منطقه اي

ازمايشي را که استراتژي رويکرد قرار دادي  ءاين گروه کاري تجربيات بدست آمده از چهار پروژه. مي کند
پروژه بنگاه کمک , CTBپروژه : اين  پروژه ها عبارتند از . مورد تحليل قرار مي دهد , ه مي کنندرا تجرب

  . و پروژه شبکه بهداشت ,  CORDAIDپروژه , GTZهاي فني آلمان 
مسايل و  يرهبررا   Mutuelles de Santeگروه کاري ، GTZ بنگاه کمک هاي فني آلمان - ۲

اين گروه کاري به اتفاق گروه ,  ۲۰۰۵در مارس سال . و فصل مي کندرا حل  آن مرتبط به راه اندازي
, کارگاهي را سازمان دادند که برمشارکت اطالعات در جمع ذينفعان, ضربت در اقتصاد کالن و بهداشت 

آن  يراه انداز حمايت از در مطالعاتتعيين و , Mutuellesبرآوردهاي نياز به کمک خارجي براي تداوم 
  . تمرکز داشت

گروه کاري فعال در مسايل ادغام برنامه هاي  ،USAIDبين المللي  ءبنگاه امريکايي توسعه - ۳
HIV/AIDS در سيستم مراقبت هاي بهداشتي را هدايت مي کند .  

انساني  ءو مسايل مرتبط با سرمايه گذاري در سرمايه, هدايت  CTBتوسط  منابع انسانيگروه کاري  - ۴
  . را مطالعه مي کند

از ارزيابي و هماهنگي برنامه هاي مرتبط با پيشگيري و درمان بيماريها حمايت  يهارکنترل بيماه گرو - ۵
  . مي کند

استراتژيک  ءداده هايي را از اقدامات اهداء کنندگان براساس محورهاي برنامه گروه طراحي مداخالت - ۶
ت و اهداکنندگان با تسهيل در همسو سازي دول به منظور محدوده هاي جغرافياييبخش بهداشت و 

HSSP هم گروه کنترل بيماريها و هم گروه طراحي  بهداشت يسازمان جهان. جمع آوري کرده است
  . مداخالت را هدايت مي کند

  .مي باشد تنظيم خانوادهگروه هفتم که اخيراً به گروههاي فوق اضافه شده است گروه  - ۷
   

  راه به پيش 
% ۲/۸دولت رواندا , در ارتباط با تخصيص منابع. آمده است در چند سال گذشته پيشرفت هايي بدست 

تعيين % ۱۵بخش بهداشت اختصاص داد که هنوز به طور فاحشي زير به  ۲۰۰۴بودجه خود را در سال 
خانوارها هنوز بار مالي سنگيني در مراقبت . مي باشد MDGsشده و مورد نياز براي دستيابي به اهداف 

راهنمايي و  يتمسوولبا يک واحد اداري ،اين شرايط به واکنشو در , اي بهداشتي بردوش مي کشنده
  . تأسيس يافته است Mutuelles de santeعضويت در  ءپايش ارتقا

  
يک خط مشي در خصوص راهنمايي براي رويکرد تأمين مالي مبتني بر عملکرد در حال , عالوه براين

منابع  ءو استراتژي توسعه ،ل نهادينه شدنکارگيري حسابهاي ملي بهداشت در حابه . شکل گيري است
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طراحي مداخالت بهداشتي و مطالعات هزينه  عمليات, به عالوه. مي باشد انساني رو به پيشرفت و تکامل
  . هاي عمومي در دست اقدام است

  
و اعضاء جديد از ديگر وزارتخانه ها  و گروه ضربت در اقتصاد کالن و بهداشت انتظار دارد که با جذب نيرو

با  ،يک کشور در آن که طيياين گروه با ايجاد مح. ظرفيت تحليلي خود را افزايش دهد ،دانشگاهها
بتواند ظرفيت کارشناسي موجود در سطح وزارتخانه ها و  ،محدوديت منابع در سياستگذاري و تحليل

  . به فرايند توسعه در رواندا کمک مي کند, دهددپارتمانها را مورد استفاده قرار 
  
براي  يبلکه به عنوان مجمع, نه تنها براي ترويج اصول اقتصاد کالن و بهداشت , ابراين نيروي ضربتبن

 ء دوسالهء دوره يبرا. براي دولت محسوب مي شود و درونداد يک منبع,  و انتقال آن دانش در مشارکت
اي ناظر به پايش کارشناسي خود و تمرکز در فعاليت هظرفيت به ارتقاء  تصميمنيروي ضربت   ۲۰۰۶ - ۷

و راهنمايي وزيران امور مالي و بهداشت  PRSPو  HSSPتحت عنوان  تعريف شده يفعاليتهاو ارزشيابي 
  .داردبين عرصه هاي اقتصاد و بهداشت  مشترکدر موضوع هاي 

  
کمک هاي فني براي تقويت و  تامين و يسازبستراقتصاد کالن و بهداشت در  فعاليتنياز به تداوم 

دولت طرحي براي نهادينه سازي . ده است شاعالم  توسط وزارت بهداشت زي سيستم بهداشتظرفيت سا
گيري کارکنان متخصص ملي را براي مديريت اين برنامه در به کاراز جمله استخدام و   CMH برنامه 

  . دست تهيه دارد
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   ۲۱سنگال
, ده بين فعاليت هاي مختلف بهداشتيعامل سازنت و يافزايبراي هم  سنگال در حال حاضر برنامه اي را

 ءبرنامه تحکيم يدر راستا, و تضمين اين نکته که فعاليت هاي ياران و همپايان , و کاهش فقر ،توسعه
 ءتوجه برنامه نکانو. به پيش مي برد , بهداشت مي باشد ءبراي توسعه يفراگير بخشبرنامه و , ملي ءتوسعه

شبرد تالش هاي وزارت بهداشت در همسو سازي اولويت هاي همپايان با ارتقاء و پي ،بهداشت وتوسعه
توجه ويژه اي به ظرفيت , عالوه بر اين . اولويت هاي ملي و کاهش پراکندگي سياست هاي بهداشتي است

  . خورد يبه چشم مدر اين برنامه , فني و تحليلي وزارت بهداشت 
  

   بهداشتحمايت از گفتمان سياستگذاري در سرمايه گذاري 
و ترويج , برنامه بهداشت و توسعه در سنگال از تالش هاي ناظر به جلب توجه به روابط بين بيماري و فقر

دسترسي به مراقبت هاي اوليه بهداشتي حمايت کرده  ءو حمايت از افزايش سرمايه گذاري براي توسعه
به منظور تسهيل در  ,ت مشترک وزراي بهداشت و امورماليساختاري به رياس ۲۰۰۳در سال . است

گفتمان سياستگذاري در سرمايه گذاري بهداشت بين وزارتخانه هايي که منابع و دروندادهايي براي 
هر مرکب از يک نماينده از , تخصصي جهت هماهنگي فعاليت ها ءيک کميته. شکل گرفت , سالمت دارند

  . گرديدو برنامه ريزي تشکيل , امور مالي , وزارتخانه هاي بهداشت يک از 
  

سنگال در , ديگر برنامه هاي بهداشت و توسعه براساس فعاليت هاي هماهنگ شده توسط اين ساختار و
و توسعه , کاهش فقر, رويکرد ها در بهداشت  ازمايشي را براي ايجاد هم افزايي بين ءحال حاضر يک پروژه

يا  يفراگير بخشرويکرد ، پايانهم ءهمه ءيکپارچه يهافعاليت نشان دهد کهبه پيش مي برد تا , اقتصادي
 ، پيشرفتو همپايان  WHOحمايت . کند يتقويت مرا (PNDS) بهداشت  ءتوسعه يبراملي  ءبرنامه

از جمله , بهداشت در همه سطوح يهافعاليت هاي وزارت بهداشت را در بهبود مديريت سرمايه گذاري
اهداف کاهش فقر و دستيابي به  اولويت هاي داخلي در راستايبا بهتر کمک هاي خارجي  يهماهنگ
  . هدف قرار داده است ،هژاره

  
با , ظرفيت تحليلي ءنياز مبرمي به توسعه, در راستاي تحکيم تعامل بين وزارتخانه بهداشت و امور مالي 

درفقر و , عمومي در بهداشت براي تحليل تأثير سرمايه گذاريهاي, کالن ابزارهاي اقتصاد استفاده از
اما هنوز  استشده  يطراح ترويج و حمايت ابزار. دشيشناساي ، در وزارت بهداشتشتيشاخص هاي بهدا
زيرا فرايند توليد . حمايت از افزايش تخصيص منابع به بخش بهداشت نياز است يبرا به شواهد بيشتري

از سال گذشته بيش  ۱۰در  يتوليد ناخالص داخلرشد مداوم  و ,در سنگال نيازمند کار و کارگر زياد است
. هر چيز متکي به بهره وري نيروي کار بوده است که بهداشت و تغذيه از منابع عمدة آن بشمار مي روند

شواهد جمع آوري شده در اين رابطه ممکن است مطالبات و درخواست هاي وزارت بهداشت را براي 
  . افزايش در تخصيص منابع به کرسي تأييد به نشاند
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چند ) جمع آوري شواهد ( يو بسترساز برنامه ريزي اشت از طريقکاهش از هم گسيختگي سيستم بهد
    بخشي

وزارت آموزش و . خدمات بهداشتي ارائه مي کنند , غير از وزارت بهداشت, سازمان  ۱۵حدود , در سنگال 
اين پريشاني و از هم . وزارت ورزش و رشد جوانان از آنجمله اند, وزارت نيروهاي مسلح, پرورش

نياز به هماهنگي و همکاري بين بخشي و تحقق يک فرايند برنامه , ت هاي بهداشتي گسيختگي فعالي
 يريز يپبر لذا رويکرد به اين مساله در سنگال مبتني . ريزي در سطح منطقه را روز افزون نموده است

 ,ي ديگر وزارتخانه ها چندبخشي براي جمع آوري و هماهنگي اطالعات در فعاليت هاي بهداشت بنيانيک 
در مستند قابل اتکاء  ساختاريک فقدان . بوده است NGOsو سازمان هاي غير دولتي , بخش خصوصي

، يک شکاف و خالء از هم گسيخته و تکه پاره بنيان سازي تخصيص منابع عمومي براي بهداشت در اين
  .رود يکليدي اطالعات در سنگال به شمار م

   
 انستيتو ،۲۰۰۴در سال  WHO, ي مسوولين کشوري به دنبال تقاضا جمع آوري شواهددر حمايت از 

فقر و  ءرا درگير انجام يک تحليل تفصيلي پيرامون رابطه سلطنتي بيماريهاي گرمسيري آمستردام 
 ملي بهداشت را با توجه به ءراههاي تقويت برنامه ،اين تحليل. و تأمين مالي بهداشت نمود,  بهداشت
 PRSPو , افريقا ءجديد براي توسعه مشارکت,  MDGsت ها مانند آن با ديگر برنامه ها و فعالي پيوند

  .مورد آزمون قرار داد
   

 يبراو فعاليت توسط يک مشاور ملي اين . اطالعاتي بود يهدف اين تحليل شناسايي خالء ها و شکاف ها
 را و فرصتهايي, ظرفيت جذب بخش بهداشت رد را يموانع ،تحليل. ادامه يافت  شناخت سازمانيتکميل 

طرحهاي  مشتمل بر, موثرتر به طوربراي بسيج منابع بيشتر براي بهداشت و رسيدن به کانونهاي فقر 
  . نمودشناسايي  ،و بيمه, بخش خصوصي و دولتي  مشارکت

  
فقر و منابع مربوط به , براساس داده هاي مربوط  به بار بيماريها , يک تحليل تفصيلي در سطح منطقه 

را  يفراگير بخشبرنامه ريزي ارائه مراقبت هاي بهداشتي در بستر رويکرد پيشرفت , بخش بهداشت
و يک گروه کاري  يالزم پيش بين يها حمايت ،طراحي حسابهاي ملي بهداشت يبرا. پشتيباني مي کند

  . شده است يسازمان دهبراي اين منظور 
  

را  PNDSو  PRSPمانند , تمر تقويت فرايندهاي مس ،در سنگال  فعاليت هاي ناظر به اجراي اين برنامه
هدف نهايي آماده سازي يک برنامه . هدف قرار داده است, ارتقاء مديريت منابع بخش بهداشت در جهت

به اقشار  توجهتضمين با  که, مدت بهداشتي است يطوالن سرمايه گذاري ملي طرحعملياتي براي يک 
  . کندپشتيباني ملي بهداشت،  ءمهبرنا ازد باي فقير در بهبود افزونتر ستاده هاي بهداشتي،
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  اهداء کنندگان يکل يخريدها  تقويت فعاليت هاي ناظر به کاهش فقر و يبرا ييفرصت ها
و , ميان مدت مالي ءطرح يک برنامه, نيازمند توافق در استراتژيها و سياست هاي بخشي  ،همة ذينفعان

فقدان يک ارتباط , به عنوان مثال. هستند, تدوين يک دستور کار براي اصالح سازماني و ظرفيت سازي 
منسجم از اولويت مداخالت در  ءيک مانع عمده در طراحي يک بسته  PNDSو PRSPبودجه اي بين 
 و همکاري نزديکتري بين, شفاف تر شود PRSPنقش بهداشت در کاهش فقر بايد در . کاهش فقر است

 وزارت امور مالي, در عين حال. گردد ودمشهبخش بهداشت  ءو اجراي استراتژي توسعه PRSP  يطراح
تخصيص منابع براساس اهداف کمي را در دست اقدام دارد،  اصالحات در مديريت هزينه هاي عمومي که

آزمون وزارت بهداشت ساختار هزينه هاي ميان مدت خود را  و ,را هدف قرارداده است و قابل اندازه گيري
  . کند يم
  

اما در آن ارتباطي بين متدولوژي هزينه يابي , هزاره است ءپروژه يرابآزمون  ءکشور سنگال يک عرصه
 ،يبخشفراگير رويکرد . مورد استفاده وزارت بهداشت وجود ندارد  ءمورد استفادة پروژه و ساختار هزينه

جذب , در واقع. صيص وجوه ادامه مي دهندو اهداء کنندگان به تخ, کامل اجرا نمي شود به طورهنوز 
صورت مي گيرد که نشان دهنده نياز به تحليل موانع % ۳۰ء کنندگان به شدت پايين و در حد وجوه اهدا

  . در اثر بخشي کمکهاي اهداء کنندگان دارد
  

برنامه ريزي , امورمالي  توسط نمايندگاني از وزارت خانه هاي شناخت سازمانيهمراه ه سند اجراي پروژه ب
  . ييد شده استو همپايان توسعه تدوين و تأ, بهداشت , 
  

و قابل رويت نمودن  ملموس نمودنبحث پيرامون چگونگي , در داکار يکشوربرگزاري يک کارگاه بين 
ظرفيت  ءپي ريزي همکاريهاي دروني و توسعه, تقويت تعامل و گفتمان سياستگذاري, و بهداشت سالمت

تجربيات برتر در جهت بسط  و انديشه ها ءيک مجمع مبادله اين کارگاه به عنوان. کشوري را تسهيل نمود
و شيوه هاي حمايت بهتر از , مچنين شناسايي نيازهاي مالي وفنيه, فرايند به کشورهاي ديگراين 

کارگاههاي مشارکتي توسط وزارت بهداشت در دو منطقه از فقيرترين مناطق . کشورها ايفاي نقش نمود
آزمايشي  اقدامات, سطح اجرايي يفعاليتهاو  يخط مشبين  پيوندبراي برقراري . سنگال برگزار مي شود

  .در اين دو منطقه انجام خواهد شد
  
  
  
  
  
  
  



 105

   ۲۲ النکا يسر
به رياست مشترک وزراي بهداشت و امور , ۲۰۰۲ن و بهداشت سريالنکا در سال کميسيون ملي اقتصاد کال

پايگاه و وضعيت دستيابي به  ربا توجه به موفقيت چشمگير سري النکا د. مالي اين کشور تأسيس يافت
کميسيون آغاز به راهنمايي دولت و وزير بهداشت در , با منابع محدود  يهاکشورءبرتر سالمت در مجموعه

 NCMH. نمود اقتصادي ءافزايش سرمايه گذاريها در بهداشت و تضمين کمک بخش بهداشت به توسعه
از جمله  يمتعدد يدمنتشر کرده و مسايل کلي) ۲۰۰۶( يگزارش خود را در سال جار النکا يسر

تأمين مالي  ,بهداشتيتخصيص منابع بهداشت به سطح سوم در مقايسه با عرصه هاي مراقبت هاي اوليه 
  . بحث نموده است را بهداشت و برنامه ريزي ناکارآمد منابع انساني

  
  کميسيون ملي اقتصاد کالن و بهداشت تأسيس 
عاليت هاي دولت اين کشور براي ارتقاء عملکرد بر سلسله ف ۲۰۰۲سري النکا در نوامبر  NCMH بنيان

اولين سياست ملي بهداشت و گزارش گروه ,  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۶در سالهاي . بود استوار خدمات بهداشتي
اهداف متعددي را براي بخش بهداشت , به ترتيب, ر سياستگذاري بهداشتي ضربت رياست جمهوري د

, ۲۰۰۱در سال . بهداشتي ارائه نمودابري در سيستم تعريف و توصيه هايي براي بهبود پاسخگويي و بر
اقتصادي کشور با  ءجديدي براي سرعت بخشيدن به توسعه ءبرنامه( را  ۲۰۱۰سري النکا چشم انداز 

 به راه انداخت که هدفهاي بهداشتي زيادي را در بر)  يبخش اقتصاد اقتصاد کالن ودر اهداف بلند پروازانه 
  .مي رفت استراتژي کاهش فقر بشمار ندسبنياني براي و  مي گرفت 
 

يک چارچوب استراتژيک براي ارتقاء سيستم ) ۲۰۰۳(در نهايت برنامه بزرگ بهداشتي سري النکا 
  . استراتژي زير ساختار يافته بود ۵فراهم نمود که براساس  ۲۰۱۵بهداشت تا سال 

عيت سالمت را ارتقاء تضمين ارائه مراقبت هاي بهداشتي جامع که بار بيماري را کاهش و وض •
 . بخشد

 توانمندسازي جامعه براي حفظ سالمت خود  •
 بهداشت و مديريت  ءارتقاء منابع انساني براي توسعه •
 ؛ و ) مصرف آن / تخصيص و بهره برداري , بسيج منابع (  بهداشتمالي مين ءتاارتقاء  •
  تقويت نقش ها و عملکردهاي رهبري و مديريت سيستم بهداشت  •

 
نيـاز بـه تعامـل و گفتمـان گسـترده بـراي        و بـه , النكا بودند سري NCMHه ها بنيان تأسيس برناماين 

و نگاه جامع به گزينه هاي سياستگذاري جهت ارتقاء سرمايه گذاري داخلـي  , ان با توسعه ءسالمت و رابطه
  . ندداشتو خارجي در بهداشت تأكيد 

 
NCMH است مشترك وزارت بهداشت و امورمالي با بين بخشي سطح باال به ري ءالنكا يك مجموعه سري

سـازمانهاي غيـر   , يو مجامع علمـ  دانشگاهها,  لسازمان مل, بانك مركزي  ،نمايندگاني از وزارت كشاورزي
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 ءيـك كميتـه   ،در حمايت از فعاليـت ايـن كميسـيون   . و ديگران است, بخش خصوصي, دولتي غير انتفاعي
  .بيرخانه مستقر در وزارت بهداشت تشكيل شدبرنامه ريزي و دو گروه كاري و همچنين يك د

  
  NCMHاهداف 

ارتقـاء آگـاهي سـطوح بـاالي     ) توصـيف گرديـد   NCMHهمانگونه كه در گزارش ( هدف كلي كميسيون 
سياسي و تعهد آنها نسبت به افزايش هزينه هاي بهداشـت و حـل مشـكالت و محـدوديت هـاي      مديريت 

  . ارائه موثر مراقبت هاي بهداشتي به اقشار فقير است توانمندسازي براي به منظورسيستمي و نهادي 
  

 ءدولـت و وزارت بهداشـت در همـه    ءو مسووليت مشـاوره , بسيار وسيع است NCMHوظايف و اختيارات 
 ءبخـش بهداشـت بـه توسـعه     ءو تضمين مساعدت بهينهبهداشت ابعاد مربوط به افزايش سرمايه گذاري در

  : اين وظايف به شرح زير تنظيم شده است . مي گيرد رصادي و مبارزه عليه فقر را در باقت
a( انتخـاب خـط مشـي هـا و      ،مقوالت كالن سياستگذاري ءمشاوره براي دولت و وزارت بهداشت در همه

تـا  , در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي هم, بهداشتراهنمايي ها در ارتباط با سرمايه گذاريهاي 
  . كشور داشته باشد ءبهداشت بتواند نقش بهينه اي در توسعه

b( باالخص مداخالت ناظر بـه اقشـار   , ديد براي ارتقاء مداخالت بهداشتيارائه رويكردها و استراتژيهاي ج
 , فقير و افزايش سرمايه گذاريها در بهداشت 

c(    مشاركت و انجام مطالعات مناسب در ابعاد مختلف اقتصاد كالن و بهداشت كه فعاليت و برنامـه هـاي
 . كند كميسيون را حمايت

d( بهداشت و راهنمايي در استراتژيها   ءتوسعه جهتبسيج ارتقاء منابع خارجي  يبرا يپيشنهاد راهکارهاي
 . بهينه از آنها ءو سياست هاي كالن جهت استفاده

e( و   انسـاني  ءبـراي كـل توسـعه    بهداشـت ابعاد مرتبط بـا اقتصـاد و    ءمشاوره براي وزير بهداشت در همه
 النكا سري دربهداشت 

 
بلكه مهمتـر از  , رشد اقتصادي نيست مربوط به مساله يک تنهااين نكته است كه اين امر  درکاس كار اس

اين برنامه موفقيت سري النكـا را در دسـتيابي    .آن است مصرفسازماندهي منابع بهداشت و  يگآن چگون
عليـرغم سـهم   , السـت يسه با كشورهاي با در آمد بابه سطوحي از اميد به زندگي در بدو تولد كه قابل مقا

 . نشان مي دهد، اين کشورتوليد ناخالص داخلي در از نسبتاً پايين  ءسرانه
  

   و نتايج اوليه NCMHاستراتژيهاي 
 ، در رابطه با افـزايش منـابع مـالي بـراي بهداشـت      NCMHج مملوس برنامه يهر چند داوري در مورد نتا

بسيار زود اسـت  , در سري النكا  موثر ت هاي بهداشتيارتقاء كارايي و بهبود دسترسي اقشار فقير به مراقب
به  ۲۰۰۲در نوامبر  NCMHاقتصاد كالن و بهداشت از آغاز تأسيس  ءالنكا در عرصه اما تالش هاي سري

  . داليل زياد بسيار چشمگير بوده است
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وظـايف  بـا  , كميسيون ملي در اقتصاد و بهداشـت  جزء اولين كشورهايي بود كه براي ايجاد, سري النكا •
 :منحصر بفرد زير اقدام نموده است

 
  , ط با اقتصاد بهداشت در سري النكابرطرف نمودن ضعف آگاهي در ارتبا -   
در  يکليـد و نقـش آفرينـان   بازيگران به  وحدت بخشيدننظير  ،سازماني شکافبرطرف نمودن  -  

  ياستاني و منطقه ا, سطوح ملي
از طريق پيوستن به فعاليت هاي بين المللي در  بين المللي يمشارکت هابرطرف نمودن ضعف  -  
  و, هاي اقتصاد و بهداشتعرصه 

و اثـر بخشـي در ارائـه خـدمات     , كارايي بيشـتر , آن در افزايش منابع براي بهداشت پايش تأثير -  
  .بهداشت بهتر براي مردم  بويژه اقشار فقير بهداشتي و

سـاختار رهبـري و   , و دبيرخانـه , ي كـاري گروههـا , برنامـه ريـزي    ءكميسيون با برقـراري كميتـه   •
  . سرپرستي موثري را سامان داد

كميسيون يك وفاق و همسويي آشكار در عرصه هاي وسيعي از ديدگاه مردم و دولت بـا توجـه بـه     •
 : موارد زير 

 و, اقتصادي و مبارزه عليه فقر ءنقش كليدي بهداشت براي توسعه -  
  ،ي در بخش بهداشتاهميت افزايش سرمايه گذاريهاي عموم -  
 . ايجاد كرده است  

 . اقتصاد كالن و بهداشت كمك نموده است در كميسيون به طرح و بحث بين المللي •
  

بدسـت  نتـايج زيـر   استراتژي مورد بحث در ذيـل   ۵در سه سال اول بهره برداري از فعاليت , اخص به طور
 : آمده است

  
  )و گروههاي كاري, كز بحث هاي گروهي متمر, طالعات اقتصاديم( يبسترساز

از  اقتصـاد و بهداشـت    ءكـه در عرصـه   مسـايل مهمـي   ,۲۰۰۲در دسامبر  NCMHايي دهمدر اولين گر
  : عبارت بودند از شدنيازمند توجه جدي و فوري اعالم  ،ديدگاه شركت كنندگان

  , امين مالي خدمات بهداشتي پيشگيريتدر كاهش جدي  •
 , كمينه سازي پذيرش هاي بيمارستانيش و جهت كاه يسازوکارهاينياز به پي ريزي  •
 , موثر از خدمات جنبي ءاستفاده •
 پيشگيري از اتالف دارو  •
تأمين مـالي   ،پرداخت كننده يبستر بخش هاي, مثالً تخصيص ماليات( شناسايي منابع جديد مالي  •

 و , )گروهي 
 . نياز به استفاده كارآمدتر از منابع انساني •
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 چهـار مصاحبه گروهـي متمركـز سـازمان داد كـه      ۲۷ ، تعدادNCMHسايل براي روشن تر نمودن اين م
اين گروههاي متمركز متشكل بودند از اعضـاء  . ميليون نفر را پوشش مي داد ۲/۶استان و جمعيتي معادل 

و , معلمـين , بازرسـان بهداشـت عمـومي   , داروسـازها , كاركنان بهداشتي, پزشكان, بيماران, حليم ءجامعه
منـابع  , از جمله باربيماريهـا , گروهها روي تعداد زيادي از مسايلاين . مدني  ءنهاي جامعهاعضايي از سازما

  ه هاي ـهزين, ومـو سدوم , ي در سطح اولـالت بهداشتـتسهي ،رسي به مراقبتـدست, داشتـاني بهـانس
 ءمـه تمركز نموده و توصيه هاي مشخصي بـراي افـزايش كـارايي در ه   , و مراقبت هاي پيشگيري, بهداشت

تـأمين مـالي    موضـوع  يكـي در , دو گـروه كـاري دائمـي    NCMH, در نهايـت . عرصه ها ارائه نمودنداين 
و , ياجتماع يتا مين مال، يبيمارستان يت، درآمد سازبهداش يبيمه اجتماع ،مستقيم يهزينه ها(بهداشت 

, )اشـتي عمـومي  داخالت مراقبت هـاي بهد م ءتحليل هزينه(و ديگري در مسايل بودجه , )تخصيص ماليات
  . تشكيل داد

  
  : اين برنامه مشتمل بر موارد زير بود. متفاوتي براي ترويج سازمان داد ءبرنامه NCMH. ترويج

  , تبهداش ءو كميته ملي توسعه بهداشتطرح و ارائه مطلب در سطح شوراي ملي  •
 پخش پيامها در رسانه هاي جمعي  •
 , )در سطح مركزي و استاني ( ان مردبرگزاري سمينارها براي سياستمداران و دولت  •
 و , نامهروزچاپ و نشر يك  •
 .اينترنتي براي توزيع در سطح جامعه ءطرح يك شبكه •
 

اقتصـاد و   ءهدف از اين استراتژي طرح تجربيـات كشـور در عرصـه   . مشاركت در اجالس هاي بين المللي
 . بهداشت و بهره مندي از تجربيات بين المللي در اين خصوص است

  
بررسي مسايل اقتصاد بهداشـت در كشـور و    ،هدف گزارش.  NCMH ۲۰۰۵ نشر گزارش سال  چاپ و

ملـي پـيش بينـي     ءيك مشاوره, بدنبال انتشار گزارش. تأمين استراتژيهاي ناظر به رفع اين مشكالت است
  . مي شود

  
ادن اولويت مستندات مهمي در سالهاي اخير براي نشان دمدارک و . ملي سرمايه گذاري بهداشت ءبرنامه

از جملـه  , براسـاس ايـن مسـتندات اوليـه     ,۲۰۰۵در سـال  . شده است تهيه هاي اصلي در بخش بهداشت
  . اري بهداشت برنامه ريزي كردذملي سرمايه گ ءبراي نهايي كردن برنامه  NCMH  ،۲۰۰۵گزارش سال 

  
   يندهآ چالش هاي

  . خواهد شد هايل بهداشتي زير مواجالهاي آتي با مسسالنكا در سري, NCMH ۲۰۰۵مطابق گزارش سال 
النكا نگهداري و پي ريزي پيشرفت هاي  ي ترين مساله براي سريورف. تأمين مالي مراقبت هاي بهداشتي

نظام بهداشتي آن در فضايي است كه هزينه هاي بهداشتي دولتـي در آن پـايين و پرداخـت هـاي نقـدي      
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يت نسـبي در افـزايش اميـد بـه     با توجه به موفق .باالست  ،توسط مصرف كنندگان خدمات در آن ،سيستم
پيدا كردن منابع براي مراقبت از جمعيت رو به رشد سالمند در سالهاي پيش مشکل النكا با  سري, زندگي

توليد ناخـالص  درصد  ۵/۲ -۳ه بخش دولتي حداقل کتوصيه كرده است  NCMH. رو مواجه خواهد بود 
 ۵/۱-۲در حالي كه هزينـه هـاي بخـش خصوصـي بـه ميـزان       ( را در بهداشت سرمايه گذاري كند  يداخل

به و گامهايي براي ايجاد يك سيستم بيمه ) ممكن است كماكان استمرار يابد يتوليد ناخالص داخلدرصد 
  . كاهش نابرابريهاي مرتبط و متأثر از پرداخت هاي سنگين مستقيم نقدي برداشته شود منظور

  
النكا بـه نيازهـاي جـاري كشـور كـه       اي منابع بهداشت سريتخصيص ه  .تخصيص هاي منابع بهداشت

  . مشتمل بر موارد زير است پاسخي نداده است
  , مداخالت گرانتري را الزامي خواهد كردکه انتقال جمعيتي و اپيدميولوژيكي  •
 , زيرساخت هاي فرسوده و تخريب شده در اثر سالها جنگ و درگيري •
 , يپشتيبان اختالل و بهم ريختگي خدمات پيشگيري و •
 بويژه در مناطق روستايي , و تجهيزات در واحدهاي بهداشتي, دارو, فقدان ملزومات •
تخريب زيرساخت بهداشت بـه  , NCMHمطابق گزارش ( ي اخير مسونا ءو بي ثبات كننده لاثر متزلز •

نه ساال ءمعادل يك پنجم بودجه، عيت كشور را تحت تأثير قرار دادجم% ۵ي كه حدود معلت وقوع سونا
 ). بهداشت كشور است

  
  .و مراكز مراقبت هاي اوليه و پيشگيري فراموش شده, ام تخصصي سطح سوم حبيمارستانهاي پرازد

ـ   , گذشته ءدر طول دهه, گر اين است كهيك مساله دي تـدريج  ه هزينه هاي دولت براي خـدمات بسـتري ب
خدمات , به همين نحو. ش يافته استهمزمان براي مراقبت هاي پيشگيري مستمراً كاه به طورافزايش اما 

تشكيل داده اسـت در حـالي    ۲۰۰۴هزينه هاي واقعي مراقبت هاي بهداشتي را در سال % ۷۳بيمارستاني 
ايـن اخـتالف فـاحش در بيمارسـتانهاي     . بوده است% ۴كه اين ميزان براي خدمات بهداشت عمومي فقط 

  . منعكس است ، ش شدهفرامو ءو واحدهاي مراقبت هاي اوليه ومام سطح سحپرازد
  

در ارتبـاط بـا سـازمان و مـديريت بخـش       NCMH. فقدان هماهنگي بين سطوح مركزي و منطقه اي
متوجه فقدان هماهنگي بين سطح مركزي و منطقه اي و همچنـين بـين بخشـهاي خصوصـي و      ،بهداشت
هنـوز بـا    ،اشـتي يادآوري مي شود كه تمركز زدايي مسووليت هاي خدمات مراقبت هاي بهد. گرديددولتي 

هنوز بسيار وابسته  ،مناطق. همسو و هماهنگ نشده است ،تمركز زدايي تأمين مالي مراقبت هاي بهداشتي
  .به دولت مركزي مخصوصاً به لحاظ مالي هستند

  
و كـادر  , داروسـاز , بخصـوص پرسـتار  ( كمبود كاركنان واجد صـالحيت  . منابع انساني قصبرنامه ريزي نا

. النكا است يك مساله بزرگ براي سري, ل در مناطق محروم و مناطق درگيرييع پرسنو توز) پارامديكال 
واحـدهاي   ءاستراتژي جامع منابع انساني و هماهنگي بـين همـه  ,  NCMH  ۲۰۰۵مطابق گزارش سال 
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بـين وزارتخانـه   بايـد  توصيه نموده است كه هماهنگي نزديكتـري   NCMH.  وجود نداردوزارت بهداشت 
  . و استفاده از خدمات پزشكان در كشور وجود داشته باشد ,اشتغال ,توليددر  هاي مسوول
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  يمن 
جـامع   ءبـه تـدوين يـك برنامـه    , مـراه ذينفعـان خـود   بـه ه , و جمعيـت  يوزارت بهداشت عمـوم , در يمن

كاهش فقـر   و ناظر به MDGمبتني بر که  (پنج ساله  ءتوسعه ءبا استفاده از برنامه, راستراتژيك براي كشو
 مبادرت بهدولت ,  MDGsبا  يخط مشبه عنوان يك گام اساسي در هماهنگي . اقدام نموده است)  است

بـا  . نمـود  ،عنـوان شـده اسـت    ۲۰۰۴اره در آگوست هز ءبه گونه اي كه در پروژه, MDGارزيابي نيازهاي 
, CMHفراينـد   يريـز  يپـ  يمـن در  تصـميم  ,بهداشـت  يبراسرمايه گذاري  ءبرنامه هدف مشابه توجه به

و فرصـت   ،تقويت را و هزينه يابي استراتژيهاي بهداشت MDGظرفيت دولت در تكميل ارزيابي نيازهاي 
  . هماهنگي اين تالشها را فراهم نمود يبرا
  

در كمـك بـه    ملـل سازمان  ءهزاره تأييد و سپس به برنامه ءدستيابي به اهداف توسعه بهيمن تعهد خود را 
اما بدست آوردن اين . ملحق گرديد ،هزاره ءاز طريق پروژه MDGايند كشورهاي كمتر توسعه يافته در فر

, و چالش هاي توسعة پـيش روي يمـن   , سرمايه گذاريها , اهداف با توجه به وضعيت رشد اقتصادي فعلي 
  . قطعي به نظر نمي رسد

  
   MDGs به براي رسيدن يارتقاء ظرفيت و هماهنگي بين بخش

و  بهداشـت ني و نياز به كمك هاي بـين المللـي در رسـيدن بـه اهـداف      با آگاهي از ظرفيت محدود سازما
به تدوين يك , به همراه ذينفعان خود, جمعيتوزارت بهداشت عمومي و ,  MDGsدر  بهداشتمرتبط با 

و نـاظر بـه    MDGكه مبتني (  هپنج سال ءبا استفاده از برنامه توسعه, برنامه جامع استراتژيك براي كشور
,  MDGsبـا   يخـط مشـ  به عنوان يك گام اساسـي در همـاهنگي   . اقدام نموده است  )كاهش فقر است 

عنوان شـده   ۲۰۰۴به گونه اي كه در پروژه هزاره  در آگوست ,  MDGارزيابي نيازهاي  مبادرت بهدولت 
  . نمود ،است

  
اري بـين  با راهنمايي وزارت برنامـه ريـزي و همكـ   , سرمايه گذاري بخشي ءتهيه شده در عرصه برنامه هاي

ملـي ادغـام    ءدر يك برنامه) ۳۴( سازمان مللتيم كشوري  بنگاههاي تخصصي و و كمك هاي فني المللي
يمـن در پيشـبرد فراينـد     برنامـه , بهداشت يبرابرنامه هاي سرمايه گذاري هدف مشابه با توجه به . شدند

CMH , ارزيابي نياز هايMDGs  ني و فرصـت همـاهنگي   و هزينه يابي استراتژيهاي بهداشت را پشـتيبا
  . اين تالش ها را فراهم نمود

  
را  MDGيمـن اسـتراتژيهاي بهداشـت مبتنـي بـر      ,  ۲۰۰۵و جون سـال   ۲۰۰۴در فاصله آگوست سال 

- ۲۰۱۵(مدت ملي  دراز يخط مش دريك درونداد  به عنوانتنظيم و فرايند هزينه يابي اين استراتژيها را 
نهـايي  , كه اخيـراً تكميـل شـده اسـت     , ) ۲۰۰۶ – ۲۰۱۰( ت ميان مدت بخش بهداش ءو برنامه)  ۲۰۰۵
وزارت . توسعه و كاهش فقـر ادغـام خواهـد شـد     ءهسال ۵ميان مدت بخش بهداشت با برنامه  ءبرنامه. نمود
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گـروه  -كـار از جملـه  , موضـوعي گـروه  -كـار  پـنج عمليات و ساماندهي , برنامه ريزي و همكاري بين المللي
  . نمودجمعيت و بهداشت را هماهنگ 

  
كارشناسان فني اين وزارتخانـه  از را كه  ۲۳بهداشت و جمعيتگروه -كار ،وزارت بهداشت عمومي و جمعيت
وزيـر برنامـه    ونرياسـت ايـن گـروه را معـا    . هدايت نمود, شکل گرفته بودو نمايندگاني از همپايان توسعه 

چـالش هـا در فراينـد ارزيـابي     با  هعلي رغم مواجه. بعهده دارد  WHOمشترك با  به طورريزي و توسعه 
نتـايجي  به وزارت بهداشت عمومي و جمعيت توانست , هزينه يابي جاه طلبانه  و رويكرد MDGنيازهاي 
  . با وزارت برنامه ريزي تحكيم بخشد را آن ءكه رابطه دست يابد

  
ي بخـش  بـين المللـي بـه برنامـه ريـزي ملـ       ءمرتبط نمودن فعاليت هاي برنامه ريزي مورد حمايت جامعه

اجتناب از دوباره كاريها توسط وزارتخانه ها و واكنش موثر بـه نيـاز بـه حمايـت مـالي       به منظور ،بهداشت
لذا فعاليـت مسـتمر كنـوني برنامـه ريـزي بـه        .ي در برنامه ريزي ملي بسيار با اهميت تلقي شده استفنو

مـرتبط و از فرصـت پـيش    ) برنامه دراز مدت سياستگذاري و برنامه ميان مـدت توسـعه  (  MDGفعاليت 
 . استفاده شد ۱۹۹۸آمده براي بررسي و تجديد نظر در استراتژي اصالحات بخش بهداشت سال 

  
  برنامه ريزي و بهداشت , ارتقاء تعامل و همسويي اهداف بين وزارتخانه هاي امور مالي 

و كاركنان فني  مديران ءهمه ،وزارت بهداشت عمومي و جمعيت,  MDGدر طول اجراي ارزيابي نيازهاي 
در اجـراي هـدف   گروههـا  -كـار , ي نيازها بسيج نمـود جهت ارزياب ،گروه-كارمرتبط را براي شركت در سه 

MDG ,و , سـرمايه گـذاريهاي عمـده   , اسـتراتژيهاي كـالن  , و فراينـدهاي ملـي   سـازوکارها با  يهمبستگ
اين . توافق نمودند, ري دارندمحدوديت ها و موانع موجود در سيستم هاي بهداشتي كه نياز به سرمايه گذا

جهـت   ،پاسخ وزارت بهداشت عمومي و جمعيت به نياز براي رهبـري سياسـي قدرتمنـد    ينوعدر حقيقت 
همچنـين   - و, همكاريهاي دو جانبه و چنـد جانبـه   ,ارتخانه با مجموعه هاي تحت كنترلهماهنگي آن وز
  . مي تواند تلقي شود ,مجموعه از اهداف و شاخصهاي مشتركپيرامون يك  -بخش خصوصي 

  
مهم اين است كه پيچيدگي سيستم بهداشت و تأمين مـالي آن در يمـن توسـط وزارتخانـه      ءنكته به عالوه

سيستم هاي پرداخت و بودجه ريزي در , به عنوان مثال. به خوبي درك شود يزيرهاي امور مالي و برنامه 
حاضر از تمركز زدايـي در برنامـه ريـزي و    سطح وسيعي توسط وزارت امورمالي كنترل مي شود و در حال 

يـك  . گونه اي كه مورد توجه برنامه ها و استراتژيهاي بهداشتي اسـت حمايـت نمـي كنـد    ه ارائه خدمات ب
, دن شكاف هـا و ناكـارايي هـاي موجـود    سرمايه گذاري بهداشتي يك گام مهم بسوي نمايان تر كر ءبرنامه

  . ل برنامه ريزي توسعه استويكپارچه نمودن برنامه ريزي بهداشتي با ك
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   يهايي براي هماهنگي بين بخشسازوکاربرقراري 
پيشـرفت  , امـا . توسعه ضعيف است  مسايل همكاري بين وزارتخانه ها در سرعت بخشيدن به استراتژيها و

  HIV/AIDS, بهداشـت خـانواده  , د ها و ارتباطات مطلوب بين آموزشهاي بخش بهداشت منوط به پيون
آب و فاضالب است كه نقش بسيار حياتي در فعاليت هاي ناظر به دستيابي به اهداف بهداشتي و  و, يهغذت

  .  ۲۴) ۲۰۰۵داده هاي منتشر نشده , A.Singh(دارد  MDGsاهداف مرتبط با بهداشت در 
  

 نه تنهابين دپارتمانهاي متعدد بهداشت بلكه ميـان ديگـر  , ازها بستري براي همكاري بين بخشيارزيابي ني
مشاركت وزارت برنامه ريزي و همكاري بين المللي در همـاهنگي عمليـات بـين    . بخش ها نيز فراهم نمود

ماننـد   –بخش ها نشان داد كه نياز به تقويت بيشتر نقش آن در عرصه هاي وسـيع تـر اصـالحات دولـت     
 مـرتبط  وزارتخانـه هـاي  و همچنـين اجـراي اسـتراتژيها در    , اصالحات خدمات شهري و  اصالحات مـالي 

  . وجود دارد , مختلف 
  

   ش مداخالتگستر ءهزينه
راه توسـط وزارت بهداشـت    ءيـك نقشـه   به عنوانبراي بخش جمعيت و بهداشت  MDGارزيابي نيازهاي 

 ،ايـن برنامـه  . سال آينده معرفي شده اسـت   ۱۰فعاليت هاي آن در  ءتوسعه يدر راستاعمومي و جمعيت 
ميلي به همراه نيازهاي سرمايه گـذاري بـراي دسـتيابي بـه اهـداف      چشم اندازي با يك راهنماي عملي تك

  .ارائه مي كند ۲۰۱۵در يمن تا سال  MDGمرتبط با بهداشت 
   

 MDGsگروه بهداشت و جمعيت از رويكردي سـه مرحلـه اي بـراي هزينـه يـابي اهـداف بهداشـتي        -كار
رسـيدن بـه اهـداف بهداشـتي      شناسايي اهـداف و مـداخالت در اولويـت بـراي    , اول. استفاده نموده است

MDGs  سيسـتم   ءخدمات بهداشتي كه توسعه ءهزينه يابي اين بسته, دوم  .۲۰۰۴تا پايان دسامبر سال
 MDGارزيابي نيازهاي  ءسوم تلفيق اين هزينه يابي بهداشت با مجموعه.  ۲۵بهداشتي را نيز دربرمي گيرد

  .يمن
  

ت بـراي بخـش   يك برنامه ميان مد ۲۰۰۵جون سال وزارت بهداشت عمومي و جمعيت در , در گام بعدي 
توسعه و كـاهش فقـر دولـت طـرح      ءرا به منظور يكپارچگي با برنامه پنجساله, )۲۰۰۶ – ۲۰۱۰(بهداشت 
منـابع مـالي بـراي آن     ءاما از آنجا كه هيچ گونه استراتژي مالي تدوين نشـده بـود و مجموعـه   . ريزي نمود

 ءبراي يمن در برنامـه پـنج سـاله    MDGار از تعقيب اهداف غير وزارت بهداشت ناچ, بسيار نامشخص بود
  . دشتوسعه 

  
بـه   را و استراتژي كـاهش فقـر   MDGsوزارت بهداشت اولويت هاي ملي در راستاي , در طول اين برنامه 

بهداشـت مـادر و   , اطالعـات بهداشـتي  , منـابع انسـاني    اين اولويت ها. عنوان اصول راهنما شناسايي نمود
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, ايمنـي خـون   , از جمله بيماريهاي قابـل پيشـگيري بـا واكسيناسـيون     ) خاص (ماريهاي هدف بي, كودك
  . مي گيرد و آموزش و ارتقاء سالمت را در بر, خدمات درماني اورژانس

  
, از آنجا كه بخش مهمي از باربيماري را تحت پوشش قرار مـي دهـد   MDGتمركز روي اهداف بهداشتي 
اما هزينه يابي براي انعكـاس بـار بيماريهـاي    . دارد تمناسب, ملي يمن ءسعهتو ءبراي بخش بهداشت برنامه

نيـاز داشـته    MDGsغير واگيردار و پيشگيري از جراحات و خشونت ممكن است به فراتر رفتن از اهداف 
  . باشد

  
هزينـه   تصميم براين گرفته شد كه مـدلهاي . هزاره آغاز كرد  ءكارخود را با استفاده از مدلهاي پروژه ،گروه

برنامـه  مـثالً   (زيرا آنها اساسـاً برمبنـاي مـدلهاي موجـود     , دچار محدوديت اند MDGsيابي هزاره براي 
مداخالت هزينه . شكل گرفته و فاقد عناصر و اجزاي سيستم بهداشتي اند   WHO) ،سالم/ايمن يدرما

 . هزينه يابي شد موارد زير انتخاب و براي ت،بهداشكارايي براي 
   

  , )  ۰۰۰/۱۰۰در  ۹/۱۰۱در حال حاضر ( سال  ۵و سوم كاهش در مرگ و مير زير تأمين د •
 ) ۰۰۰/۱۰۰در  ۳۶۱ در حال حاضر( سه چهارم كاهش در مرگ و مير مادران  •
 سلمبارزه عليه ماالريا و   •
 و ,  HIV/AIDSكنترل و كاهش شيوع  •
  ۲۰۱۵تأمين دسترسي به داروهاي قابل خريد در سال  •

ايـن امـر اطالعـات    . سيستم هاي بهداشـتي در هزينـه يـابي منظـور گرديـد      ءهاي توسعهنياز ،عالوه براين
  و زير ساخت هاي در اولويت را دربر, منابع انساني, مديريت پايش و ارزشيابي, پژوهش/ هداشتي ب

تعريـف و  . و متدولوژي تبيين شدند, ظرفيت, داده ها /ياطالعات محدوديت هاي مربوط به منابع. مي گيرد
 ۲۰۱۵( و سيستم هاي بهداشـتي  , بهداشتي به زير ساخت هاي بهداشتينه يابي مداخالت در اولويت هزي
 ۲۰۱۰پوشش تا سال % ۱۰۰ ءيشينهبشتاب  يتحت سناريو (35)برآوردهاي هزينه اي زير را , ) ۲۰۰۶ –

  ).۵نگاه كنيد به جدول ( ارائه مي كند   ,بدون تورم, MDGsبراي دستيابي به 
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 برآوردهاي هزينه براي مداخالت بهداشتي در اولويت در يمن  ۵ول جد
  هزينه كل سرفصل / مداخالت  

به ) ۲۰۱۵-۲۰۰۶( 
  ميليون دالر امريكا

هزينه متوسط 
 سرانه ساالنه 

 ۸۳/۲ ۷۵۶ بهداشت زايمان  در مداخله ءبراي شش عرصه% ۱۰۰پوشش  -
) سال  ۵نوزاد و زير (بهداشت كودك % ۱۰۰پوشش  - 

% ۸۰ديگر كه  ءمداخله/  ءت برنامههشايمن سازي و  براي
بسته ( مرگ ومير دوران كودكي را موجب مي شوند 

IMCI  و غيره (b  در سطوح بيمارستاني و مركز مراقبت
 هاي بهداشتي 

۱۳۲۵ ۹۱/۴ 

,  ITNدرصدي در بروز ماالريا از طريق  ۵۰كاهش  - 
 درمان ماالريا و كنترل ناقلين 

۶۲۱ ۲۸/۲ 

 TB ۹۳ ۳۴/۰ (DOTs)درمان % ۱۰۰پوشش  - 
و درمان  ARV, HIV/AIDSمداخالت پيشگيري  - 

 عفونت هاي فرصت طلب 
۳۶۴ ۳۲/۱ 

 ۲۲/۶ ۱۵۷۱ بهسازي و نگهداري واحدهاي مراكز بهداشتي , ساخت  - 
 ۲۲ ۵۸۸۷ ) آموزش و حقوق و دستمزد( پرسنل  - 
سيستم , پايش و ارزشيابي , مديريت (تقويت سيستم  - 

 )تقاضاي جامعه , اطالعات بهداشتي 
۳۵۱۷ ۲۳/۱۳ 

 ۵۲/۵۳ ۱۴۱۳۴ )۲۰۰۶ – ۲۰۱۵(جمع كل هزينه هاي ساالنه  - 
a  چيده زايمان، مداخالت مربوط به نـوزادان و مـديريت  پيچيده، ديگر موارد پي يقبل از تولد و زايمان، مديريت زايمانها يارايه مراقبتها ،خدمات تنظيم خانواده 

  .يمنتقله از آميزش جنس يعفونت ها
b  اسهال،   ،ي، سوء تغذيه، کم خوني، مشکالت گوش و شنواي)از ماالريا استآن % ۶۰بيش از ( ، تب اسهال يحاد تنفس يعمر، عفونت ها بيش از دوماه با کودکان

 .يکم وزن/ و مسايل تغذيه يباکترياي يعفونتهانوزادان زير دو ماه، 
 : ماخذ

Adapted from Health and Population Technical Committee and Health and Population Thematic Group, Ministry of 
Public Health and Population Planning and Development Sector, Yemen (35).  

  
طي يك فراينـد رفـت و   [  ۲۰۰۵در مارس , ۲۰۱۵تا سال  MDGهزينه يابي براساس رسيدن به اهداف 

دالر براي هر نفـر نيـاز    ۵۳ايند نشان داد كه به يك سرمايه گذاري معادل اين فر. تكميل گرديد]  برگشت
   WHOبيشتر توسط  ءوبرآورد هزينه, )دالرCMH  )۴۰اين رقم به برآورد اوليه توسط . وجود دارد

ايـن هزينـه   , معهـذا . نزديك است , در برمي گيردكه هزينه هاي سيستم هاي بهداشتي را نيز ) دالر ۶۰( 
و اطالعـات مـديريت    ۲۶فيت پايين داده هـاي اپيـدميولوژيك  يمحدوديت شديد دسترسي و ك يابي به علت

 ءهم براي توسعه ،با منظور نمودن سرمايه گذاريهاي عمده اي كه هنوز. بهداشت بايد بسيار خام تلقي شود
كن است حتي مم ،ميانگين سرمايه گذاريهاي سرانه, تي و هم برنامه ها مورد نياز استسيستم هاي بهداش

  . باال بيشتر باشد ءاز برآوردهاي عنوان شده
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ميليـون دالر   ۹۲۳معـادل   MDGsافزايش هزينه هاي كل در راستاي اهداف بهداشت  ۲۰۰۶براي سال 

 ۱۶۷۹به  ۲۰۱۵ممكن است هر سال افزايش يافته و در سال  ،اين هزينه هاي كل ساالنه. مي شود برآورد
بسيار باالتر از هزينه هاي انجام شده براي بهداشت سـال   ۲۰۰۶به سال برآورد مربوط . ميليون دالر برسد

همچنين اين هزينـه هـا از   . )۳۵() ميليون دالر۱۷۴(توسط وزارت بهداشت عمومي وجمعيت است  ۲۰۰۳
مـي باشـد و بخـش خصوصـي و      ۲۷ميليـون دالر  ۵۸۰نيز كه معادل  ۲۰۰۳كل هزينه هاي بهداشت سال 

اما با توجه به محدوديت . بيشتر است, ا براي كل بخش بهداشت شامل مي شوداعتبارات خارج از بودجه ر
هم درون بخش بهداشت و هم در  -يصرفه جويي هاي حاصله از هم افزاي/ پس اندازها , هزاره ءمدل پروژه

   .منظور نشدند, يت فقرورو ارزيابي نيازها با مح,  -بين بخش ها 
  

بويژه در سـطح  (د و موانع و مشكالت متعدد سيستم هاي بهداشتي با توجه به محدوديت منابع مالي موجو
  و پوشش پايين , ده هاي مالي و بهداشتي تفكيك شدهفقدان دا, مانند فقدان منابع انساني) اي منطقه

برنامـه ريـزي دقيـق مرحلـه     حتي با , MDG سناريوي بردپيشگسترش و , واحدهاي بهداشتي) محدود( 
عالوه بر ارائه يك برآورد سريع از سرمايه گـذاريهاي مـورد نيـاز    , اما . نه استبوضوح جاه طلبا, بندي شده

ايـن سـناريو   , دراز مـدت در يمـن   ءترويج و هدف گذاري آينده در MDGsجهت تأمين اهداف بهداشتي 
همچنين به عنوان يك درونداد براي فرايند روشن تر برنامه ريزي و بودجه ريزي چشـم انـداز اسـتراتژيك    

  . است مورد توجه بودهتوسعه و كاهش فقر يمن  ءساله ۵ملي  ءهمه و برناسال ۱۰
  

  استراتژيهاي آينده 
مـداخالت   ءآن نسـبت بـه بسـته    ءو همپايان توسعه, تعهد وزارت بهداشت عمومي و جمعيتدر گام بعدي 

بايـد متوجـه   ايـن مـداخالت   . واقع بينانه مي تواند توليد و ارائه شود بسيار مهم اسـت   به طوراساسي كه 
  ي را ـم هاي بهداشتــسيست ءهـق و توسعــود بوده و برنامه ريزي دقيــابع مالي موجـو من ازيرساخت ه
  . شامل شود

  
توسـعه و كـاهش    ءسـاله  ۵وزارت بهداشت فرايند هزينه يابي براي قسمت بهداشت برنامه ملي , در نتيجه

واقـع بينانـه    و با سنايورهاي واقعي تر  MDGه يابي انطباق هزين, اين هزينه يابي. فقر را آغاز كرده است
  . طلب مي كند ،شهود در سطح منطقه و هم براي تعيين اهدافمهم در ارائه مداخالت ملموس و , تر را

  
نيـاز   ،همپايان بين المللي در ارائه حمايت هاي بودجه هاي كلي و منابع مالي بيشـتر , با پيشرفت درآينده

همپايان بين المللي ممكن اسـت  , وجوه مناسبموجه و براي اطمينان از مصرف  .توجيه خواهند داشتبه 
وزارت بهداشت عمومي و جمعيت نياز داشته باشند تا اين وزارت بتواند  يبيشتر از سو به حمايت سازماني

 ءهمسو سازي كمك ها براي اولويت ها و مديريت بخش مهمـي از فراينـد توسـعه    نقش رهبري خود را در
  . هاي بهداشتي در سال هاي آتي ايفا كندسيستم 
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فرصتي براي اطمينان از تخصـيص همـه مـداخالت شناسـايي      ،جمع بندي يافته هاي بخش هاي مختلف

فرضـيات  , عـالوه بـراين  . ه كاري بدست مي دهـد شده در ارزيابي نيازها به بخش هاي مناسب و عدم دوبار
  . شهري بايد در عمليات مختلف هزينه يابي يكدست شوندمثالً تورم يا حقوق و دستمزد و خدمات , ءدرباره
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  ۳فصل 
  

  پيامدهاي سياستگذاري :تبهداش در سرمايه گذاري یگزينه ها هدايت
  

نشـان داده اسـت كـه تنهـا يـك       تـا بـه امـروز    ,CMHپيگيـري هـاي    درفرايند ارزيابي تجربيات كشور 
شرفت ها و چالش ها در هر كشور وابسته بـه  پي. متدولوژي كه مناسب براي همه كشورها باشد وجود ندارد

امـا آنچـه   . وضعيت اجتماعي و عملكرد سياسي و منابع فني موجود براي تحليل و برنامه ريزي بوده اسـت 
بدست آمده است ويژگيها و ابعاد هماهنگ براي ترويج و برنامـه ريـزي موفقيـت آميـز جهـت طـرح يـك        

  . ت استبهداشاستراتژي سرمايه گذاري 
  

شناسـايي و   بهداشـت  واقتصاد كالن  ءموضوعات منتخب كه توسط كشورها در جريان برنامه, ن فصلدر اي
عمـل   ءارائـه شـده و بـه هـر يـك از سـه عرصـه       , بررسي شده و در گزارشهاي ملي منعكس گرديده اسـت 

NCMH از تجربيات كشورها در پرداختن به ايـن موضـوع هـا اسـتخراج       ييپيامدها. پيوند خورده است
و همچنـين  , لذا مطابق اين پيامدهاي سياستگذاري است كه سياستگذاران و برنامه ريزان كشـور . اند شده

مي توانند فعاليت هاي خود را در تقويت ظرفيت و توان كشور براي اتخاذ تصميماتي كه بـه  , ياران توسعه
  . دينمتمركز نما, و موثرتر منابع بهداشتي منجر شودمديريت و برنامه ريزي كارآمدتر 

  
در فرايندهاي  بهداشت و تحكيم جايگاه بهداشتارتقاء حمايت سياسي براي افزايش سرمايه گذاريهاي 

   توسعه
  

  بهداشت  و ارائه شواهد در پيوندهاي توسعه 
يك ابزار مهـم بـراي توجيـه و متقاعـد نمـودن       ،بهداشتتوصيف سيستماتيك تأثير سرمايه گذاريهاي 

يار پايين تخصيص ها براي بخش بهداشت و عدم انعكـاس نقـش و   سياستگذاران در خصوص سطح بس
  . كشور مي باشد ءتأثير بخش بهداشت در كل توسعه

  تقويت فرايند هاي توسعه 
بودجه هاي ساالنه و ميان مدت بايد با اولويت هاي شناخته شـده همسـو و منـابع موجـود را بيشـينه      

 يآرزوهـا  عمومـاً ضـعيف و در ليسـت    PRSPs عناصـر بهداشـتي  , عملي ءيك نمونه به عنوان. نمايند
ي سلسـل بـرا  تاز تـوالي و  , يت بندي نا مناسب و ناكافي دارنـد اقدامات سياستگذاري اند كه اولو محال

  .)۱۵(و از بودجه هاي ملي جدا افتاده اند, تضمين پايداري برخوردار نيستند
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   يپيامدها

  تحكيم جايگاه بهداشت و سالمت در توسعه     
دف وزارت بهداشت از ايـن اقـدام تـأمين يـك     ه

براي بهداشت در برنامـه  ) مركزي (موقعيت مهم 
ريزي توسعه و افزايش تخصيص هاي مالي بـراي  

تلفيـق و ادغـام   . ملـي اسـت   ءبهداشت در بودجه
در استراتژي هاي كاهش فقـر و   ياهداف بهداشت

بودجه هاي ميان مدت و ساالنه، به منظور عملي 
 ءجامع و طراحـي يـك برنامـه    ءمهكردن يك برنا

. گيـرد  يسرمايه گذاري در بهداشـت صـورت مـ   
اقتصــاد كــالن و  ءاجــزاء زيــر در عملكــرد برنامــه

بهداشــت بــراي دســتيابي بــه ايــن هــدف نقــش 
  . اساسي دارند

تسهيل فرصت ها بـراي وزيـر بهداشـت    . ترويج •
جهت مذاكره با وزير امور مالي براي اخـذ منـابع   

ــاع از ايــن بيشــتر جهــت بخــش بهدا شــت و دف
مطالبات و تقاضاها با يك برنامه براي اسـتفاده و  

  . بكارگيري وجوه
  .  برنامه ريزي مشترك

براي هماهنگي و ايجاد وفـاق در بـين بخشـهاي    
بـا درونـدادهايي از سـطوح    (متكي و وابسته بهم 

و همپايان و ياراني چون زير مجموعـه  ) پيرامون 
, مــدني ءو جامعــه, اهــداء كننــدگان, UNهــاي 
گـروه  (( اين هدف با مفهوم.  ي فراهم كنيدبستر

در پروژه هـزاره سـازگاري   , )) MDGاستراتژي 
  . دارد

شواهد را كنار هم به چينيـد و جمـع بنـدي     •
  . كنيد

وزارت بهداشت نقش مهمي در انتقـال دانـش از   
ــه هــاي      ــان دادن هزين ــت و نش ــش بهداش بخ
اقتصادي مسايل اصـلي بهداشـت و سـالمت كـه     

و نيـز مزايـاي   , را تحت تأثير قرار مي دهد كشور

  
  يافته هاي كشوري ءگزيده

شواهدي در پيوند توسـعه و   – جامعه كارائيب
  . بهداشت ارائه مي كند

كارائيب به منظـور   ءكميسيون بهداشت و توسعه
ــه كشــورهاي عضــو   در  CARICOMكمــك ب

ساختاردهي برنامه هاي توسعه و بهداشـت خـود   
اين كمك از طريق ارزيابي مولفـه  . افتتأسيس ي

بـه اتفـاق مطالعـات و بررسـيهاي     , هاي بهداشت
بيماريهـا حاصـل    ءمنتخب در مورد بـار و هزينـه  

  . شده است
اين مطالعات يك ارزيابي از برگشت هاي كلي را 

نظير سرمايه گـذاري مسـتقيم    براي عرصه هايي
و تجارت كه از اجـراي يـك   , گردشگري, خارجي

دراز مــدت بــراي ســرمايه گــذاري در  اســتراتژي
بهداشت و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي انتقال 
جمعيت و اپيـدميولوژيك در منطقـه مـي تـوان     

پــژوهش هــاي . ارائــه مــي كنــد, انتظــار داشــت
طراحي شده با محـدوديت محلـي بـراي توجيـه     
رهبران ارشـد دولتـي نسـبت بـه لـزوم افـزايش       

نـاظر بـه    يسرمايه گذاري بهداشت در عرصه ها
  آسيب پذيرترين گروهها مورد استفاده قرار 

  . مي گيرند
  

 تقويت فرايندهاي توسعه  –غنا 
اقتصـاد كـالن و    ءپيامدهاي توصيه هـاي برنامـه  

همكاري بـين   ءبهداشت غنا به طور وسيع وابسته
بــا مشــاركت بـازيگران اصــلي در بخــش   يبخشـ 

. بهداشت و اقتصـاد ملـي در سـطح كـالن اسـت     
ـ   همــاهنگي اولويــت  GMHIراي فشـار اصــلي ب

هاي ملي مرتبط با بهداشت در استراتژي كاهش 
و پي ريزي يك اسـتراتژي چنـد سـاله    , فقر غنا 

جهت گسترش پوشش خدمات بهداشتي اساسي 
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جامعه از افـزايش سـرمايه    ياقتصادي حاصله برا
 . گذاريها در بهداشت، دارد

استراتژيهاي جامع .  برنامه هاي سرمايه گذاري •
بهداشت كه استعداد پيوند هزينه هاي در اولويت 
بهداشت با تقاضاهاي ميان مدت در منابع بودجه  

هزينـه ميـان    ياز سـاختارها  مثال بـا اسـتفاده  ( 
  .کنيد يرا دارد طراح) مدت 

 

  . است
ايـن اطمينـان را    GMHIتركيب چند بخشـي  
با ديگـر فعاليـت    GMHIفراهم آورده است كه 

و بـه   هاي مستمر برنامه ريـزي، همـاهنگي دارد  
. طور سيستماتيك خود را با آنها همسو مي كنـد 

همچنين براي تـامين درونـداد    GMHIگزارش 
ــه ــت جهـــت    ءدر برنامـ ــاري وزارت بهداشـ كـ

ــالها ــ ۲۰۰۷ -۲۰۱۱يس ــد يطراح ــن . گردي اي
ــا  ــزارش ابزاره ــازوکارها   يگ ــا و س ــه ه  يبرنام

مرتبط را مورد استفاده قـرار داده اسـت    يحمايت
ــد  نامــه هــاي  و بر MTEF, SWAps(مانن

  ) .پيشين كار
   

ارتقاء تعامل و همسـويي اهـداف بـين     –يمن 
برنامـه ريـزي و   , وزارتخانه هـاي امـور مـالي    

  بهداشت 
 ،MDGبـراي شــروع اجـراي ارزيــابي نيازهــاي   
مـديران   ءوزارت بهداشت عمومي و جمعيت همه

-كـار  و كاركنان فني را جهت مشـاركت در سـه   
اجراي هدف گروههاي كاري در . گروه بسيج كرد

MDG ,سازوکارها و فرايندهاي با  يبر همبستگ
و , مـداخالت اساسـي  , اسـتراتژيهاي كـالن  , ملي

ــاي      ــتم ه ــاي سيس ــدوديت ه ــكالت و مح مش
توافـق  , شتي كه نيازمند سرمايه گذاري انـد بهدا

نيــاز وزارت  ءايــن مــي توانــد بــه مثابــه. نمودنــد
ــك رهبــري   بهداشــت عمــومي و جمعيــت بــه ي

ت همـاهنگي آن وزارتخانـه   قدرتمند سياسي جه
همكاريهـاي دو  , مجموعه هـاي تحـت كنتـرل    با

 -همچنين بخش خصوصي -جانبه و چند جانبه 
پيرامون يك مجموعه از اهداف و شـاخص هـاي   

 . مشترك تلقي شود
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  . پي ريزي سيستم ها و استراتژيهاي جامعي كه سالمت اقشار فقير را بهتر تأمين كند 
  

   تنظيم کنيد منابع صيصرا براي تخاولويت ها 
تأثير پذيرترين گروههـا  و ، لفه هاي سالمتءمو، بهداشتي ءدر بسياري از كشورها خالء اطالعات در مورد مشكالت عمده

تعـداد انگشـت شـماري از كشـورها داراي اهـداف خـاص انـد و        . مانع از تخصيص مناسب منابع بهداشـت مـي شـود   , 
دن داده هاي محلي را منعكس مي كننـد تـا نتـايج اجـراي اولويـت گـذاري و       شاخصهاي عملكرد غالباً بيشتر فراهم بو

  . ارزيابي واقعي از آنچه كه مي توان در يك دورة زماني مشخص بدست آورد
  

   کنيد يرا انتخاب و هزينه ياب مداخالت
       خالت مـي توانـد   تعريـف مـدا  . است كه بايد ارائه شـود  يبهداشتي و مداخالت مرتبط بهداشت»  ءبسته« تعيين , مساله
, توافـق  مـورد ت يا در اولويت هـاي ملـي   بهداشاثر بخشي مداخالت و تأثير نهايي آنها را دركاهش نابرابريها در  -هزينه

را كـه تـوان    اين مداخالت هم هزينه هاي مداخالت و هم سرمايه گذاريهاي تكميلي در سيستم بهداشت. منظور نمايد
  . دربرمي گيرد, ق محروم فراهم مي كندبراي اقشار فقير و مناطبويژه , ارائه آن مداخالت را

  
   اطمينان پيدا کنيد كميت و كيفيت نيروي كار بهداشت از

در سـالهاي اخيـر بـه    , راي بهداشت به لحاظ كميت و كيفيـت سازماندهي و نگهداري يك نيروي كار كافي و مناسب ب
آن . شكل بسيار بزرگي بدل شـده اسـت  مبه ,  HIV/AIDSني و گستره جها» هازمغشكل فرار م«  ءعلت رشد فزاينده

فرصـت هـاي   فقدان , اً با دريافت هاي پايين دسته از كاركنان بهداشت كه در كشورهاي در حال توسعه مي مانند غالب
  . و ملزومات ناكافي براي انجام وظايف خود مواجه مي شوند, آموزشي 

  
   ود قرار دهيدخ هدف راجمعيت هاي روستايي و اقشار فقير 

اين موانع مي توانـد  . موانع بسياري اقشار فقير و گروههاي آسيب پذير را از دسترسي به خدمات بهداشتي باز مي دارند
هزينه هـاي سـنگين   , ن مادر و به علت عدم آگاهي در مورد مسايل بهداشتي, تقاضاي محدود براي خدمات بهداشتي 

. رس از بـدنامي باشـد  تيا , عدم اطمينان به ارائه كنندگان خدمات , خدمات  مشكل رفت و آمد به محل ارائه, مراقبت 
  . فقر متمركز مي كنند يکانون هاخود را در هدف گيري  يتالشهابسياري از كشورهاي با درآمد متوسط 

  
   انجام دهيد براي اقشار فقير را تأمين مالي بهداشت

خانواده هـا را   و افراد ،مخارج مستقيم نقدي. هزينه است, داشتي يكي از عمده ترين موانع دسترسي به مراقبت هاي به
دسترسي اين  ،افزايش هزينه هاي عمومي يا طرحهاي موثر تأمين مالي. كند يممالي  ءدچار ورشكستگي و تحليل بنيه

  . افراد با پوشش ناكافي را به خدمات بهداشتي امكان پذير مي سازد
  

   کنيد يکار و همکار خصوصيمدني و بخش  ءبا سازمانهاي جامعه
وجود انجمن ها و مجامع  ،يكي از متغيرهاي كليدي تأثير گذار در دسترسي گروههاي فقير به خدمات بهداشت عمومي

بخش خصوصي بسيار با كيفيت و نيز و ارائه خدمات اند و , ترويج و حمايت , كه قادر به تأمين اطالعات  ،سازمان يافته
  . اشدب يم ،منظم و تحت كنترل
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   يافته هاي كشوري ءگزيده   
   را تدوين کنيد اولويت ها– هند

NCMH ي جامع انجام لهند يك تحليل ع
داد كه براساس آن مجموعـه اي از شـرايط   
اولويت بهداشتي كه بخش وسيعي از مـرگ  

شناسـايي  , و مير در هند را تبيين مي كنـد 
سه معيار در انتخاب شرايط اولويت : گرديد 

  : عبارت بودند از بهداشتي 
/ شرايط بهداشتي به طـرز بـي تناسـبي     •

اقشار فقيـر را تحـت تـأثير     ،خارج از حد
 .قرار مي دهد

ســنگين ] مــالي [احتمــال تحميــل بــار  •
 توسط شرايط بهداشتي در غياب مداخله

 و , و برنامه ها ها
امكان رانده شدن تعداد كثيري از مـردم   •

 }زير خط فقـر {  به شرايط سخت مالي
  .ثر وضعيت بهداشتيدر ا

اين مجموعه اولويت هاي شرايط بهداشـتي  
با مداخالت كليـدي اي كـه هـم بـه لحـاظ      

فني در كاهش باربيماريها موثر بـه   /تكنيكي
كارايي آنهـا   -نظر مي رسيدند و هم هزينه 

 . هماهنگ گرديد, تأييد شده بود
  انجام دهيد هزينه يابي مبتني بر نياز–يمن 

,  ۲۰۰۵و جــون  ۲۰۰۴در فاصــله اگوســت 
ــر    ــي ب ــتراتژيهاي بهداشــتي مبتن يمــن اس

MDG  را تدوين و فرايند هزينه يابي براي
بـه عنـوان درونـدادي بـه     , اين استراتژيها را

) ۲۰۰۶ – ۲۰۱۵(سياست ملي دراز مـدت  
. نهايي نمود, كه اخيراً به پايان رسيده است

اهميت حياتي عمليات برنامـه ريـزي مـورد    
 ءهـزاره  ءپـروژه ( لمللي بين ا ءحمايت جامعه
ه با برنامه ريزي ملي بخش ك) سازمان ملل 

ــاره كــاري  , بهداشــت ــاب از دوب ــراي اجتن ب

  پيامدهاي سياستگذاري
سـرمايه   ءبرنامـه  –تحليل و برنامـه ريـزي   

  گذاري
 ءهمــه کــردن يعملــ يبــرا را ظرفيــت ملــي

ــي بخــش     ــامع مل ــزي ج ــه ري ــر برنام عناص
  :  ارتقاء دهيد موارد زير مشتمل بر ،بهداشت

 ارزيابي نيازها  •
هاي وفاق براي هـدف   يسازوکارهاپي ريزي  •

  ,گذاري
تعيــين يــك بســته از مــداخالت / شناسـايي   •

  , براساس وضعيت كشور , اساسي 
ئـه  دسترس و قابليت هاي اراارزيابي منابع در •

 , ماتخد
ئـــه مـــداخالت براســـاس هزينـــه يـــابي ارا •

 , سناريوهاي هدف
ـ   • راي پوشـش  شناسايي راههاي تأمين مـالي ب

ــابع    ــاي من ــكاف ه ــومي( ش ــارجي, عم , خ
 ) مشاركت در ريسك

بندي اجراي  طرح يك استراتژي براي مرحله •
 , برنامه سرمايه گذاري

پـــايش و ارزشـــيابي عملكـــرد بـــا تعقيـــب  •
در , و اسـتان  سطح منطقه جريانهاي مالي در

و در , هزينــه هــاي جــاري و ســرمايه اي    
 . جمعيت هاي هدف 

 
  را شناسايي کنيد جمعيت هاي هدف

ارتقاء و بهبـود ظرفيـت در جمـع آوري داده    
 يکـانون هـا  مرتبط با درآمد به تفكيك  يها

والگوهــاي دسترســي و  ،فقــر شــهر و روســتا
  . پرداخت

  
  

به را  استفاده از ابزارهاي موجود درظرفيت 
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توسط وزارتخانه ها و در پاسـخ بـه نيـاز بـه     
ي فنـي و مـالي در برنامـه ريـزي     كمك هـا 

مرتبط و هماهنـگ شـده باشـد مـورد     , ملي
  . تأييد قرار گرفته است

  
 ار فقيرجمعيت هاي روستايي و اقش –ين چ
   قرار دهيد هدف را

تمركز برنامـه اقتصـاد كـالن و بهداشـت در     
چــين بــه جمــع آوري و ارائــه شــواهدي در 
ايجــاد نيــاز بــه نقــش وســيع تــر دولــت در 

و  تضمين مراقبت هاي بهداشتي با كيفيـت 
چين يك , قابل خريد براي مردم بوده است

كميسيون ملي در اقتصاد كـالن و بهداشـت   
ر چند سال گذشته بـراي  تأسيس نكرد اما د

 پي بردن به تأثير بهداشت در رشد اقتصادي
و كمي سازي و مستندسازي چـالش هـا در   

تمركـز نمـوده    ،مبارزه عليه فقـر و نـابرابري  
مستندسازي موانع مالي در  ،تحقيقات. است

مراقبــت بهداشــتي و نابرابرهــاي تخصــيص 
. منابع را در كانون توجه خود قـرار داده انـد  

ــرفت و ــت  پيش ــعه در سيس ــت توس م بهداش
 ءبا اختالفات فاحشي در تقريباً همه, ]چين[

ابعاد همبسته با نابرابري درآمدي بين شـهر  
و روستا در مناطق و بين گروههاي درآمدي 

  . نا متوازن بوده است
  

كميت و كيفيت نيـروي  –جامعه كارائيب 
   .را تضمين کنيد كار بهداشتي

 CCHDموضوع ديگري كه توسط گزارش 
تأثير وسيع منطقه  مورد تاکيد قرار گرفته و

مسـاله مـديريت منـابع    , اي خواهد داشـت  
شـكل مهـاجرت پرسـتاران    مبـويژه  , انساني
ــزارش . اســت ــن گ ــه اي ــالء ب ــك خ % ۳۵ي

  . حداکثر برسانيد 
ابزارهاي زيادي در حال حاضر توليـد و يـا از   

و ديگر سازمانها در دسـترس   WHOطريق 
وحدت و انسجام مطلـوب در فراينـدهاي   . اند

برنامه ريزي و تحليلـي كشـور مـي توانـد بـا      
تركيب بهتر همكاريهاي فني بين سازمانهاي 
. توسعه و كاركنان فنـي كشـور تقويـت شـود    

NCMH بــه عنــوان   شـورهاي زيــادي در ك
براي هماهنگي در استفاده از ابزارهاي  يعامل

يــك اســتراتژي ســرمايه  ءموجــود در توســعه
ــا  ــاملگــذاري ي ــه عنــوان ع ــرا يب انجــام  يب

ايفـاي  , شکاف ها يمطالعات ناظر به شناساي
  . نقش نموده است

ابزارهايي كه مكـرراً از سـوي كشـورها مـورد     
و نقــد : تنــد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد عبار

پروتكل هـاي  , بخش بهداشت يارزياب/بررسي
اي هـ نقـد و بررسـي هزينـه    , ارزيابي نيازهـا  
ابزارهاي هزينه يابي مبتني , بهداشت عمومي

ــا ــراي بســته, برنيازه , مــداخالت ءمناســب ب
بــراي  ( اجــزاء سيســتم بهداشــت تحليلگــرو

كه ايـن   WHOييابءتوصيف يك ابزار هزينه
ابزارهـاي   ءو برپايه ،دنيازها را توضيح مي ده

موجود يا در دست طراحـي هزينـه يـابي در    
ــا, TB  ,HIV/AIDSعرصــه هــاي  , ماالري

و ايمـن  , بهداشـت كـودك  , مـادران بهداشت 
بـه  نگـاه كنيـد   , سازي پي ريزي شـده اسـت  

 مـاتريس و , حسابهاي ملي بهداشت, )۹كادر 
  شبكه بهداشت 

  
  
  
  

ــاي ــايش و  عمليــات را ياهــداف نه ــراي پ ب
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ــدي بــا , تنهــا در مــورد پرســتاران   ،درص
ميليـون دالر ضـرر و    ۷/۱۶برآوردي معادل 

زيان براي درآمدهاي دولت بابت آمـوزش و  
اشـاره  , سـطح خـدماتي  ين گروه در تربيت ا
وزراي بهداشت منطقـه برنامـه اي   . مي كند

تنظـيم و    »همهاجرت مديريت شـد « براي 
 يبستر يشناساي ،كميسيون. تأييد كرده اند

را كه تجارت خدمات پرسـتاري و مهـاجرت   
نشـانه هـاي عميـق     ن،در آ دائم پرسـتاران 

بخـش بهداشـت و   يک ويژگي هاي سيسـتم 
ــر  ــيع ت ــطح وس ــادي   ،در س وضــعيت اقتص

توصـيه مـي   , آيـد  ي، به حساب مـ اجتماعي
  .كند

  
حمايت مالي براي جمعيت هاي  –مكزيك 

  فقير 
NCMH بهداشت همگـاني   ءطرح بيمه

ــراي     ــه ب ــرين گزين ــوان مهمت ــه عن را ب
ــري و كــارآيي در سيســتم   تضــمين براب

بـيش از  . بهداشت توجيه و تبيين نمـود 
ــ ــه  ف نص ــد بيم ــك فاق ــت مكزي  ءجمعي

هر چند سيستم بهداشـت  . ودنددرماني ب
عمـومي و   ءبرنامه هـاي بيمـه  طرح ها و 

ــراي افــراد فا  قــد برنامــه هــاي زيــادي ب
امـا  , دسترسي به تـأمين اجتمـاعي دارد  

 يدرمـــان يخـــدمات بهداشـــت پوشــش 
ــيعي   -و  ،محـــدود ــراي بخـــش وسـ بـ

پايـه  / ازجمعيت فقط خـدمات اساسـي   
 . ارائه مي شود

NCMH    برنامـــــــــه موفـــــــــق
Oportunidades   مكزيـــــــك را در

استفاده از پرداخت هاي مستقيم نقـدي  
بهداشتي و  دماتبراي تسهيل در ارائه خ

   .تعريف کنيد بيارزشيا
ــرفت در    ــه پيش ــها ك ــه اي از شاخص مجموع

استاي اهداف ملي مقرر مديريت منابع را در ر
 يبـه کـارگير   . تدوين کنيد ،ندشده پايش ك

ستاده بهداشتي نه به لحاظ  يصرف شاخصها
زماني مناسب اسـت و نـه حساسـيت الزم را    

بلكه به معيارها و شاخصهاي قابل اندازه . دارد
ز است كه بتوان آنها را براسـاس  نيا يا گيري

در برنامه ريزي و و  ،بازبينيزماني  ءيك دوره
ويژگيهـاي چنـين   . بودجه ريزي منظور نمود

  : شاخصهايي بايد شامل موارد زير باشد
منابع مـالي تخصـيص   / نه تنها ميزان وجوه  •

يافته به سطوح مختلف مراقبـت را مشـخص   
را كنند بلكه توزيع و تخصيص جغرافيايي ان 

  . نيز نشان دهند
نسبت بـه تغييـرات سياسـتگذاري حسـاس      •

تـأخير  ( نه تنهـا داده هـاي هزينـه    و باشند، 
در  جديـد بلكه داده هاي بسـيار  ) زماني مهم

ه بـه  مورد مقادير بودجه تخصـيص داده شـد  
 .بهداشت را لحاظ کنند

اسـتخراج   از منابع و انواع مختلـف داده هـا   •
تـاثير  ه کـ  ييبررسـيها  مـثال از  شده باشـند، 
دسترسي بهتـر   درمنابع مالي / افزايش وجوه

ت ماگروههــاي خاصــي از مــردم بــه خــد    
 ؟ و کنند يم يرا ارزياببهداشتي 

ــداء     • ــا و اه ــت ه ــخگويي دول ــزايش پاس اف
ــابع    ــراي تخصــيص من ــدگان ب ــوه / كنن وج

فعاليـت بـين   . بهداشتي براساس اهداف آنها
  بخشي 

بستري براي هماهنگي در سطح فني و بـراي  
وفـاق در بـين    ايجـاد امه ريزي مشترك و برن

ايجـاد   بخشهايي كه متقابالً بهم وابسـته انـد  
پديــده اي چنــد وجهــي   ،همــاهنگي. کنيــد
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  قرار  ناداقشار فقير مورد است يآموزش
  . مي دهد

  
خصوصـي و   –همكاري دولتـي   –هند 

   را ارتقاء دهيد مشاركت اجتماعي
NCMH   در بررسيهاي خود به اين نتيجـه

ــاري    ــه همك ــاظر ب ــهاي ن ــه تالش ــيد ك رس
, پراكنــده, برنامــه اي« ولتــي د -صـي  خصو

يكپارچه بطور و , است» حي طنامرتبط و س
تحت پوشـش يـك اسـتراتژي جـامع بـراي      

از طرف ديگر  .رسيدن به اهداف ملي نيست
سازمانهاي غير دولتي قادر به ارائه مراقبـت  
هاي با كيفيت با قيمـت پـايين يـا رايگـان     

ـ , امـا   .براي بيماران فقير مي باشند ه اينگون
كميسـيون  . فعاليت ها پراكنده و محدودند 

يادآوري مـي كنـد كـه سـازمان هـاي غيـر       
مي تواننـد   دولتي و سازمانهاي جامعه محور

برابـري و  , تأثير مثبتي در دسترسـي  /نقش
كيفيت مراقبت هـاي بهداشـتي در منـاطق    
روستايي و دور از دسترس داشـته باشـند و   

مورد  به طور كاملهنوز استعداد و توان آنها 
  .بهره برداري قرار نگرفته است

ــزارش     ــص گ ــور اخ ــه ط ــه  NCMHب ب
مدني در تمركـز   ءمشاركت گروههاي جامعه

و غيـر درمـاني   , دمـوكراتيزه كـردن  , زدايـي 
بـا برخـورداري از    ،كردن ارائـه مراقبـت هـا   

مشـــارکت گروههـــاي وســـيع مردمـــي در 
اختيارات و مسـئوليتها و عملکردهـا دعـوت    

ــد ــراي رســيدن .مــي کن ــدف  ب ــن ه ــه اي ب
ــه ــرح , بلندپروازان ــاندن و  ،NCMHط نش

 مـتن  «سيستم مراقبتهاي اوليـه در   تثبيت
با اسـتفاده از سـاختار هـاي نـوين      »جامعه

  . سازماني را توصيه مي کند

  عناصر برنامه ريزي را در بر ءاست و همه
را طلب مـي كنـد كـه     يسازوکارمي گيرد و 

بخـش هـا بتواننـد     ءهمه اندر آن برنامه ريز
به يك دانش و داده هاي خودرا براي رسيدن 

, در خصوص سرمايه گذاري مـورد نيـاز   وفاق
بويژه با تقويت دپارتمان برنامه ريـزي وزارت  

  . با هم شريك شوند ،بهداشت
  

   منابع انساني
 براي نگهداري و حفظ كاركنان موثر اتاقدام

و طرحهـا و پيشـنهادهاي   , را شناسايي کنيد
ارائه  خاص به وزارت امور مالي و هيات دولت

ليت وزارت بهداشت ايـن اسـت   مسوو.  کنيد
شيوه هاي ممكـن تـأمين نيـروي     كه بهترين
با , ا براي ارائه مراقبت هاي بهداشتيانساني ر

اولويـت  وزارتخانـه و   موجـود  توجه به منـابع 
  . طراحي كند ،بهداشتي كشور يها
  

 بـه نقـل و انتقـال منـابع مـالي     مديريت و 
   واحدهاي پيرامون
طح مركـزي  از سـ  بهداشتانتقال وجوه براي 

بـراي برخـورداري    را به سطح ارائـه خـدمات  
اقشار فقير و جمعيت هـاي روسـتايي ارتقـاء    

نشت وجـوه در همـه سـطوح هماننـد     . ديده
 ،انتقال آن بـه واحـدهاي پيرامـون    رتأخير د

ظرفيـت و  , عالوه براين . موضوعي رايج است
توانمنـدي در سـطح منطقـه بـراي مـديريت      

هاي بهداشتي در منابع مالي و اجراي برنامه 
راستاي اولويت هاي ملي را نيز بهبود بخشيد 

حمايــت و افــزايش تــوان مــديريت ســطوح . 
  .پايين تر امري بسيار حياتي و اساسي است

   
  حمايت مالي  
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 درگيـــر نمـــودنســـازمان و  –كـــامبوج 

  مدني ءهاي جامعهسازمان
و  ي، رســمدر كـامبوج يــك مشــاركت مهــم 

 ءجامعــهســازمانهاي  يسـو تعريـف شــده از  
تـي در فراينـد   مدني و سـازمانهاي غيـر دول  
مجمـــع ملـــي , توســـعه وجـــود دارد كـــه

سازمانهاي محلي و سازمانهاي بـين المللـي   
 يدغدغه هـا  ءاشاعه به منظورغير دولتي را 

ــي   ــر دولت ــازيگران غي ــا درب ــد مس يلي مانن
. در برمـي گيـرد  , استراتژي كاهش فقر ملي

MediCam  يك سازمان فراگيرغير دولتي
بـه طـور اخـص بـه     , عضـو   ۱۰۰با بيش از 

اصـلي بــه طـور مشـترك بــا     CSO وانعنـ 
اقتصـاد كــالن و   ءدولـت كـامبوج در برنامــه  

آمـاده  , اين فعاليت ها. هداشت كار مي كندب
 CSOي رسازي گزارشي از وضـعيت همكـا  
و فعاليت , در فرايند اقتصاد كالن و بهداشت

ــراي    ــايتي و ترويجــي ب ــاي بيشــمار حم ه
بخـش بهداشـت    CSOs بينق وفا تضمين

 MediCam. در كامبوج را شامل مي شود
ــين  ــك  CareCambodiaو همچنـ كمـ

يک  ،در دستور كار ملي تحقيقتا  ندنموده ا
به عنوان عضو حضـور   يمدن ءسازمان جامعه
   .داشته باشد

  
  
  
  

ــردن     ــدود ك ــالي در مح ــاي م ــتراتژي ه اس
پرداخت هاي مستقيم نقـدي بابـت خـدمات    
, بهداشتي اوليـه را بـويژه بـراي اقشـار فقيـر     

و ديگـران   WHOي كارهاي مسـتمر  برمبنا
ايـن امـر   . در بسياري از موارد . طراحي كنيد

ــومي در    ــاي عم ــه ه ــزايش هزين ــد اف نيازمن
  .بهداشت خواهد بود

  
مـدني و بخـش    ءبهتر جامعه درگير کردن 

  خصوصي  
 ،در كشورهاي متعـدد  NCMHs ينمايندگ

 ءاهميت همكـاري هـاي گسـترده بـا جامعـه     
ر برنامــه بخــش هــاي خصوصــي را دمــدني و
ــزي ــ, ري ــي ايج ــت سياس ــق , اد حماي تحقي

و بهبود دسترسي آسيب پذيرترين مشاركتي 
اين امر . نشان داده است ،به خدمات گروهها 

ي بـراي مشـاركت در   يمستلزم بسـتر سـازيها  
و تقويت ظرفيـت بـراي   , فعاليت ها و داده ها

  . ساماندهي كيفيت مراقبت است
تگي مدني روابط و همبسـ  ءسازمانهاي جامعه

و , هاي قدرتمندي با جامعه پي ريزي نموده 
در كشــورهاي در حــال توســعه بخــش قابــل 
مالحظه اي از اقشـار فقيـر از طريـق بخـش     
خصوصي به مراقبت هاي بهداشتي دسترسي 

  . دارند
        

  
  
  

  
  

       توسعه براي بهداشت يافزايش اثر بخشي كمك ها
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   .افزايش دهيد براي رسيدن به اهداف در كشورهاي كم درآمد را منابع مالي

اما آنها بسيار كمتر از برآوردهاي متعدد , هر چند تعهدات اخير در افزايش كمك ها دلگرم كننده است
نگرانـي  , عـالوه بـراين  . باشد يم هزاره ءحجم منابع مالي الزم براي دسترسي به اهداف توسعهازجهاني 

مبني بر اين كه تعهدات وسيع نسبت به برنامه هـاي عمـودي ممكـن اسـت بـه طـور        هايي وجود دارد
  . بيانجامدوسيع به تحليل رفتن نيروي انساني و منابع بخش بهداشت 

  .همسوکنيدبا برنامه ها و بودجه هاي ملي  را كمك هاي توسعه
درازمدت اقتصـاد كـالن    ءسازي و اجراي برنامهاهداء كنندگان مي توانند كمك هاي بيشتري در آماده 

 ءاز جملـه سـاختارهاي هزينـه   , ا با بودجه ها و استراتژيهاي ملـي داشته و پروژه ها و برنامه هاي خود ر
  : ندزن يدور مزير  يچالشهامسايل پيرامون . يكپارچه و تلفيق نمايند, ميان مدت

  تحريف اولويت هاي كشوري  •
 تداوم و قابليت پيش بيني  •
 برنامه هاي موازي و ساختارهاي ارائه خدمات  •
 تأمين مالي هزينه هاي جاري  •

 .هماهنگ کنيد را روش هاي كار اهداء كنندگان  
فعاليت هاي ناهماهنگ و چندگانه مانع از توانايي دولت هـا در مـديريت كمـك هـاي توسـعه شـده و       

يافتـه هـاي جديـد برآمـده از      .واداري را موجـب مـي شـود   , مـذاكرات  , معامالت  هزينه هاي سنگين
كشورها كماكان با مشـكل همـاهنگي تعـداد زيـاد اهـداء كننـدگان       « دهد  يمطالعات كشورها نشان م

داده هـاي منتشـر   ,  M. Foster(  شـود   يارايه مـ  ياز راههاي گوناگونمواجه اند كه كمك هاي آنها 
   ۲۸) . ۲۰۰۴, نشده 

  منتخب يافته هاي كشوري
در كمـك هـاي بـين المللـي     رهبري دولت – يمن

  .حفظ کنيد توسعه را 
با آگاهي از محدوديت ظرفيت و توان سازماني، و نياز 
به كمك هاي بين المللي براي رسيدن به بهداشـت و  

وزارت جمعيـت  ,  MDGsاهداف مرتبط با بهداشت 
و بهداشت عمـومي بهمـراه ديگـر ذينفعـان خـود بـه       

بـراي  جـامع اسـتراتژيك    ءفراهم كـردن يـك برنامـه   
به عنوان يك گام اساسـي  . كلي اقدام نمودند ءتوسعه

دولـت  ,  MDGsدر همسو سازي سياسـتگذاري بـا   
را بـه نحـوي كـه در      MDGفرايند ارزيابي نيازهاي

سازمان ملل مطرح شده بود در آگوست  ءهزاره ءپروژه

   يپيامدها
  .جريان هاي مالي و اهداف را رديابي کنيد 

) به موقـع ( داده هاي بهتر و متناسب تر با زمان 
در خصوص جريان كمك هاي خارجي به بخش 

اين داده ها بايـد وجـوهي   . بهداشت فراهم كنيد
خـارج از  (خزانـه جريـان دارنـد    را كه خارج از 

داده هاي موجود فعلي براي . دربر گيرد ،)ودجهب
نظارت بر همسويي اولويت هاي ملي و تـأثيرات  

  . آن در عملكرد سيستم بهداشت ناكافي است
  ملي  يهمسويي در اولويت هاي بخش

سازوکارهايي را ايجاد يا در صورت موجود بـودن  
کنيــد كــه مشــکالت ) SWApsمــثالً (تقويــت 
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سپس برنامه هاي سرمايه گـذاري  . آغاز نمود  ۲۰۰۴
ت امـور مـالي و   بخشي تهيـه شـده بـا راهنمـاي وزار    

همكاري بين المللـي و كمـك هـاي فنـي بنگاههـاي      
در يك ,  (34)تخصصي و تيم كشوري سازماني ملل 

يمـن در اجـراي    ءبرنامـه . ملـي تلفيـق شـدند    ءبرنامه
و هزينــه  MDG، ارزيــابي نيازهــاي CMHفراينــد 

يــابي اســتراتژيهاي بهداشــت را حمايــت،  و فرصــت  
  . راهم نمودهماهنگي براي اين فعاليت ها را ف

  
مكانيزم هايي براي هماهنگي اهداء كنندگان –رواندا 

  برقرار کنيد 
نيـاز بـه ايجـاد    , نشست هاي متعـدد يـا ران توسـعه   

مكانيزمهايي براي همـاهنگي مـداخالت انجـام شـده     
كارايي و همپايان او را به منظور افزايش توسط دولت 

اجتناب از دوباره كاري و تقويـت رويكردهـاي بـين    , 
بـه ايـن   . تأكيـد قـرار دارنـد     خشي به توسعه، موردب

  . تعدادي واحد هماهنگي تاسيس شده اند, دليل
  

در   (DPCG) گروه هماهنگي همپايان توسـعه  •
ــوامبر ســال  ــه عنــوان مجمعــي  ۲۰۰۲ن ــراي ب ب

بـا مسـووليت   , هماهنگي كمك هاي بين المللـي 
پيشـگيري از   ءهاي هماهنگي برنامه هاي توسـعه 

. تأسيس يافت PSRPيش اجراي كار موازي و پا
دو گروه مشاور فنـي از ايـن گـروه حمايـت مـي      

برنامـه هـا و    گروه همـاهنگي و همسـويي  : كنند
و گـروه همـاهنگي حمايـت    , پروژه هـا در روانـدا  

نظارت برگروههاي خوشه اي  DPCG. بودجه اي
  . را نيز به عهده دارد

 ءاز جملــه يـك خوشــه ( هشـت گــروه خوشـه اي    •
ي بحث و مطالعـه پيرامـون مسـايل    برا, )بهداشت 

هر يك از . مرتبط با يك بخش خاص شكل گرفتند
راهنمـايي  ,  SWApاين ها با تأكيد بر استراتژي 

جهت هماهنگي بهتر كمك هاي اهـداء كننـدگان   

ســاس اســتراتژيها و وجــوه اهداءكننــدگان را برا
اولويت هاي كشور تسهيل و در عين حـال نيـاز   
اهداء كنندگان به پايش عملكرد و پاسخگويي را 

  . متوازن نمايد
ــانيزم  ــه SWApمك ــرتبط در   ءهم ــكالت م مش

دريافت كننده را حل نكـرده   -اهداء كننده  ءرابطه
عـين تمركـز و    در SWApبرنامـه ريـزي   . است 

طور خودكار با فراينـد  به , توجه به بخش بهداشت
و , ريزي وزارت امـور مـالي مـرتبط نيسـت    بودجه 

بخش وسيعي از شواهد مفيـد محلـي در تصـميم    
گيري براي تخصيص منابع در انبـوه گزينـه هـاي    
. سرمايه گذاري بهداشت را نيز فـراهم نمـي کنـد   

پايداري طوالني مـدت و   SWAps, عالوه بر اين
خــوبي قابليــت پــيش بينــي طرحهــاي مــالي را ب 

  .منعکس نمي کند
  

  حمايت بودجه اي 
ــداء    ــت اه ــراي فعالي ــداز و عرصــه اي ب چشــم ان
كننــدگان در حمايــت پايــدار از بودجــه و تــأمين 

از جمله منابع , هاي جاريمنابع مالي بابت هزينه 
پـي ريـزي ظرفيـت ملـي سـازماني       يبرا, انساني

جهت توليد كاالهاي عمومي براي بهداشت وجـود  
  .دارد
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  کامبوج
  

 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۴سال 
 a  ۱۹۹۳ ،b ۲۰۰۴کل جمعيت، ۱۰۵۳۶۰۰۰ ۱۳۰۹۱۰۰۰

 b  ۲۰۰۴ -۱۹۹۸(%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۱.۸۱
 )رنف ۱۰۰در(  b نرخ تکفل/ ميزان وابستگي ۱۰۱ ۷۴
  (  TFR b   )   ميزان باروري کل     ۵.۴ ۳.۳

   شاخص هاي اقتصاد کالنa ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 
  )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي   ۲۴۷۸۷۴۳۰۰۰ ۴۲۲۷۸۵۴۰۰۰

  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  -  ۵.۲
 )۲۰۰۰نرخ ثابت دالر بين المللي سال(سرانه توليد ناخالص داخلي ۱۲۸۲ ۱۹۶۳

 )  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  -  - 
 )توليد ناخالص داخلي(%تراز حساب جاري  - ۴.۲ - ۳.۰
توليد (%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۲.۲ ۲.۱

 )ناخالص داخلي
 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۱۶.۴ ۶۲.۰
 )توليد ناخالص داخلي%(واردات کاال و خدمات  ۳۲.۸ ۷۱.۳
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  -  ۱.۲

  ) ، ميانگين دورههر دالر يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۲۶۸۹.۰ ۳۹۷۳.۳
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 c(HDI) يتوسعه انسان يشاخصها ۰.۵۷۱ ۲۰۰۳

 )c )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۳۶.۱ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
۲۰۰۳ ۸۱.۴ a (%)جمعيت روستايي از کل جمعيت 
۲۰۰۴ ۷۳.۶ bميزان باسوادي بزرگساالن 
۱۹۹۷ ۴۰.۴ a ضريب جيني   

 وضعيت سالمت و بهداشت ۲۰۰۰سال  ۳/۲۰۰۲سال 
 d ۲۰۰۳،d ۲۰۰۰نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۲۶۴ ۲۸۵
 d ۲۰۰۳، d۲۰۰۰ر فر دن ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۳۷۳ ۴۴۱

 d ۲۰۰۰، d۲۰۰۲اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۴۹ ۵۰
 d ۲۰۰۰، d ۲۰۰۲اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان،  ۴۶ ۴۶
  d ۲۰۰۰ ،b ۲۰۰۴ اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در ۵۹ ۶۵
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 d ۲۰۰۰، b ۲۰۰۴ دراميد به زندگي در بدو تولد براي مردان،  ۵۳ ۶۰
 هزاره ءاهداف بهداشتي توسعه ۲۰۰۰سال   سال قبل
، در )تولد زنده ۱۰۰۰ در(هر دو جنس  از- مرگ و مير نوزادان ۹۵ ۶۶

 b ۲۰۰۴، و e ۲۰۰۰سالهاي 
 ۱۰۰۰در(از هر دو جنس  -سال ۵مرگ و مير کودکان زير  ۱۳۴.۱ ۸۲

 b ۲۰۰۴، و c ۲۰۰۰، در سالهاي )تولد زنده
 b ۲۰۰۴  آشاميدني سالم دسترسي دارند، سال آب جمعيتي که به (%) -  ۴۴

جمعيتي که در محل سکونت خود به توالت دسترسي (%)  -  ۲۲
 b۲۰۰۴ دارند، سال

 f ۲۰۰۴ال   مصون سازي کودکان عليه سرخک، س(%)  -  ۸۰
زايمانهاي انجام شده توسط پرسنل بهداشتي کارآزموده، (%)  -  ۳۲

 ۲۰۰۴سال 

 - ۴۳۷ 
 :  ۲۰۰۰، در )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(زان مرگ و مير مادرانمي

 ۲۰۰۰بهداشتي کامبوج، سال  - بررسيهاي جمعيتي
 g ۲۰۰۰  ، سال)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(%)  ۴۵.۲ - 

   ۲۰۰۵، اداره ملي ايدز کامبوج، ۲۰۰۵در ) HIV(شيوع (%)  -  ۱.۹

۲.۸ ۵ 
، ۲۰۰۰، )نفر ۱۰۰۰۰۰در( ريا ميزان مرگ و مير ناشي از ماال

 )مرکز ملي ماالرياي کامبوج( ۲۰۰۴
 f ۲۰۰۴، و g ۲۰۰۰، درسالهاي )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع سل ۷۴۳ ۷۶۲

، در )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل  ۹۱ ۹۵
 f ۲۰۰۴، و g ۲۰۰۰سالهاي   

 سيماي نظام بهداشتي d ارزش سال
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۱.۶ ۲۰۰۰
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۸.۵ ۲۰۰۰
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۱۰.۰ ۲۰۰۰
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  ۵ ۲۰۰۱

يا  ۱۹۹۰سال ۲۰۰۳يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۰ 

 دولتي/ بودجه عمومي

بهداشتي دولت از توليد نا خالص  هزينه هاي(%) سهم  ۱.۷ ۲.۱
 ۲۰۰۲، و h۲۰۰۰ داخلي، در سالهاي

اي عمومي هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه ه(%) سهم  ۱۵.۷ ۱۸.۶
 2002h-2000 دولت، در سالهاي 

هزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  -  ۱.۸
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۲۰۰۳ 
از هزينه هاي عمومي  هزينه هاي آموزشي دولت(%) سهم  -  ۱۳

 k ۲۰۰۳دولت، در سال 
 cهزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال(%) سهم  ۳.۱ ۱.۶۱

۱۹۹۰ ،k ۲۰۰۳  
هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، سال (%) سهم  -  ۱۴

k ۲۰۰۳ 
توليد ناخالص داخلي، سال   در  درآمدهاي مالياتي(%) سهم  -  ۷.۳

k ۲۰۰۳ 
کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از توليد ناخالص (%) سهم  ۲.۷ ۱.۶۹

 c ۱۹۹۰ ،k ۲۰۰۳ داخلي، در سالهاي
خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي براي  ۱۱.۱ ۱۲.۲

توليد ناخالص داخلي، سالهاي  از يبه مثابه درصدتوسعه 
۲۰۰۰،a  ۲۰۰۲  

، سالهاي )دالر آمريکا به نرخ جاري(کمک به ازاي هر نفر،  ۳۱.۴ ۳۷
۲۰۰۰ ،a  ۲۰۰۲ 

 شاخصهاي  هزينه بهداشتي  ءبرگزيده ۱۹۹۸سال  ۲۰۰۲سال 
 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۱۰.۵ ۱۲
هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي (%) سهم  ۱۰.۱ ۱۷.۱

 بهداشتي
خصوصي از کل هزينه  هزينه هاي  بهداشتي بخش(%) سهم  ۸۹.۹ ۸۲.۹

 هاي بهداشتي
صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي (%)  سهم   ۰ ۰

 بهداشتي دولت

۰ ۰ 
طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از هزينه (%) سهم  

 هاي بهداشتي بخش خصوصي 

۸۵.۲ ۸۹.۶ 
پرداختهاي نقدي خصوصي خانوارها از هزينه هاي (%) سهم  

 بهداشتي بخش خصوصي
 منابع خارجي بهداشت از کل هزينه هاي بهداشت(%) سهم   ۱۲.۴ ۴.۹
 بهداشت به نرخ دالر بين المللي ءسرانهکل  ءهزينه ۱۳۴ ۱۹۲
 هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ءسرانه ۱۴ ۳۳
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 چين
 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

 aکل جمعيت  ۱۱۷۸۴۴۰۰۰۰ ۱۲۸۸۴۰۰۰۰۰

 b ۲۰۰۳  -۱۹۹۳(%) نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۰.۹
 )نفر ۱۰۰در(,b cنرخ تکفل / ميزان وابستگي ۴۹ ۴۳
    TFRc, b  ميزان باروري کل ۱.۹ ۱.۸

  شاخص هاي اقتصاد کالن a ۱۹۹۳ل سا ۲۰۰۳سال 
  )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي  ۴۳۱۷۸۰۴۰۰۰۰۰ ۱۴۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰

  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۱۳.۵ ۹.۳
نرخ ثابت دالر بين المللي (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۲۱۸۸ ۴۷۲۶

 )۲۰۰۰سال 
۱۲.۷m ۵.۳  داخلياز توليد ناخالص (% کل بدهي دولت مرکزي  ( 
 )توليد ناخالص داخلي(%تراز حساب جاري  - ۲.۷ ۳.۲
از (% سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۶.۴ ۳.۸

 )توليد ناخالص داخلي
 )از توليد ناخالص داخلي(% صادرات کاال و خدمات  ۱۷.۱ ۳۴.۳
 )از توليد ناخالص داخلي(% واردات کاال و خدمات  ۱۸.۶ ۳۱.۸
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده % ۱۴.۶ ۱.۲
 )هر دالر، ميانگين دوره يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۵.۸ ۸.۳

 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 )HDI(شاخص توسعه انساني dارزش ۰.۷۵۵ ۲۰۰۳

 )۱۹۹۰- ۲۰۰۲ (جمعيت زير خط فقر ملي (%)  ۴.۶ ۲۰۰۲- ۱۹۹۰
۲۰۰۳ ۶۱.۳ a  (%)کل جمعيت جمعيت روستايي از  
۲۰۰۵ ۹۰.۹ cميزان باسوادي بزرگساالن 
۲۰۰۱ ۴۴.۷ a ضريب جيني   

 وضعيت سالمت و بهداشت ۲۰۰۰سال  ۳/۲۰۰۲سال 
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۱۱۰ ۱۰۳

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر ۱۶۱ ۱۶۴

 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰الم در بدو تولد براي زنان، اميد به زندگي س ۶۳ ۶۵
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان،  ۶۱ ۶۳

 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۷۳ ۷۳
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۶۹ ۷۰
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 عه هزارهاهداف بهداشتي توس ۲۰۰۰سال ۲۰۰۳يا۲۰۰۲سال
به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۳۲ ۳۰

 e ۲۰۰۳، و۲۰۰۰، در سالهاي  )تولد زنده ۱۰۰۰
به (از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۳۷.۲ ۳۷

 c ۲۰۰۳ ، و۲۰۰۰، در سالهاي  )تولد زنده ۱۰۰۰ازاي هر 

پايدار دارند،  دسترسيجمعيتي که به آشاميدني سالم (%)  -  ۷۷
   a ۲۰۰۲سال 

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب (%)  -  ۴۴
 a ۲۰۰۲دسترسي دارند، سال 

 b ۲۰۰۳مصون سازي کودکان عليه سرخک با دوز واحد، سال(%)  -  ۸۴

 f داشتي کارآزمودهزايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۸۹.۳ - 

 ر ، د)تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(رانميزان مرگ و مير ماد ۵۶ ۴۳.۲
f ۲۰۰۰  , g ۲۰۰۳ 

- ۱۰.۰ f  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير( 
- < ۰.۱ f  (%)شيوع HIV   سال  ۱۵- ۴۹در جمعيت 
- ۰ f  نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا(  
 - ۲۵۰ f  نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل( 
 - ۲۱ f نفر ۱۰۰۰۰۰در(زان مرگ و مير ناشي از انواع  سل مي( ، 

 سيماي نظام بهداشتي ارزش سال
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۱۶.۴ ۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۹.۶ ۲۰۰۳

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۲۶.۰ ۰۳/۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰هر  تعداد تخت بيمارستان به ازاي ۲۵ ۲۰۰۲

 دولتي/ بودجه عمومي ۲۰۰۰يا  ۱۹۹۰سال  ۲۰۰۳يا  ۲۰۰۲سال
هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص (%) سهم  ۱.۹ ۲.۰

   h ۲۰۰۲، و ۲۰۰۰داخلي، در سالهاي  
هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي (%) سهم  ۱۰.۳ ۱۰

 h ۲۰۰۲و  ، ۲۰۰۰عمومي دولت، در سالهاي 
هزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص (%) سهم  ۲.۳ - 

 ۲۰۰۰- ۲۰۰۲, ۱۹۹۰داخلي، سال 
هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۱۲.۸ ۱۰.۲

 d ۱۹۹۰  ,k۲۰۰۲دولت، در سال 
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۲.۳ ۲.۷ 
  هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم 
۱۹۹۰،d ۲۰۰۳  

۶.۶ ۶.۱ 
ينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، هز(%) سهم 
 k ۲۰۰۲, ۲۰۰۰سال 

۸.۳a ۷.۶ 
در توليد ناخالص داخلي،  درآمدهاي مالياتي(%)  سهم 
  a ۲۰۰۲ ,۲۰۰۰سال 

۲.۶ ۲.۰ 
کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از توليد (%) سهم 

  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰ناخالص داخلي، در سالهاي 

۰.۱ ۰.۲ 
تحت عنوان کمکهاي رسمي براي  خالص دريافتهاي نقدي
از توليد ناخالص داخلي، سالهاي  يتوسعه به مثابه درصد

۲۰۰۰ ،a ۲۰۰۲  

۱.۲ ۱.۴ 
، سالهاي )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر، 

۲۰۰۰ ،۲۰۰۲ a  
 برگزيده شاخصهاي هزينه بهداشتي ۱۹۹۸سال  ۲۰۰۲سال 

 از توليد ناخالص داخلي کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۴.۸ ۵.۸
 هزينه هاي بهداشتي دولت از کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۳۹ ۳۳.۷

۶۶.۳ ۶۱ 
هزينه هاي بهداشتي بخش خصوصي از کل (%) سهم 

 هزينه هاي بهداشتي

۵۰.۸ ۵۳ 
صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي (%) سهم  

 بهداشتي دولت

۰.۴ ۰.۶ 
ت وتجميع ريسک از طرحهاي پيش پرداخ(%) سهم  

 هزينه هاي بهداشتي بخش خصوصي 

۹۶.۳ ۹۴ 
پرداختهاي نقدي خصوصي خانوارها از هزينه (%) سهم  

 هاي بهداشتي بخش خصوصي
منابع خارجي بهداشت از کل هزينه هاي (%) سهم   ۰.۲ ۰.۱

 بهداشت
 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۱۵۴ ۲۶۱
 ه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين الملليسرانه هزين ۶۰ ۸۸
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  :مآخذ
a. World Development Indicators, selected years (http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 
July 2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child mortality/infantdata.php.accessed 
13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g. Ministry of Health/ Union Medical College China (6,7). 
h. National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 2006). 
k. National Bureau of Statistics, China (8,9). 
m. Last year, 1999. 
n. Last avalable year. 

  

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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  غنا
 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

۲۰۶۶۹۲۶۰ ۱۶۵۰۵۵۰۰ a کل جمعيت 
 b ۲۰۰۳ -۱۹۹۳(%) نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۲.۳
 )نفر ۱۰۰در( b,c نرخ تکفل/ يزان وابستگيم ۹۱ ۷۶
 b,c     (TFR)ميزان باروري کل  ۵.۲ ۴.۱

  شاخص هاي اقتصاد کالن a ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 
  )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي  ۵۹۶۵۷۰۴۰۰۰ ۷۶۲۴۲۰۰۰۰۰

  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۴.۹ ۵.۲
 )۲۰۰۰نرخ ثابت دالر بين المللي سال (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۱۷۳۴ ۲۱۱۴

 )  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  - -
 )از توليد ناخالص داخلي(% تراز حساب جاري  - ۹.۴ ۳.۳
 )توليد ناخالص داخلي(%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۲.۱ ۱.۸

 )لص داخلياز توليد ناخا(% صادرات کاال و خدمات  ۲۰.۳ ۴۰.۳
 )از توليد ناخالص داخلي(% واردات کاال و خدمات  ۳۶.۴ ۵۲.۲
 درصد تورم ساالنه براي قيمت هاي مصرف کننده ۲۵.۰ ۲۶.۷

 ) هر دالر، ميانگين دوره  يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۶۴۹.۱ ۸۶۷۷.۴
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۴۸۹ ۲۰۰۳

 )d)۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي (%)  ۳۹.۵ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
۲۰۰۳ ۶۲.۹ a  (%)جمعيت روستايي از کل جمعيت 
 cميزان باسوادي بزرگساالن ۵۴.۱ ۲۰۰۵

    a ضريب جيني ۴۰.۸ ۱۹۹۹
  ۲۰۰۲سال 
 ۲۰۰۳يا 

  سال 
۲۰۰۰ 

cوضعيت سالمت و بهداشت 

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و مير زنان بزرگسال در هر  ۳۲۶ ۲۹۵
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۳۷۹ ۳۵۲
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۴۷ ۵۰
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان،  ۴۷ ۴۹
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۵۸ ۶۰
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۵۵ ۵۷

 اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال ۲۰۰۳سال 
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 ۱۰۰۰به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۶۲ ۵۹
 ۲۰۰۴، و ۲۰۰۰، در سالهاي  e)تولد زنده

۹۵ ۱۰۴.۶ 
به ازاي (جنس  از هر دو - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير 

 ۲۰۰۴، و ۲۰۰۰، در سالهاي  c)تولد زنده ۱۰۰۰هر 
  a۲۰۰۲ جمعيتي که به آشاميدني سالم دسترسي دارند، سال(%)  -  ۷۹
جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب دسترسي (%)  -  ۵۸

 a ۲۰۰۴دارند، سال
 b مصون سازي کودکان عليه سرخک(%)  -  ۸۰

 fداشتي کارآزمودهام شده توسط پرسنل بهزايمانهاي انج(%)  ۴۴.۳ - 

 )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۵۴۰ - 
 - ۲۴.۹h  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(f 

   fساله ۱۵-۴۹جمع افراد  در HIVشيوع(%)  ۳.۲ - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا  ۶۶ - 

 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در(يوع انواع  سل ميزان ش ۳۸۱ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل  ۴۲ - 

 سيماي نظام بهداشتيc ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۰.۹ ۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۸.۴ ۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۹.۳ ۲۰۰۲

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  -  - 
يا ۱۹۹۰سال  ۲۰۰۳يا۲۰۰۲سال 

۲۰۰۰ 
 دولتي/ بودجه عمومي

۲.۳ ۲.۳ 
هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد ناخالص داخلي، در (%) سهم 

 g۲۰۰۲، و ۲۰۰۰سالهاي  

۸.۴ ۷.۸ 
هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم 

 g  ۲۰۰۲، و۲۰۰۰اي دولت، در ساله

 - ۳.۲ 
هزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص داخلي، (%) سهم 
 d۲۰۰۲-۲۰۰۰، ۱۹۹۰سال 

 - ۲۴.۳ 
هزينه هاي آموزشي از هزينه هاي عمومي دولت، در (%) سهم 
 d۲۰۰۲-۲۰۰۰، ۱۹۹۰سال 

۰.۷ ۰.۴ 
هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم 
۱۹۹۰،d ۲۰۰۳   

 ،يهزينه هاي عمومي دولت مرکز هزينه هاي نظامي از(%) سهم  -  - 
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  a,۲۰۰۲  ۲۰۰۰سال 
  

 -  - 
درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم 
۲۰۰۰  a,۲۰۰۲ 

۶.۳ ۶.۲ 
کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از توليد ناخالص (%) سهم 

  d۲۰۰۳، ۱۹۹۰داخلي،در سالهاي 

۱۰.۵ ۱۲.۱ 
خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي (%)  سهم

 a,۲۰۰۲  ۲۰۰۰براي توسعه از توليد ناخالص داخلي، سال 
  ۲۰۰۰، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  ۳۰.۶ ۳۲

a,۲۰۰۲ 
 gبهداشتي   يبرگزيده شاخصهاي هزينه ها ۱۹۹۸سال  ۲۰۰۲سال 

 بهداشتي از توليد ناخالص داخلي کل هزينه هاي(%) سهم  ۵.۵ ۵.۶
هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي (%) سهم  ۴۲ ۴۱

 بهداشتي
هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل هزينه (%) سهم  ۵۸ ۵۹

 هاي بهداشتي
NA NA    صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي بهداشتي دولت(%)  سهم 

۰ ۰ 
خت وتجميع ريسک از هزينه هاي طرحهاي پيش پردا(%) سهم  

 بهداشتي بخش خصوصي

۱۰۰ ۱۰۰ 
پرداختهاي نقدي خصوصي خانوارها از هزينه هاي (%) سهم  

 بهداشتي بخش خصوصي
 منابع خارجي بهداشت از کل هزينه هاي بهداشت(%) سهم   ۶.۲ ۱۸.۵
 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۶۱ ۷۳
 دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي سرانه هزينه ۲۶ ۳۰

  :مآخذ
a. World Development Indicators, selected years 
(http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g. National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 
2006). 
h. Years, 1998-1999. 

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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  هند
 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

 aکل جمعيت  ۸۹۹۳۲۹۰۰۰ ۱۰۶۴۳۹۹۰۰۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت  -  ۱.۷
 )نفر ۱۰۰در( b,cنرخ تکفل / ميزان وابستگي  ۶۸ ۶۱
 b,c(TFR)   ميزان باروري کل   ۳.۸ ۳.۰

 aشاخص هاي اقتصاد کالن ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي  ۲۷۳۹۳۷۹۰۰۰۰۰ ۶۰۰۶۳۷۴۰۰۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۴.۹ ۸.۶

 )۲۰۰۰نرخ ثابت دالر بين المللي سال (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۱۷.۹۲ ۲۷.۳۲

 )  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  ۵۲.۸ ۶۴.۵
 )د ناخالص داخليتولي(%تراز حساب جاري  - ۰.۷ ۱.۴
 )توليد ناخالص داخلي(%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۰.۲  ۰.۷

 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۱۰.۰ ۱۴.۵
 )توليد ناخالص داخلي(%واردات کاال و خدمات  ۱۰.۰ ۱۶.۰
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  ۶.۴ ۳.۸
 ) هر دالر، ميانگين دوره  يبه ازا(LCU  سمي تبديل ارز نرخ ر  ۳۰.۵ ۴۶.۶
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۶۰۲ ۲۰۰۳

 )d )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۲۸.۶ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)   ۷۱.۷ ۲۰۰۳

 cميزان باسوادي بزرگساالن ۶۱.۳ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۳۲.۵ ۲۰۰۰
سال 

 ۲۰۰۳يا۲۰۰۲
  سال

۲۰۰۰ 
 cوضعيت سالمت و بهداشت

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۲۱۳ ۲۱۳
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۲۸۷ ۲۸۳
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۵۲ ۵۴
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰ميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان، ا ۵۲ ۵۳
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۶۳ ۶۳
  ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۶۰ ۶۰
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  اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال  ۲۰۰۳سال 
 e )تولد زنده ۱۰۰۰ه ازاي هر ب(نس از هردوج - ميزان مرگ و مير نوزادان  ۶۸ ۶۳

به ازاي (از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير   ۹۵.۷ ۸۷.۰
 c)تولد زنده ۱۰۰۰هر 

  a ۲۰۰۲جمعيتي که به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند، سال(%)  -  ۸۶.۰

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب دسترسي (%)  -  ۳۰.۰
 a ۲۰۰۲دارند، سال

 bمصون سازي کودکان زير دو سال عليه سرخک(%)  - ۶۷.۰

 fداشتي کارآزمودهزايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۴۲.۳ -

 f )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۵۴۰.۰ -
- ۴۶.۷h  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(f 

  fساله ۱۵- ۴۹در جمع افراد  HIVشيوع(%)   ۰.۸ - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا   ۳.۰ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۴۳۱ - 
 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل  ۴۱ - 

 cسيماي نظام بهداشتي  ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۵.۹ ۲۰۰۳
 نفر ۱۰۰۰۰اد پرستار به ازاي هر تعد ۷.۹ ۲۰۰۳
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۱۳.۸ ۲۰۰۳
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  ۹ ۲۰۰۳

 دولتي/ بودجه عمومي ۲۰۰۰يا۱۹۹۰سال ۲۰۰۳يا  ۲۰۰۲سال 
هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص داخلي، در (%) سهم  ۱.۳ ۱.۳

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰  سالهاي
هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۴.۶ ۴.۴

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰دولت، در سالهاي 
، d   يهزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص داخل(%) سهم  ۳.۷ ۴.۱

۱۹۹۰۲۰۰۲ -۲۰۰۰  
هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي دولت، (%) سهم  ۱۲.۲ ۱۲.۷

 d ۲۰۰۲,۲۰۰۰ال در س

  d۲۰۰۳، ۱۹۹۰هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۲.۷ ۲.۱

هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، سال (%) سهم  ۱۴.۹ ۱۳.۸
۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۹ ۹
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ختها بابت اصل و فرع وامها از توليد ناخالص کل پردا(%) سهم  ۲.۶ ۳.۴
  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰داخلي، در سالهاي 

خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي (%) سهم  ۰.۳ ۰.۳
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰براي توسعه از توليد ناخالص داخلي، سال 

 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  ۱.۵ ۱.۴

 gبرگزيده شاخصهاي هزينه بهداشتي ۱۹۹۸سال ۲۰۰۲لسا

 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۵.۲ ۶.۱
 هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۲۶.۵ ۲۱.۳
هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل هزينه هاي (%) سهم  ۷۳.۵ ۷۸.۷

 بهداشتي
صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي بهداشتي (%)    سهم ۳.۸ ۴.۶

 دولت
طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از هزينه هاي (%) سهم   ۰.۴ ۰.۷

 بهداشتي بخش خصوصي 
پرداختهاي نقدي خانوارهاي خصوصي از هزينه هاي (%) سهم  ۹۸.۴ ۹۸.۵

 بهداشتي بخش خصوصي
 از کل هزينه هاي بهداشتمنابع خارجي براي بهداشت (%) سهم   ۲.۸ ۱
 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۶۶ ۹۶
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۱۷ ۲۰

  :مآخذ
a. World Development Indicators (WDI), selected years. 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g. National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 
2006). 
h. Years 1998-1999. 

 
 

 
ياندونز  

http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed


 148

 جمعيت برآوردهاي ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 
 aکل جمعيت ۱۸۷۲۳۱۸۰۰ ۲۱۴۶۷۴۲۰۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۱.۴
 )نفر ۱۰۰در( b,cنرخ تکفل / ميزان وابستگي ۶۳ ۵۳
 b,c(TFR)   ميزان باروري کل  ۳.۰ ۲.۳

 aشاخص هاي اقتصاد کالن  ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )ر آمريکادال(توليد ناخالص داخلي  ۱۵۸۰۰۶۹۰۰۰۰۰ ۲۰۸۳۱۱۹۰۰۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۷.۳ ۴.۱
نرخ ثابت دالر بين المللي (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۲۶۸۳ ۳۱۷۵

 )۲۰۰۰سال 
۴۵.۲k  ۳۷.۵  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  ( 
 )توليد ناخالص داخلي(%تراز حساب جاري  - ۱.۳ - ۳.۶
توليد (%خارجي مستقيم، خالص وروديها سرمايه گذاري  ۱.۳ - ۰.۳

 )ناخالص داخلي
 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۲۶.۸ ۳۱.۲
 )توليد ناخالص داخلي(%واردات کاال و خدمات  ۲۳.۸ ۲۵.۷
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  ۹.۷ ۶.۶

 )ر، ميانگين دورههر دال يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۲۰۸۷.۱ ۸۵۷۷.۱
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۶۹۷ ۲۰۰۳

 )d )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۲۷.۱ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)  ۵۵.۹ ۲۰۰۳

 cميزان باسوادي بزرگساالن ۸۷.۹ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۳۴.۳ ۲۰۰۲

 cوضعيت سالمت و بهداشت ۲۰۰۰سال  ۲۰۰۳يا ۲۰۰۲سال 
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۱۹۱ ۲۰۴
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۲۵۰ ۲۴۱
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۵۸ ۵۹
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰مردان، اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي  ۵۷ ۵۷
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۶۷ ۶۸
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۶۳ ۶۵

  اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال ۲۰۰۳سال
 

۳۱  
  
 

۳۵ 
به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان

 e، )تولد زنده ۱۰۰۰

از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۵۰.۱ ۴۱
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 c)تولد زنده ۱۰۰۰به ازاي هر (

جمعيتي که به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند، (%)  -  ۷۸
  a ۲۰۰۲سال

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب (%)  -  ۵۲
 a ۲۰۰۲دسترسي دارند، سال

 bال عليه سرخکمصون سازي کودکان زير دو س(%)  -  ۷۲

داشتي زايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۵۵.۸ - 
 fکارآزموده

 f )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۲۳۰ - 
 - ۲۷.۳h  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(f 

  fساله ۱۵- ۴۹در جمع افراد  HIVشيوع(%)  ۰.۱> - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ماالريا  ميزان مرگ و مير ناشي از ۴ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۷۴۲ - 
 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل  ۶۷ - 

 cسيماي نظام بهداشتي ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۱.۱ ۱۹۹۸
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۴.۹ ۲۰۰۰

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۶.۰ ۰۰/۱۹۹۸
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  ۶۰ ۱۹۹۸

 دولتي/ بودجه عمومي  ۲۰۰۰يا  ۱۹۹۰سال ۲۰۰۳يا ۲۰۰۲سال 
هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص (%) سهم  ۰.۷ ۱.۲

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰داخلي، در سالهاي  
هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي هزينه (%) سهم  ۳.۵ ۵.۴

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰عمومي دولت، در سالهاي 
هزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص (%) سهم  ۱ ۱.۲

  d ،۱۹۹۰   ,۲۰۰۲-۲۰۰۰   يداخل
هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي (%) سهم  -  ۹.۸

 d ۱۹۹۰   ,۲۰۰۱ -۱۹۹۹عمومي دولت، در سال 

زينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، ه(%) سهم  ۱.۸ ۱.۵
  d۲۰۰۳، ۱۹۹۰سال 

 - ۵.۷k  هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، (%) سهم
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰سال 

۱۳.۰m ۱۶.۳k  درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، (%) سهم
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰سال 

توليد  کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از(%) سهم  ۸.۷ ۸.۹
  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰ناخالص داخلي، در سالهاي 
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خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي (%) سهم  ۱.۱ ۰.۸
 ۲۰۰۰رسمي براي توسعه از توليد ناخالص داخلي، سال 

,۲۰۰۲a 
، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  ۸.۰ ۶.۲

۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 
 gي هزينه بهداشتيبرگزيده شاخصها ۱۹۹۸سال ۲۰۰۲سال

 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۲.۵ ۳.۲
 هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۲۷.۸ ۳۶

هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل (%) سهم  ۷۲.۲ ۶۴
 هزينه هاي بهداشتي

هزينه هاي صندوق تامين اجتماعي ازکل (%)  سهم   ۸.۷ ۹.۳
 بهداشتي دولت

طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از (%) سهم   ۶.۷ ۵.۲
 هزينه هاي بهداشتي بخش خصوصي 

پرداختهاي نقدي خانوارهاي خصوصي از هزينه (%) سهم   ۷۴.۳ ۷۶.۱
 هاي بهداشتي بخش خصوصي

منابع خارجي براي بهداشت از کل هزينه هاي (%) سهم   ۸.۳ ۱.۸
 بهداشت

 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۷۳ ۱۱۰
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۲۰ ۴۰

  
  :مآخذ

  
a. World Development Indicators, selected years 
(http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g. National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 
2006). 
h. Year 2002. 
k. Last avalable year, 1999. 
m. Last avalable year,2001. 

 
 
 

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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 مکزيک
 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

 aکل جمعيت ۸۷۹۵۳۶۴۰ ۱۰۲۲۹۱۰۰۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۱.۶
 )نفر ۱۰۰در( b,cنرخ تکفل / ستگيميزان واب ۷۰ ۶۰
 b,c(TFR)   ميزان باروري کل  ۳.۱ ۲.۵

 aشاخص هاي اقتصاد کالن ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي  ۴۰۳۱۹۵۵۰۰۰۰۰ ۶۲۶۰۷۹۶۰۰۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۲.۰ ۱.۳

۸۶۶۱ ۷۸۱۱ 
بت دالر بين المللي نرخ ثا(سرانه توليد ناخالص داخلي 

 )۲۰۰۰سال 
۲۳.۳k ۲۵.۳  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  ( 
 )توليد ناخالص داخلي  (%تراز حساب جاري  - ۵.۸ - ۱.۴

توليد (%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۱.۱ ۱.۷
 )ناخالص داخلي

 )اخليتوليد ناخالص د(%صادرات کاال و خدمات  ۱۵.۲ ۲۸.۴
 )توليد ناخالص داخلي(%واردات کاال و خدمات   ۱۹.۲ ۳۰.۱
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  ۹.۸ ۴.۵
 ) هر دالر، ميانگين دوره يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۳.۱ ۱۰.۸
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۸۱۴ ۲۰۰۳

 )d )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۱۰.۱ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)  ۲۵ ۲۰۰۳

 cميزان باسوادي بزرگساالن ۹۰.۵ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۵۴.۶ ۲۰۰۰

يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۳ 

 cوضعيت سالمت و بهداشت ۲۰۰۰سال

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۱۰۱ ۹۵
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰گ و ميرمردان بزرگسال در هر مر ۱۸۰ ۱۶۶
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۶۵ ۶۸
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان،  ۶۳ ۶۳
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۷۶ ۷۷
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰تولد براي مردان، در  اميد به زندگي در بدو ۷۱ ۷۲

 اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال  ۲۰۰۳سال 
به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۲۵ ۲۳

 e، )تولد زنده ۱۰۰۰

به (از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۲۸.۹ ۲۸
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 c)تولد زنده ۱۰۰۰ازاي هر 

ه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند، جمعيتي ک(%)  -  ۹۱
  a ۲۰۰۲سال

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب (%)  -  ۷۷
 a ۲۰۰۲دسترسي دارند، سال

 bمصون سازي کودکان زير دو سال عليه سرخک(%)  -  ۹۶

داشتي زايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۸۵.۷ - 
 fکارآزموده

 f )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۸۳ - 
 f)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(%)  ۷.۵ - 

  fساله ۱۵- ۴۹در جمع افراد  HIVشيوع(%)  ۰.۲ - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا  ۰ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۴۹ - 
 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل ۴ - 

 cسيماي نظام بهداشتي ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۱۷.۱ ۲۰۰۱
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۱۰.۸ ۱۹۹۹

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۲۷.۹ ۰۱/۱۹۹۹
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  ۱۱ ۲۰۰۲

 دولتي/ بودجه عمومي ۲۰۰۰يا۱۹۹۰سال ۲۰۰۳يا۲۰۰۲سال
هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص (%) سهم  ۲.۶ ۲.۷

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰داخلي، در سالهاي  
هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي (%) سهم  ۱۶.۶ ۱۶.۶

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰عمومي دولت، در سالهاي 
توليد ناخالص هزينه هاي آموزشي دولت از (%) سهم  ۳.۶ ۵.۳

  d ،۱۹۹۰ ۲۰۰۲ -۲۰۰۰   يداخل
هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۱۲.۸ ۲۴.۳

 d ۲۰۰۲,۲۰۰۰دولت، در سال 

هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۰.۵ ۰.۵
۱۹۹۰ ،d۲۰۰۳  

هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، (%) سهم  ۳.۳ - 
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰سال 

درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۱۱.۷ - 
۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از توليد (%) سهم  ۴.۳ ۶.۵
  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰ناخالص داخلي، در سالهاي 

خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي (%) سهم  ۰ ۰
 ۲۰۰۰اخالص داخلي، سال رسمي براي توسعه از توليد ن
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,۲۰۰۲a 
، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  - ۰.۶ ۱.۳

۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 
 gبرگزيده شاخصهاي هزينه بهداشتي ۱۹۹۸ ۲۰۰۲

 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۵.۴ ۶.۱
 هاي بهداشتي هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه(%) سهم  ۴۶ ۴۴.۹
هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل (%) سهم  ۵۴ ۵۵.۱

 هزينه هاي بهداشتي
 صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي بهداشتي دولت(%)سهم  ۷۲.۴ ۶۶
طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از (%) سهم   ۴.۱ ۵.۴

 هزينه هاي بهداشتي بخش خصوصي 
نقدي خانوارهاي خصوصي از هزينه  پرداختهاي(%) سهم   ۹۵.۹ ۹۴.۶

 هاي بهداشتي بخش خصوصي
 منابع خارجي براي بهداشت از کل هزينه هاي بهداشت(%) سهم   ۰.۹ ۰.۸
 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۴۲۷ ۵۵۰
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۱۹۶ ۲۴۷

  
  :مآخذ

a. World Development Indicators, selected years 
(http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g.  National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 
21 July 2006). 
h. Year -1998-1999. 
k. Last avalable year,2000 . 

 
 
 
 
 

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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 نپال

 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 
 aکل جمعيت  ۱۹۴۸۰۹۴۰ ۲۴۶۵۹۹۶۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۲.۳
 )نفر ۱۰۰در( b,cنرخ تکفل / ميزان وابستگي ۸۱ ۷۸
 b,c(TFR)   ميزان باروري کل  ۴.۹ ۴.۲

 aشاخص هاي اقتصاد کالن ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )دالر آمريکا( توليد ناخالص داخلي ۳۶۶۰۰۴۲۰۰۰ ۵۸۵۰۸۲۱۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۳.۵ ۳.۱
 )۲۰۰۰نرخ ثابت دالر بين المللي سال (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۱۱۰۳ ۱۳۴۱

 )  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  ۶۳.۷ ۶۶.۸
 )توليد ناخالص داخلي(%تراز حساب جاري  - ۶.۱ ۲.۹
 )توليد ناخالص داخلي(%خالص وروديها خارجي مستقيم،سرمايه گذاري  ۰ ۰.۳

 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۱۸.۴ ۱۶.۷
 )توليد ناخالص داخلي(%واردات کاال و خدمات  ۲۸.۸ ۲۸.۸
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  ۷.۵ ۵.۷
 ) انگين دوره هر دالر، مي يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۴۸.۶ ۷۶.۱
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۵۲۶ ۲۰۰۳

 )d )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۴۲ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)  ۸۷.۱ ۲۰۰۳

 cميزان باسوادي بزرگساالن ۴۸.۶ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۳۶.۷ ۱۹۹۶

يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۳ 

 cوضعيت سالمت و بهداشت ۲۰۰۰ سال

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۳۱۴ ۲۸۴
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۳۱۴ ۲۹۰
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۴۴ ۵۱
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰ن، اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردا ۴۸ ۵۳
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۵۸ ۶۱
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۵۹ ۶۰
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 اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰ ۲۰۰۳
 ۱۰۰۰به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۶۹ ۶۱

 e) تولد زنده

به ازاي (از هر دو جنس  - سال ۵ن مرگ و مير کودکان زير ميزا ۹۵.۲ ۸۲
 c)تولد زنده ۱۰۰۰هر 

  a ۲۰۰۲جمعيتي که به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند، سال(%)  -  ۸۴

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب دسترسي (%)  -  ۲۷
 a ۲۰۰۲دارند، سال

 bمصون سازي کودکان زير دو سال عليه سرخک(%)  -  ۷۵

 fداشتي کارآزمودهزايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۱۱.۹ - 

 f )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۷۴۰ - 
 - ۴۸.۳h  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(f 

  fساله ۱۵- ۴۹در جمع افراد  HIVشيوع(%)  ۰.۳ - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا  ۲۰ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۲۹۹ - 
 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل  ۲۷ - 

 cسيماي نظام بهداشتي ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۱.۶ ۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۲.۶ ۲۰۰۱

 نفر ۱۰۰۰۰هداشتي به ازاي هر تعداد پرسنل ب ۴.۲ ۰۲/۲۰۰۱
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  ۲ ۱۹۹۹

 دولتي/ بودجه عمومي ۲۰۰۰يا۱۹۹۰سال ۲۰۰۳يا ۲۰۰۲سال 
هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص داخلي، (%) سهم  ۱.۰ ۱.۴

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰در سالهاي  
از هزينه هاي عمومي  هزينه هاي  بهداشتي دولت(%) سهم  ۵.۶ ۷.۵

 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰دولت، در سالهاي 
، d   يهزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص داخل(%) سهم  ۲ ۳.۴

۱۹۹۰ ۲۰۰۲ -۲۰۰۰  
هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۸.۵ ۱۴.۹

 d ۲۰۰۲,۲۰۰۰دولت، در سال 

اخالص داخلي، سال هزينه هاي نظامي از توليد ن(%) سهم  ۰.۹ ۱.۶
۱۹۹۰ ،d۲۰۰۳  

هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، سال (%) سهم  -  - 
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۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۸.۷ ۹.۳
۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از توليد ناخالص (%) سهم  ۱.۹ ۱.۹
  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰داخلي، در سالهاي 

خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي (%) سهم  ۷.۱ ۶.۶
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰براي توسعه از توليد ناخالص داخلي، سال 

 ۲۰۰۰، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  ۱۶.۹ ۱۵.۱
,۲۰۰۲a 

 gبرگزيده شاخصهاي هزينه بهداشتي ۱۹۹۸ ۲۰۰۲

 هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي کل(%) سهم  ۵.۱ ۵.۲
 هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۲۵.۶ ۲۷.۲

هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل هزينه (%) سهم  ۷۴.۴ ۷۲.۸
 هاي بهداشتي

 صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي بهداشتي دولت(%)  سهم   ۰ ۰

طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از هزينه هاي  (%)سهم   ۰ ۰
 بهداشتي بخش خصوصي 

خانوارهاي از هزينه هاي  يپرداختهاي نقدي خصوص(%) سهم   ۹۲.۴ ۹۲.۲
 بهداشتي بخش خصوصي

 منابع خارجي براي بهداشت از کل هزينه هاي بهداشت(%) سهم   ۱۰.۹ ۹

 ملليکل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين ال ۵۵ ۶۴
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۱۴ ۱۷

  
  :مآخذ

a. World Development Indicators, selected years  
(http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g.  National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 
2006). 
h. Year 2001. 

 

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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 رواندا
 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

 aکل جمعيت ۷۶۰۸۰۰۰ ۸۳۹۵۰۰۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۴.۲
 )نفر ۱۰۰در( b,cنرخ تکفل / ميزان وابستگي ۹۸ ۹۱
 b,c(TFR)   ميزان باروري کل  ۶.۷ ۵.۷

 aکالن شاخص هاي اقتصاد ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي  ۱۹۷۱۳۴۸۰۰۰ ۱۶۳۷۲۶۱۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  - ۸.۱ ۳.۲
 )۲۰۰۰نرخ ثابت دالر بين المللي سال (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۱۰۴۷ ۱۱۹۸

 )  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  -  - 
 )توليد ناخالص داخلي(%ري تراز حساب جا - ۶.۵ -۱۱.۷
توليد (%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۰.۳ ۰.۳

 )ناخالص داخلي
 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۵.۲ ۸.۶
 )توليد ناخالص داخلي(%واردات کاال و خدمات  ۲۰.۵ ۲۷.۷
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  ۱۲.۴ ۶.۹

 ) هر دالر، ميانگين دوره يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۱۴۴.۲ ۵۳۷.۷
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۴۵ ۲۰۰۳

 )d )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۵۱.۲ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)  ۹۳.۴ ۲۰۰۳

 cنميزان باسوادي بزرگساال ۶۴ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۲۸.۹ ۲۰۰۱

يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۳ 

  سال
۲۰۰۰ 

 cوضعيت سالمت و بهداشت

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۵۹۹ ۴۵۵
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۶۶۷ ۵۴۱
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۳۲ ۴۰
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان،  ۳۲ ۳۶
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۴۱ ۴۶
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۳۹ ۴۳



 158

 اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال  ۲۰۰۳سال
 ۱۰۰۰به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۱۱۸ ۱۱۸

 e، )تولد زنده

به ازاي (از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۱۸۲.۳ ۲۰۳
 c)تولد زنده ۱۰۰۰هر 

  a ۲۰۰۲جمعيتي که به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند، سال(%)  -  ۷۳

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب دسترسي (%)  -  ۴۱
 a ۲۰۰۲سالدارند، 

 bمصون سازي کودکان زير دو سال عليه سرخک(%)  -  ۹۰

 fداشتي کارآزمودهزايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۳۰.۸ - 

 f )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۱۴۰۰ - 
 - ۲۴.۳h  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(f 

  fساله ۱۵- ۴۹راد در جمع اف HIVشيوع(%)  ۷.۰ - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا  ۱۸۶ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۵۰۰ - 
 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل  ۵۵ - 

 cسيماي نظام بهداشتي ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۰.۲ ۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۲.۱ ۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۲.۳ ۲۰۰۲

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  -  - 
يا  ۱۹۹۰سال  ۲۰۰۳يا۲۰۰۲سال

۲۰۰۰ 
 دولتي/ بودجه عمومي

هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص داخلي، (%) سهم  ۲.۹ ۳.۰
  g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰  در سالهاي

هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۱۴.۸ ۱۳.۴
 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰دولت، در سالهاي 

، d   يهزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص داخل(%) سهم  -  ۲.۸
۱۹۹۰ ۲۰۰۲ -۲۰۰۰  

هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  -  - 
 d ۲۰۰۲,۲۰۰۰دولت، در سال 

  d۲۰۰۳، ۱۹۹۰هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۳.۷ ۲.۸

هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، سال (%) سهم  -  - 
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۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

 - ۹.۰k  درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم
۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

ت اصل و فرع وامها از توليد ناخالص کل پرداختها باب(%) سهم  ۰.۸ ۱.۳
  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰داخلي، در سالهاي 

خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي (%) سهم  ۱۷.۸ ۲۰.۷
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰براي توسعه از توليد ناخالص داخلي، سال 

 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  ۴۱.۸ ۴۳.۵

 gبرگزيده شاخصهاي هزينه بهداشتي ۱۹۹۸سال ۲۰۰۲سال

 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۵ ۵.۳
 هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۵۱.۳ ۵۷.۲

هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل هزينه (%) سهم  ۴۸.۷ ۴۲.۸
 هاي بهداشتي

 صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي بهداشتي دولت (%) سهم   ۰.۶ ۰.۶

طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از هزينه (%) سهم   ۰.۳ ۰.۶
 هاي بهداشتي بخش خصوصي 

پرداختهاي نقدي خانوارهاي خصوصي از هزينه هاي (%) سهم   ۶۷ ۶۵.۲
 بهداشتي بخش خصوصي

 کل هزينه هاي بهداشتمنابع خارجي براي بهداشت از (%) سهم   ۵۰.۵ ۳۲.۸

 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۳۹ ۴۸
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۲۰ ۲۷

 

  :مآخذ
a. World Development Indicators, selected years 
(http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g.  National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 
2006). 
h. Year 2000. 
k. Last available year, 1993. 

 

  

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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 سنگال
  برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال   ۲۰۰۳سال 

 aکل جمعيت ۷۸۶۰۰۹۰ ۱۰۲۳۹۸۵۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۲.۴
 )نفر ۱۰۰در( b,cنرخ تکفل  /ميزان وابستگي ۹۴ ۸۴
 b,c(TFR)   ميزان باروري کل  ۶.۰ ۴.۹

 aشاخص هاي اقتصاد کالن ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي  ۵۴۳۰۸۱۶۰۰۰ ۶۴۹۶۳۷۲۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  - ۲.۲  ۶.۵
 )۲۰۰۰بين المللي سال نرخ ثابت دالر (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۱۳۰۲ ۱۵۵۷

۷۲.۸k  -  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  ( 
 )توليد ناخالص داخلي(%تراز حساب جاري  - ۸.۰ - ۶.۷
توليد (%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۰.۰ ۱.۲

 )ناخالص داخلي
 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۲۲.۲ ۲۸.۴
 )توليد ناخالص داخلي(%واردات کاال و خدمات  ۲۸.۲ ۴۰.۵
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  - ۶.۰ ۰.۰

 ) هر دالر، ميانگين دوره يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۲۸۳.۲ ۵۸۱.۲
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۴۵۸ ۲۰۰۳

 )d )۲۰۰۲ -۱۹۹۰ت زير خط فقر مليجمعي(%)  ۳۳.۴ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)  ۵۰.۴ ۲۰۰۳

 cميزان باسوادي بزرگساالن ۴۱ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۴۱.۳ ۱۹۹۵

يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۳ 

  سال 
۲۰۰۰ 

 cوضعيت سالمت و بهداشت

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۳۰۳ ۲۸۰
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰رمردان بزرگسال در هر مرگ و مي ۳۵۵ ۳۵۰
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۴۵ ۴۹
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان،  ۴۵ ۴۷
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۵۶ ۵۷
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰براي مردان، در اميد به زندگي در بدو تولد  ۵۴ ۵۴
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  اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال ۲۰۰۳سال
 

 ۱۰۰۰به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۸۰ ۷۸
 e، )تولد زنده

به ازاي (از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۱۳۷.۸ ۱۳۷
 c)تولد زنده ۱۰۰۰هر 

  a ۲۰۰۲آب آشاميدني سالم دسترسي دارند، سالجمعيتي که به (%)  -  ۷۲

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب دسترسي (%)  -  ۵۲
 a ۲۰۰۲دارند، سال

 bمصون سازي کودکان زير دو سال عليه سرخک(%)  -  ۶۰

 fداشتي کارآزمودهزايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۵۰.۵ - 

 f )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۶۹۰ - 
 - ۲۲.۷h  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(f 

  fساله ۱۵- ۴۹در جمع افراد  HIVشيوع(%)  ۰.۸ - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا  ۷۱ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۴۱۶ - 
 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ل ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  س ۴۶ - 

 cسيماي نظام بهداشتي ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۰.۸ ۱۹۹۵
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۲.۹ ۱۹۹۵
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۳.۶ ۱۹۹۵

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  -  - 
يا  ۲۰۰۲سال 

۲۰۰۳ 
يا  ۱۹۹۰سال 

۲۰۰۰  
 دولتي/ بودجه عمومي

هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص داخلي، (%) سهم  ۲.۰ ۲.۳
 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰در سالهاي  

هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۱۰.۳ ۱۱.۲
 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰دولت، در سالهاي 

، d   ييد ناخالص داخلهزينه هاي آموزشي دولت از تول(%) سهم  ۳.۹ ۳.۶
۱۹۹۰ ۲۰۰۲ -۲۰۰۰  

هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۲۶.۹ - 
 d ۲۰۰۲,۲۰۰۰دولت، در سال 

هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۲ ۱.۵
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۱۹۹۰ ،d۲۰۰۳  
۹.۷k ۱۰.۴  هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، سال (%) سهم

۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

۱۷.۰k ۱۷.۳  درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم
۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از توليد ناخالص (%) سهم  ۵.۷ ۳.۸
  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰داخلي، در سالهاي 

خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي (%) سهم  ۹.۷ ۸.۸
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰يد ناخالص داخلي، سال براي توسعه از تول

 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  ۴۴.۴ ۴۴.۵

 gبرگزيده شاخصهاي هزينه بهداشتي ۱۹۹۸سال ۲۰۰۲سال

 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۴.۲ ۵.۱
 ت از کل هزينه هاي بهداشتيهزينه هاي  بهداشتي دول(%) سهم  ۳۶.۸ ۴۵.۲

هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل هزينه (%) سهم  ۶۳.۲ ۵۴.۸
 هاي بهداشتي

 صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي بهداشتي دولت(%)  سهم   ۱۸.۹ ۱۴

طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از هزينه (%) سهم   ۲.۲ ۳.۵
 هاي بهداشتي بخش خصوصي 

پرداختهاي نقدي خانوارهاي خصوصي از هزينه هاي (%) سهم   ۹۷.۸ ۹۶.۵
 بهداشتي بخش خصوصي

 منابع خارجي براي بهداشت از کل هزينه هاي بهداشت(%) سهم   ۱۳.۱ ۱۶.۹

 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۴۴ ۶۲
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۱۶ ۲۸

:مآخذ  
a. World Development Indicators, selected years (http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 
2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm accessed 18 
July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child mortality/infantdata.php.accessed 13 
July 2005. 
f. WHO (3) 
g.  National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 2006). 
h. Year 2000. 
k. Last available year, 2001. 

النکا يسر  

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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 برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال   ۲۰۰۳سال 
 aکل جمعيت ۱۶۸۵۰۰۰۰ ۱۹۲۳۱۷۶۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۰.۹
  )نفر ۱۰۰در( b,cنرخ تکفل / ميزان وابستگي ۵۷ ۴۶
 b,c(TFR)   ميزان باروري کل  ۲.۴ ۲.۰

 aشاخص هاي اقتصاد کالن ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )دالر آمريکا(اخالص داخلي توليد ن ۱۰۳۵۳۴۶۰۰۰۰  ۱۸۲۳۷۴۶۰۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۶.۹ ۵.۹
 )۲۰۰۰نرخ ثابت دالر بين المللي سال (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۲۶۴۲ ۳۵۶۹

۱۰۵.۵k ۹۶.۸  از توليد ناخالص داخلي(% کل بدهي دولت مرکزي  ( 
 )توليد ناخالص داخلي(%تراز حساب جاري  - ۳.۷ - ۰.۷
توليد (%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۱.۹ ۱.۳

 )ناخالص داخلي
 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۳۳.۸ ۳۵.۸
 )توليد ناخالص داخلي(%واردات کاال و خدمات  ۴۳.۳ ۴۲.۴
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  ۱۱.۷ ۶.۳
 )هر دالر، ميانگين دوره يه ازاب(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۴۸.۳ ۹۶.۵
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 d(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۷۵۱ ۲۰۰۳

 )d )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۲۵ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)  ۷۶.۲ ۲۰۰۳

 cميزان باسوادي بزرگساالن ۹۲.۱ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۳۳.۲ ۲۰۰۰

يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۳ 

  سال 
۲۰۰۰ 

 cوضعيت سالمت و بهداشت

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۱۲۴ ۱۲۰
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۲۴۴ ۲۳۵
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۶۴ ۶۴
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰دو تولد براي مردان، اميد به زندگي سالم در ب ۵۹ ۵۹
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۷۵ ۷۵
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۶۸ ۶۸

 اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال ۲۰۰۳سال
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 ۱۰۰۰به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۱۶ ۱۳
 e، )د زندهتول

به (از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۱۹.۸ ۱۵
 c)تولد زنده ۱۰۰۰ازاي هر 

  a ۲۰۰۲جمعيتي که به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند،سال(%) -  ۷۸

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب دسترسي (%)  -  ۹۱
 a ۲۰۰۲دارند، سال

 bزير دو سال عليه سرخکمصون سازي کودکان (%)  -  ۹۹

 fداشتي کارآزمودهزايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۹۴.۱ - 

 f )تولد زنده ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۹۲ - 
 - ۳۲.۹h  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(f 

  fساله ۱۵- ۴۹در جمع افراد  HIVشيوع(%)   ۰.۱ > - 
 f)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ناشي از ماالريا  ميزان مرگ و مير ۶ - 

 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۹۷ - 
 f )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير ناشي از انواع  سل  ۹ - 

 cسيماي نظام بهداشتي ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۳.۷ ۲۰۰۲
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۷.۹ ۲۰۰۰

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۱۱.۶ ۰۲/۲۰۰۰
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  ۲۲ ۱۹۹۹

يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۳ 

يا  ۱۹۹۰سال 
۲۰۰۰  

 دولتي/ بودجه عمومي

هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص داخلي، (%) سهم  ۱.۸ ۱.۸
 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰در سالهاي  

هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي عمومي  (%)سهم  ۶.۱ ۶
 g ۲۰۰۲، و۲۰۰۰دولت، در سالهاي 

   يهزينه هاي آموزشي دولت از توليد ناخالص داخل(%) سهم  ۲.۷ - 
d ،۱۹۹۰ ۲۰۰۲ -۲۰۰۰  

هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۸.۱ - 
 d ۲۰۰۲,۲۰۰۰دولت، در سال 

هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال  هزينه(%) سهم  ۲.۱ ۲.۷
۱۹۹۰ ،d۲۰۰۳  

هزينه هاي نظامي ازهزينه هاي عمومي دولت، سال (%) سهم  ۱۹.۷ ۱۳.۶
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۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۱۴.۵ ۱۴.۰
۲۰۰۰ ,۲۰۰۲a 

ليد ناخالص کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از تو(%) سهم  ۴.۸ ۳.۳
  d ۲۰۰۳،۱۹۹۰داخلي، در سالهاي 

خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي (%) سهم  ۱.۷ ۲.۱
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰براي توسعه از توليد ناخالص داخلي، سال 

 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰،سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هرنفر ۱۵.۰ ۱۸.۱

 gنه بهداشتيبرگزيده شاخصهاي هزي ۱۹۹۸سال ۲۰۰۲سال

 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۳.۴ ۳.۷
 هزينه هاي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۵۱.۳ ۴۸.۷

هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل هزينه (%) سهم  ۴۸.۷ ۵۱.۳
 هاي بهداشتي

 هاي بهداشتي دولت صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه(%)  سهم   ۰ ۰

طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از هزينه (%) سهم   ۱ ۱
 هاي بهداشتي بخش خصوصي 

پرداختهاي نقدي خانوارهاي خصوصي از هزينه هاي (%) سهم   ۹۴.۹ ۹۵.۱
 بهداشتي بخش خصوصي

 منابع خارجي براي بهداشت از کل هزينه هاي بهداشت(%) سهم   ۲.۸ ۱.۹

 نه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين الملليکل هزي ۱۰۲ ۱۳۱
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۵۲ ۶۴

  :مآخذ
a. World Development Indicators, selected years 
(http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 2005). 
b. WHO (5) 
c. WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
d. UNDP (2) 
e. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g.  National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 
2006). 
h. Year  ۱۹۹۵ . 
k. Last available year, 2002. 

 يمن
يا  ۲۰۰۳سال  برآوردهاي جمعيت ۱۹۹۳سال 

http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed
http://www.who.int/
http://www.child
http://www.who.int/nha/country/en/accessed
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۲۰۰۴ 
 aکل جمعيت ۱۴۳۱۲۰۰۰ ۱۹۱۷۳۱۶۰

 b ۲۰۰۳-۱۹۹۳ (%)نرخ رشد ساالنه جمعيت -  ۳.۰
 )نفر ۱۰۰در( d,cنرخ تکفل / ميزان وابستگي ۱۱۳ ۱۰۳
 d,c(TFR)   ميزان باروري کل  ۷.۸ ۶.۲

 aشاخص هاي اقتصاد کالن ۱۹۹۳سال  ۲۰۰۳سال 

   )دالر آمريکا(توليد ناخالص داخلي  ۴۹۰۰۹۲۵۰۰۰ ۱۰۸۳۰۵۷۰۰۰۰
  (%)رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  ۴.۱ ۳.۸
 )۲۰۰۰نرخ ثابت دالر بين المللي سال (سرانه توليد ناخالص داخلي  ۶۶۴ ۸۴۰

 )  از توليد ناخالص داخلي(% دهي دولت مرکزي کل ب -  - 
 )توليد ناخالص داخلي(%تراز حساب جاري  -۲۵.۵ ۱.۴
 )توليد ناخالص داخلي(%سرمايه گذاري خارجي مستقيم، خالص وروديها  ۱۸.۴ - ۰.۸

 )توليد ناخالص داخلي(%صادرات کاال و خدمات  ۲۷.۴ ۳۱.۲
 )ناخالص داخليتوليد (%واردات کاال و خدمات  ۶۴.۹ ۳۵.۹
 تورم درسال براي قيمت هاي مصرف کننده%  ۳۵.۸ ۱۰.۸
 ) هر دالر، ميانگين دوره  يبه ازا(LCU  نرخ رسمي تبديل ارز  ۱۲.۰ ۱۸۳.۴
 شاخص هاي اجتماعي ارزش سال
 e(HDI)ارزش شاخص توسعه انساني ۰.۴۸۹ ۲۰۰۳

 )e )۲۰۰۲ -۱۹۹۰جمعيت زير خط فقر ملي(%)  ۴۱.۸ ۱۹۹۰- ۲۰۰۲
 aجمعيت روستايي از کل جمعيت(%)  ۷۴.۳ ۲۰۰۳

 dميزان باسوادي بزرگساالن ۴۹ ۲۰۰۵
 aضريب جيني  ۳۳.۴ ۱۹۹۸

يا  ۲۰۰۲سال 
۲۰۰۳ 

  سال 
۲۰۰۰ 

 dوضعيت سالمت و بهداشت

 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳نفر در  ۱۰۰۰مرگ و ميرزنان بزرگسال در هر  ۲۲۶ ۲۲۷
 ۲۰۰۰، ۲۰۰۳ر نفر د ۱۰۰۰مرگ و ميرمردان بزرگسال در هر  ۲۷۸ ۲۹۸
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي زنان،  ۴۹ - ۵۱
 ۲۰۰۲، ۲۰۰۰اميد به زندگي سالم در بدو تولد براي مردان،  ۴۹ ۴۸
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان، در  ۶۲ ۶۱
 ۲۰۰۳، ۲۰۰۰اميد به زندگي در بدو تولد براي مردان، در  ۵۹ ۵۷

 اهداف بهداشتي توسعه هزاره ۲۰۰۰سال ۲۰۰۳سال
 ۱۰۰۰به ازاي هر (از هر دو جنس  - ميزان مرگ و مير نوزادان ۸۴ ۷۵
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 f ۲۰۰۰,g  ۲۰۰۳,)تولد زنده

به ازاي (از هر دو جنس  - سال ۵ميزان مرگ و مير کودکان زير  ۱۱۰ ۱۰۲
 d ۲۰۰۰,g  ۲۰۰۳)تولد زنده ۱۰۰۰هر 

  a ۲۰۰۲دني سالم دسترسي دارند، سالجمعيتي که به آب آشامي(%)  -  ۶۹

جمعيتي که در محل سکونت خود به فاضالب دسترسي (%)  -  ۳۰
 a ۲۰۰۲دارند، سال

 cمصون سازي کودکان زير دو سال عليه سرخک(%)  -  ۶۶

 gداشتي کارآزمودهزايمانهاي انجام شده توسط پرسنل به(%)  ۲۲ ۲۵

  h ۲۰۰۰,g  ۲۰۰۳ )ولد زندهت ۱۰۰۰۰۰در(ميزان مرگ و مير مادران ۵۷۰ ۳۶۱

۴۵.۷ ۴۶.۱m  (%)در رابطه با سن(سال کم وزن  ۵کودکان زير(h ۱۹۹۷,g  ۲۰۰۳ 

  hساله ۱۵- ۴۹در جمع افراد  HIVشيوع(%)  ۰.۱ - 
 h)نفر ۱۰۰۰۰۰در( ميزان مرگ و مير ناشي از ماالريا  ۸ - 

 h )نفر ۱۰۰۰۰۰در(ميزان شيوع انواع  سل  ۱۷۸ - 
 h )نفر ۱۰۰۰۰۰در(و مير ناشي از انواع  سل ميزان مرگ  ۱۳ - 

 dسيماي نظام بهداشتي ارزش سال

 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پزشک به ازاي هر  ۲.۲ ۲۰۰۱
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرستار به ازاي هر  ۴.۵ ۲۰۰۱
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد پرسنل بهداشتي به ازاي هر  ۶.۷ ۲۰۰۱
 نفر ۱۰۰۰۰تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر  ۶ ۲۰۰۱

 ۲۰۰۲سال 
 ۲۰۰۳يا

يا  ۱۹۹۰سال 
۲۰۰۰ 

 دولتي/ بودجه عمومي

هزينه هاي بهداشتي دولت از توليد نا خالص داخلي، (%) سهم  ۱.۵ ۱.۰
 k۲۰۰۲، و۲۰۰۰در سالهاي  

هزينه هاي  بهداشتي دولت از هزينه هاي عمومي (%) سهم  ۴.۹ ۳.۵
 k ۲۰۰۲، و۲۰۰۰دولت، در سالهاي 

، e   يآموزشي دولت از توليد ناخالص داخل هزينه هاي(%) سهم  -  ۹.۵
۱۹۹۰ ۲۰۰۲ -۲۰۰۰  

هزينه هاي آموزشي دولت از هزينه هاي عمومي دولت، (%) سهم  -  ۳۲.۸
 e ۲۰۰۲,۲۰۰۰ ۱۹۹۰در سال

هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهم  ۷.۹ ۷.۱
۱۹۹۰ ،e۲۰۰۳  

 - ۲۲.۶n  اي عمومي دولت، سال هزينه هاي نظامي ازهزينه ه(%) سهم
۲۰۰۰ a۲۰۰۲ 
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 - ۹.۴n  درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سال (%) سهمa۱۹۹۹ 

کل پرداختها بابت اصل و فرع وامها از توليد ناخالص (%) سهم  ۳.۵ ۱.۶
  e ۲۰۰۳،۱۹۹۰داخلي، در سالهاي 

خالص دريافتهاي نقدي تحت عنوان کمکهاي رسمي (%) سهم  ۲.۸ ۵.۸
 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰توسعه از توليد ناخالص داخلي، سال براي 

 ۲۰۰۲a, ۲۰۰۰، سال )به نرخ جاري دالر آمريکا(کمک به ازاي هر نفر،  ۱۵.۱ ۳۱.۴

 kبرگزيده شاخصهاي هزينه بهداشتي ۱۹۹۸سال  ۲۰۰۲سال 

 کل هزينه هاي بهداشتي از توليد ناخالص داخلي(%) سهم  ۴.۹ ۳.۷
 ي  بهداشتي دولت از کل هزينه هاي بهداشتيهزينه ها(%) سهم  ۳۴.۷ ۲۷.۲

 هزينه هاي  بهداشتي بخش خصوصي از کل هزينه هاي بهداشتي(%) سهم  ۶۵.۳ ۷۲.۸

NA NA   صندوق تامين اجتماعي ازکل هزينه هاي بهداشتي دولت(%)  سهم 
NA NA   طرحهاي پيش پرداخت وتجميع ريسک از هزينه هاي (%) سهم

 بهداشتي بخش خصوصي 
پرداختهاي نقدي خانوارهاي خصوصي از هزينه هاي (%) سهم   ۸۷.۷ ۸۵.۸

 بهداشتي بخش خصوصي
 منابع خارجي براي بهداشت از کل هزينه هاي بهداشت(%) سهم   ۷.۷ ۳

 کل هزينه سرانه بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۶۹ ۵۸
 سرانه هزينه دولت براي بهداشت به نرخ دالر بين المللي ۲۴ ۱۶

  :مآخذ
a. World Development Indicators, selected years 
(http://devdata.worldbank.org/dataonline/accessed 21 July 2005). 
b. Central Statatistical Organisation, Yeamen (10). 
c. WHO (5) 
d.  WHO Statistical Information System, selected years (http://www.who.int/ whosis/ menu.cfm 
accessed 18 July 2005). 
e. UNDP (2) 
f. UNISEF Statistics, 2003 (http://www.childinfo.org / areas/ child 
mortality/infantdata.php.accessed 13 July 2005. 
f. WHO (3) 
g. Ministry of Health and Population, Yeamen (11).  
h. WHO (3). 
k.  National health accounts, selected years (http://www.who.int/nha/country/en/accessed 21 July 
2006). 
m. Year  1997. 
n. Last available year, 1999. 
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 ۲ پيوست 
عمل يدعوت برا: مزمن يبيماريها
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   ۲۹بيماريهاي مزمن ؛ دعوت براي عمل
  . است اقتصادي ءتوسعه براي نيازي پيش سالم جمعيت يك و - است انساني اساسي حق يك المتس    

  
  شكل مگسترة : يك همه گيري جهاني 

مرگ و مير ها را در كل % ۶۰مانند بيماريهاي قلبي عروقي و ديابت ) يا غير واگيردار ( بيماريهاي مزمن 
مـرگ و   ،به جـز در افريقـا   ،سل و ماالريا,  HIV/AIDSبيش از , اين بيماريها. مي شوند جهان موجب

  . هزاره به خود اختصاص داده اند ءويژه اي را در اهداف توسعهتوجه لوليت را دامن زده و معمير و 
  

   عليرغم درك نادرست از بيماريهاي مزمن مبني براين كه اساساً افراد ثروتمند به اين بيماريها مبتال 
علـت اصـلي مـرگ و ميـر در بعضـي      /  (CVDبيماريهـاي قلـب و عـروق    ] گفته مـي شـود  [ ،مي شوند

 CVDناتواني ناشـي از  / معلوليت % ۸۷مرگ و مير و % ۸۰ -في مي شود كشورهاي در حال توسعه معر
يليـون  م ۱۰درصـد از  ۷۰,  ۲۰۲۰تـا سـال   ) . ۱(دهـد  ميتوسط رخ مدر كشورهاي كم درآمد يا بادرآمد 

امـروزه عـادات   . ناشي از مصرف دخانيات در كشورهاي در حال توسعه رخ خواهـد داد  ءمورد مرگ ساالنه
  .به شعله ور نمودن همه گيري جهاني بيماريهاي مزمن كمك ميكند يبهداشت و غير رفتار غلط/ بد
  

بـه  % ۵/۵۵درصد مرگ و مير قابل انتساب به بيماريهاي مزمن در سطح جهـان از   ۲۰۲۰تا  ۱۹۹۰بين  
  . افزايش خواهد يافت, زايش مشابه در معلوليت و ناتوانيبا اف, % ۶/۷۲
  

  هزينه هاي بيماريهاي مزمن 
به اين دليل كه فقط افراد در سـنين سـالمندي و بازنشسـتگي را     -و به اشتباه  -ي مزمن گاهي بيماريها

و بي تـوجهي قـرار    مورد بي اعتنايي -و لذا اثر بسيار محدودي بر اقتصاد دارد , مي دهد تحت تأثير قرار
ين  بخش چشـمگيري از مـرگ و ميرهـاي ناشـي از بيماريهـاي مـزمن در آينـده د       , اما.  مي گيرند ر اوـل

افزايش بيماري نيز كاهش بهـره وري و محـدوديت تـوان و    .  ۳۰گروههاي سني فعال كاري رخ خواهد داد
مكانيزمهـاي جبرانـي ماننـد خـروج     . ظرفيت فردي را براي مشاركت در بازار كار در پـي خواهـد داشـت   

  . هزينه ها لحاظ شونددر دختران جوان از عرصه هاي آموزشي براي مراقبت از اعضاء بيمار خانواده بايد 
  

كارخانـه   ۵۰۰هزينه هاي مراقبـت سـالمت   , ۲۰۰۸ش بيني ميكند كه تا سال پي McKinseyمكنزي 
  . خالص آنها خواهد بود سود از کل موفق بيش

  
 ءانجمن ديابت امريكا هزينه, در اياالت متحده. ر صعودي دارند خزنده اي سي به طورهزينه ها هم اكنون 

در . بـرآورد نمـود  ) ۱۹۹۷ميليارد دالر در  ۴۴( ميليارد دالر  ۹۲معادل  ۲۰۰۲در سال مستقيم ديابت را 
ميليـون دالر بـراي سـال     ۳۲۰معـادل  ) مشتمل بر هزينه هاي غير مستقيم ( كل ديابت  ءمكزيك هزينه
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عدم توجه به ريسك فاكتورها تداوم افـزايش و  . برآورد مي شود) درصد افزايش در سه سال  ۲۵(  ۲۰۰۵
  . داشت خواهد يرا در پر صعودي هزينه ها سي
  

هم در سالمت مالي خانواده هـا و هـم سـالمت اقتصـاد      ،بيماريهاي مزمن مي توانند اثر ويران كننده اي
بـراي   ءكـا تقابل ا ءچون مرگ و مير بزرگساالن يك متغير پيش بيني كننده, ها داشته باشند دولتكالن 

الني مـدت اقتصـادي   بـراي منظـور نمـودن اثـرات طـو      داشـت به ءبرنامـه . اسـت  پيش رورشد اقتصادي 
  . بايد مجدداً تنظيم و متوازن شود, بيماريهاي مزمن

  
  ريسك فاكتورها 

مـواد غـذايي   . ني حادتر مي شود كه تغييرات رفتاري در جوامع در حال توسعه مطرح مي گـردد امساله زم
كـه داراي كـالري    ،ي شده جايگزين مي شوندخوشمزه و فرآور, با محصوالت ارزان, محلي ءتازه توليد شده

دخانيات . نشسته منجر مي شود/ شهرنشيني به سبك زندگي بي تحرك تر . و چربي اند, نمك, شكر, زياد
فزاينـده اي   به طـور مصرف دخانيات در بسياري از كشورهاي در حال توسعه  -به آساني در دسترس است 

ريسـك   /اخص نسبت به اين خطـرات   به طورهها در جامعه فقيرترين گرو. به يك هنجار تبديل مي شود 
زيرا نمي توانند خريدهاي گرانتري را كه براي سالمت طوالني مدت آنها ضـروري اسـت   , ها آسيب پذيرند

  .غير بهداشتي ترين گزينه ها است ،آسانترين گزينه ها براي فقيرترين گروهها, امروزه. تقبل كنند
   

  شد يك روند رو به ر :پيشگيري
اما اين امـر تنهـا بـا برنامـه هـاي       داشته باشد -منفي  -رشد بيماريهاي مزمن مي تواند روندي معكوس 

زنـدگي بـراي آنهـايي     ءشيوه بهمراقبت هاي كلينيكي و كمك . عملي هماهنگ و گروهي امكانپذير است
خيـر  ءتـا پيشگيري يا  که ييهابرنامه  ندهمان, ي از بيماريهاي مزمن را به نمايش مي گذارندياهكه نشانه 

پيشگيري بايد گروههاي با بيشترين احتمـال  . مورد نياز است. دهند يمها را هدف قرار شيوع بيماري در
 ، هـدف   .نـد و مي تواند رويكردي وسيع تر و جمعيت محـور اتخـاذ ك  , در معرض خطر را هدف قرار دهد

آزادانـه   بـه طـور  همه در دسـترس و  چار چوب آن گزينه هاي سالم براي  پي ريزي فرهنگي است كه در
  . انتخاب پذير باشد

  
كشورهاي در حـال   يها ينافزاينده اي هم از طرف دولت ها و هم از سوي كمپ به طورنياز به پيشگيري 

. مورد توجـه و اعتنـا واقـع شـده اسـت     , توسعه كه با هزينه هاي صعودي مراقبت هاي سالمت مواجه اند
فعاليـت  , جامعه و افراد, از جمله دولت, ذينفع ها را ءا بايد كل مجموعهمداخالت ناظر به ريسك فاكتوره

مشـاركت در اطالعـات را   , فورداكسـ  بهداشـت ائـتالف  . بين المللي مشـاركت دهـد   ءمشاغل و جامعه, ها
ذينفعـان بـه انجـام اقـدامات پيشـگيرانه عليـه        ءو فعاليت هاي ترويجي براي تشويق همـه  شويق نمودهت

  . انجام مي دهد ،بيماريهاي مزمنريسك فاكتورهاي 
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  مداخالت
تكـرار   .يك الگوي منحصر بفرد مناسب براي همه كشورها در پيشگيري از بيماريهاي مزمن وجود نـدارد 

ي مبتنـي بـر انگيـزش     »پايين بـه بـاال  « يا  يدولت سياست) باال به پايين(تجربيات موفق اعم از رويكرد 
 . ندگي سالم بايد مورد ترغيب قرار گيرداتخاذ سبك ز يبرا ،و جماعات گروهها

 
 توجيه  /يمتقاعد ساز سياستگذاري و: دولت 

 نقش دولت 
بـراي موفقيـت     آنهـا  پيشـاپيش  انتخابي كه يبر همة گروههااز طريق جامعه، فضاي تأثير و نفوذ دولت 

ري براي كمـك  دولت ها باالخص از موقعيت برت. گسترده مي شود, رنامه هاي پيشگيري مورد نياز استب
انسـيون كنتـرل   وكن سـاختار . برخوردارنـد  ،فقيـر تـرين خـانواده هـا و كودكـان      -به آسيب پذيرترين ها 

دولت هـا را در خـط مقـدم    , و فعاليت فيزيكي و سالمت, و استراتژي جهاني تغذيه  (FCTC)دخانيات 
  . پيشگيري از بيماريهاي مزمن قرار مي دهد ءجبهه

   
و , سبك زندگي خود را پيش بيني كننـد  ءگزينه يدقيق پيامدهاي آت به طورتوانند از آنجا كه افراد نمي 

 ءفعاليت و عملكرد دولـت در زمينـه  , به همين دليل دست به انتخابهايي نامعقول و غير منطقي مي زنند
  : مورد نياز مي باشد» بازار ناكامي« بيماريهاي مزمن براي اصالح اين 

  ،مت براي آنهايي كه از بيماريهاي مزمن رنج مي برندفراهم نمودن مراقبت هاي سال •
 ،تأمين اطالعاتي كه انتخابها و گزينه هاي آگاهانه تر براي افراد را مقدور و ممكن سازد •
 . تغيير فرهنگ و فضاي خريد براي اطمينان از اين كه انتخابهاي آسان انتخابهاي سالم باشند •
 

اسـتراتژي جهـاني بـراي     موجود در نياز - رغيب خواهد نمودت دولت ها را به عمل ،پژوهش در مداخالت
كميسـيون هـاي   فعاليـت   ءحـوزه  بخشـي از  به عنـوان مي تواند  ليت فيزيكيتحقيق در چاقي و عدم فعا

 .  محسوب شود بهداشتاقتصاد كالن و 
  

  ابزارها 
(a قانونگذاري   
   ،براي كودكان مخصوصاً, محدود نمودن تبليغات محصوالت غير بهداشتي  -بازاريابي  •
بـه  اطمينان از مشاركت كودكان در فعاليت هاي ورزشـي و توجـه بـه آموزشـهاي تغذيـه اي       -آموزش  •

  ،عالقمند نمودن آنان به تغذيه سالم منظور
و فـراهم   ،يمهيا کردن مسير دوچرخه سوار -تأمين فضاي مناسب با جاذبه هايي براي فعاليت فيزيكي •

 ،)ي نمودن فضاي سبز در مناطق شهر
 نا مناسب، يواردات کاالهافعاليت عليه قاچاق سيگار و  •
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(b ماليات بندي  
 ,يات براي ممانعت از رفتار ناسالمافزايش ماليات بر الكل و دخان •
توليـد  » محلي سـازي  « مثالً ترويج ( براي طرحهاي بهداشتي  يماليات يبخشودگ ءفراهم سازي زمينه  •

 ). مواد غذايي
 

 ا موانع و محدوديت ه
تكـاء در  تنها با ترويج و حمايتي كه توسـط تحقيقـات قابـل ا    ،بسياري از محدوديت هاي پيش روي دولت

قابـل برطـرف    ، و درك و اهميت منطق اقتصادي نهفتـه در عملكـرد مثبـت   , ريسك فاكتورها انجام شود
  . شدن است 
 فاع  وآمـوزش د, لي بهداشت عموميرقابت براي تأمين ما, مشخصاً -محدوديت هاي اقتصادي  •

  غيره  و
 آزاديهاي فردي به نظر مي رسند  ءاقداماتي كه محدود كننده -محدوديت هاي سياسي  •
ممكـن اسـت مـانع از تأييـد      ... )و , مانند محدود كردن مصرف دخانيات در فضـاهاي شـهري   ( 

حـق مسـتقيم آزادي انتخـاب توسـط افـراد بايـد بـا نيازهـاي         . كنوني توسط افراد شودمديريت 
مـان بـازدهي طـرح هـاي     اما تـا ز . با هم در يك ترازو قرار گيرند ،افراد و جامعه ءتصادي آيندهاق

 . مديريت فعلي راه درازي بايد رفته باشد, پيشگيري جاري
جايگزيني محصوالت داخلي با گونـه هـاي   , به عنوان مثال -سازماني / محدوديت هاي نهادي  •

 . مه هاي تجارت آزاد ممكن نباشدي موافقت نالوامشابه خارجي ممكن است در 
 

   فرهنگ و آموزش: جامعه 
 ت محور يپروژه هاي جمع

موفق ترين برنامه هاي پيشگيري برنامه هايي هستند كه براساس جامعه اي كـه در آن پيـاده مـي شـوند     
نيازمند مشاركت سطوح بسياري از جامعه در حمايـت  , جمعيت محور , ييچنين رويكردها. طراحي گردند

هر چند  -تغيير گرايش ها نسبت به شيوه هاي زندگي غير سالم است كه با بيماريهاي مزمن مرتبط اند از
بدون امكان دسترسي آنهـا بـه گـزينش    , ز انتخاب سبك غير سالم زندگي خودآموزش افراد براي آگاهي ا

  .   سبك هاي زندگي سالم ناكافي است
  
  

    .است يافته افزايش ۷۱۹۹ در %۶/۱۲ به ۸۹۱۹در %۵/۱ از يچين يشهر ساله ۶- ۲کودکان مياندر يچاق يها ميزان

  
هماهنگي و نظـارت  . برنامه هاي پيشگيري بايد ناظر به ريسك فاكتورهاي متعدد بيماريهاي مزمن باشد 

 .پايين و ريسك كمتر ممكن مي سازد ءتكرار و بازآفريني پروژه هاي موفق را با هزينه ،افزون تر پروژه ها
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 و نمونه ها مثالها

 (CAPCoD)آكسفورد در پيشگيري از بيماريهاي مزمن  بهداشت فعاليت هاي اجتماعي ائتالف ءپروژه 
برنامه هاي جامعه محور را از طريق ارائه كمك به طرحهاي توسعه و برقراري ارتباط بـا اهـداء كننـدگان    

در تكـرار برنامـه هـاي     براي تسـهيل  CAPCoDنتايج و پيامدهاي . كليدي مورد حمايت قرار مي دهد
  . موفق در دسترس قرار خواهد گرفت

  
اين . مداخالت مدرسه محور طراحي و مورد آزمون قرار خواهد گرفت يك جعبه ابزار: افريقاي جنوبي •

معلمان با تجربه را براي آمـوزش بهداشـت بكـار    , جعبه ابزار براي مدارس ابتدايي ساخته خواهد شد
. آنها تمركز خواهد نمـود   يدنم غذايي كودكان و افزايش سطح فعاليت بو بر تغيير رژي, هد گرفتخوا

 .والدين نيز در برنامه هاي ارتقاء آگاهي مشاركت خواهند داشت
  
جايي , يوه هاي تازه را به  مناطق محرومسبزيجات و م ،واگن حمل بار/ يك كاميون : پولووسائ, برزيل •

اطالعـات  , بهداشـت  ينمايشـگاهها . خواهـد رسـاند  , سـت ناكافي يا بي ثبـات ا  انها كه توليد و عرضه
و كمـك هـاي مـوثر ارائـه خواهنـد       مفيدتوصيه هاي  ،يآشپزو از طريق كارگاههاي  ليدبهداشتي تو

 . نمود
 

مردم محور شركت فعال داشـته باشـند   / اخص مي توانند در پروژه هاي جامعه  به طورگروههايي كه ديگر 
غير دولتـي غيـر    فعال و سازمانهاي) ر مسووليت فراهم كردن غذا مي باشندكه غالباً درگي(گروههاي زنان 

 . بهداشت در مناطق محروم مي باشند و آموزش يدر عرصه ها انتفاعي
  

   :محدوديت ها و موانع
و از , با توجه به نياز مبرم به آب آشاميدني و مصون سـازي . تأمين مالي برنامه هاي اجتماعي محدود است

, ع و مزاياي پيشگيري از بيماريهاي مزمن براي دهه ها محسوس و قابـل رويـت نخواهـد بـود    آنجا كه مناف
دولـت هـا و خيريـه    , هابنياد -اما اهداكنندگان . گيرندنبرنامه هاي مورد بحث ممكن است در اولويت قرار 

با برد  ي كوچكحتي برنامه ها ،فزاينده اي به اين امر آگاهي مي يابند كه منافع طوالني مدت به طور -ها
اين امر البته به معني بي اعتبار كردن اهميت مقابلـه بـا   . به شدت از هزينه هاي آنها بيشتر است محدود،

بوده و صرفاً ناظر به گسترة دامنه بيماريهايي است كـه در كشـورهاي در حـال توسـعه     نبيماريهاي عفوني 
  . نياز به توجه  وتامل دارد

  
  

  مسووليت و فرصت : تجارت 
  هاني شدنج
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دادو ستد هم در چار چوب مرزها و هم در بـين كشـورها را ترغيـب و فرصـت هـاي       ءتوسعه ،جهاني شدن
درک ايـن   يبـرا داد و ستد بايد   .داروئي و دخانيات فراهم مي كند, در صنايع غذايي  -جديد بي شماري
 همـراه باشـد   با مسوليت بايد مزمن ياز وخيم تر کردن بيماريها يپيشگير يبرا جديد ينکته که فرصتها

رهبران اين فعاليت ها در حال حاضر به , عالوه بر اين  .را احساس نمايندو مصرف دخانيات  يخطرات چاق
آگـاهي  , خود در تغيير هنجارهاي رفتاري به نحوي كه رشد پايدار دراز مـدت را ترغيـب كنـد    ءنقش بالقوه

 ،بايـد در پيشـگيري بيماريهـاي مـزمن     -سازمان ملـل   جهاني پيمانمانند  -برنامه هاي داوطلبانه . دارند 
  . بيشتر حركت كند تعامل يسوتا مسايل به  منظور و ادغام شود

  
حفظ اين ميزان براي . دزنان دخانيات مصرف مي كنن% ۴مردان در مقايسه با % ۶۷؛ ) ۲۰۰۰(چين 

 .گ باز خواهد داشتبزربازار / از اين فرصت  يه کشكمپانيهاي دود را از بهر  , زنان سيگاري
  

  ذينفعان
(a كاركنان   

 ،ع تشويق كاركنان به اتخاذ يك سبك زندگي سالمفكمپانيها از مزايا و منا, در دنياي پيشرفته •
و , تشويق به دوچرخـه سـواري  , وسايل تمرينات ورزشيو دسترسي به تجهيزات , آگاهي يافته

  . سالم را فراهم مي نمايد ءيهغذت
برگشت هاي آتي سرمايه گذاري را تحـت   ،اريهاي مزمنمان به علت بيكاهش بهره وري كارگر •

توليـد   ءيا حتي در زنجيره -تابعه و  يواحدها ، درفعاليت يها عرصهدر . تأثير قرار خواهد داد
 , به شرايط فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه عنايتبا  -سبك زندگي سالم  اتخاذ  -
 . توصيه شوندتوانند  يم   
 

(b رف کنندگانمص   
و غالبـاً سـالم    -براي کاالهاي بسيار سـنتي   يطيف وسيعي از مواد غذايي ممکن است جايگزين ءعرضه •

کمپاني ها بايد مديريت منظور نمودن اطالعات شفاف تغذيه اي در بسته بنـدي و بـازار يـابي    . تر باشد
 . محصوالت جديد غذايي را به عهده گيرند

 
اً مسووليت استراتژيهاي بازار يابي خـود را بپذيرنـد نـه ايـن کـه صـرفاً       شرکت هاي دخانياتي بايد رأس •

در کشورهايي که احتماالً دولت هـا يشـان هنـوز قـانوني وضـع      , باالخص , ات کنترل شوندرتوسط مقر
و مصرف کنندگان بايد نسـبت  , را هدف قرار دهد بايد ممنوع باشدتبليغاتي که کودکان . نکرده باشند 

 . هشدار دريافت کنند) انفعالي (غير مستقيم  تدخانيابه خطرات مصرف 
بيماريهــاي عفــوني ماننــد  خــاص در مقابلــه بــا يبــه داروهــا در حــال توســعهدسترســي کشــورهاي  •

HIV/AIDS، داروهـاي ضـد   , شرکت هاي دارويـي بايـد اسـپرين   . ت سالهاست که در دستور کار اس
 . قرار دهندو داروهاي ترک سيگار را در اولويت , فشار خون باال
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  موانع و محدوديت ها 

قانونگذاري و فشار سهامداران براي  يساختارهااما , اجتماعي اهميت فزاينده اي دارند هر چند برنامه هاي
دولت ها ممکن است در موقعيت مناسب . ي براي فعاليت ها است نعدر حال حاضر ما ،بيشينه سازي سود

, بـويژه از سـوي سـرمايه گـذاران عمـده     , رفتار غيـر مسـووالنه   ر پيشگيري ازو مثبتي براي وضع قوانين د
امـا عملکـرد   . غير سالم براي خريد انتخاب کنند/ و مصرف کنندگان شايد کاالهاي غير بهداشتي , نباشند

کسب و کارهايي . مسووالنه در محدودة فضاي نفوذ کمپاني براي شهرت و خوشنامي بسيار با اهميت است
سـالمت  , تمالً مزاياي آگـاهي و شـهرت تجـاري   ام براي پيشگيري اقدام مي کنند محکه قاطعانه و زودهنگ

  . کارکنان و دسترسي به بازارهاي جديد در کشورهاي در حال توسعه را بدست مي آورند
  

  آگاهي و کمک : جامعه بين المللي 
ا شيوع بيماريهاي مزمن جامعه بين المللي به گونه اجتناب ناپذيري به بحث پيرامون بهترين شيوه مقابله ب

، تجـارت و سـرمايه گـذاري    سـاختار امـا  . در کشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط کشيده خواهـد شـد  
بـا توجـه بـه جريـان ارزان و     , را (Nutrition Transtion) يگذر تغذيـه ا کند نمودن  متوقف کردن يا 

تـاثير بـالقوه مخـرب    . کل مـي کنـد  مش, بهداشتي به کشورهاي در حال توسعهکاالهاي غير  ءکنترل نشده
بيماريهاي مزمن بايد عاملي براي تجديد نظر و مذاکره در موافقـت نامـه هـاي تجـارت و سـرمايه گـذاري       

پـيش از ايـن در افـزايش ماليـات در      FCTC. قوانين بين المللي مي تواند اثـر گـذار باشـد   / قانون . باشد
  .است صنعت دخانيات و محدوديت هاي بازار آن موثر بوده

   
, ه بـه منـافع ريشـه دار موجـود در آن    بـا توجـ  , هر گونه تغيير در پايه و اساس تجارت و سـرمايه گـذاري   

نه متعلق  ،اقتصاد ۵۱اقتصاد بزرگ دنيا  ۱۰۰از ,  ۱۹۹۹در سال . محتمالً تغيير آرام و منظمي نخواهد بود
همکـاري فعـال   , آنها ءثير شگرف و گستردهبا توجه به تأ. ملت ها بلکه متعلق به کمپانيها بودند -به دولت 

ش نيـاز بـراي   پـي  يـک  -ل هاي صـنعت دخانيـات و غـذا در ميانشـان     غو -شرکت ها و کمپانيهاي بزرگ 
  . موفق است و عملکرد مثبت

  
  نتيجه گيري 

/ امروزه اين در اختيار قدرت نظام اقتصاد جهاني است کـه کشـورهاي در حـال توسـعه را بـه اقتصـادهاي       
  زماني که دولت ها خود را از خفت آورترين فقر به کناري , اما. توسعه يافته تبديل کند رهايکشو

ثروت در کشورهاي کم درآمـد و بـا در   که از آنجا . سالمت رخ مي دهد  ءيک واکنش در عرصه, مي کشند
ليت افـراد و  سيستم ها و هنجارهايي بايد به کار وفعال باشند تا قاب, ي کاهش مي يابدمبه آرا ،آمد متوسط

 ءذينفعان و در همـه  ءهمداخالت توسط هم. ندناشتياق آنان به حفظ سبک هاي زندگي سالم را تضمين ک
, يادگيري از موفقيت ها و ناکاميها تا به امـروز , و هماهنگي بين پروژه ها و برنامه ها , سطوح ضروري است
  . بايد يک اولويت باشد
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رهـاي بيماريهـاي   اقـدام عليـه ريسـک فاکتو    -ن سالمت هستيم در يک نقطه منحصر بفرد در خط زما ما

کوتـاهي در عمـل   . عالم گير شدن آنها را به نحـوي در آينـده متوقـف خواهـد نمـود     , مزمن در اين لحظه
  . نامعقول خواهد بود
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