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اگر به ساختار و فعالیت های یک نظام حکومتی از هر نوع آن با دقت نگاه کنیم ،باید نتیجه تالشهای
موثرشان رفاه ببار بیاورد و انسان های ساکن در آن سرزمین را به روایت سازمان صحی جهان سالم
تر بسازد و اگر غیر از آن است حکومت از مسیر وجودی خویش منحرف شده است.
دکتور فرامرز تمنا
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به نام خداوند دانا و متعال

مقدمه
اساسیترین خواست انسانهای ساکن یک سرزمین از حاکمیت مربوطه تامین رفاه کامل جسمی ،روحی و اجتماعی
شان است – وقتی مردم به یک حاکمیت تسلیم می شوند و به آن رای میدهند و مالیه می پردازند ،در مقابل رفاه
میخواهند و این رفاه کامل جسمی ِ روحی و اجتماعی براساس تعریف سازمان صحی جهان همان صحت یا سالمت
است.
طبیعی است همه تالش هایی که ابنای بشر از حالت فردی اولیه گرفته تا زندگی بدوی عصر حجر و تا زندگی متمدنانه
فعلی در جوامع پیشرفته ،انجام میدهند ،همه و همه به هدف رفاه کامل جسمی ،روحی و اجتماعی انسان هاست .ولی
گاه مسیرهای منتهی به این هدف به کژ راهه منتهی شده و نتایج آن نه تنها رفاه به بار نمی آورد که رفاه انسانها را
متضرر می سازد.
اگر به ساختار و فعالیتهای یک نظام حکومتی از هر نوع آن با دقت نگاه کنیم ،باید نتیجه تالشهای موثرشان رفاه ببار
بیاورد و انسانهای ساکن در آن سرزمین را به روایت سازمان صحی جهان سالم تر بسازد و اگر غیر از آن است حکومت
از مسیر وجودی خویش منحرف شده است.
با این شرح دیده میشود که اگر با عینک صحت عامه به روش زندگی انسانها و تعامل با حکومتها نگاه کنیم،
نتیجهگیری ما این خواهد بود که کل نظام و حاکمیت ابزاری است برای سالم نگاه داشتن مردم و الغیر.
بدین منظور تیم «تدبیر و توسعه» در پی این است که چطور میتوان سالمت مردم افغانستان را بهبود بخشید .طبیعی
است که برای دستیابی به این هدف میتوان با کنترل عواملی که صحت مردم را متضرر می سازد تا این عوامل ابتدا از
تاثیر بر انسانها دور نگهداشته شوند ،و اگر نتوان این عوامل را دور کرد باید با ایجاد امکانات مقاومت انسانها را در
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مقابل آن بلند برد و امکانات محافظوی را تدارک کرد .اگر باز هم مقداری ازین عوامل باعث درد و بیماری شدند،
راههای تشخیص و عالج سریع را باید پیدا کرد و در دسترس همه مردم قرار داد .همچنین باید تالش کرد که تاثیرات
مخرب این بیماریها از نظر میزان کشندگی و ایجاد معلولیت به حد اقل ممکن برسد.
خالصه توضیحات فوق از دید تیم «تدبیر و توسعه» این است که برنامههای ما برای بهبود صحت مردم در دو بعد
انجام میگیرد:

 )1بهبود روشهای زندگی مردم تا اینکه؛
الف) عوامل ایجاد کننده بیماری و صدمات جسمی َ روحی و اجتماعی از مردم دور باشد ،و یا؛
ب) امکانات محافظت از تاثیر گذاری این عوامل در هر زمینه زندگی فراهم باشد .و یا؛
ج) مردم توانایی شناخت و مقابله با این عوامل را قبل از مصاب شدن به امراض و صدمات داشته باشند؛

 )2ارایه خدمات صحی مناسب ،باکیفیت ،قابل دسترس ،قابل پرداخت در سطوح مختلف اقتصادی و برای همه
نیازمندان به خدمات صحی ،در زمانی که امراض و صدمات روحی ،جسمی و اجتماعی به ایشان آسیب رسانده
است.
دولت «تدبیر و توسعه» محوریت همه فعالیتها در تمام وزارت خانهها و نهادهای دولتی ،غیر دولتی و سایر نهادها را
بر محور بهبود روشهای زندگی مردم برای تامین زندگی مرفه جسمی ،روحی و ا جتماعی شان بنیان خواهد گذاشت.
نتیجه اقدامات همۀ نهادهای نظام باید تاثیر مشخص بر این اهداف داشته باشد و ازین زاویه باید قابل سنجش و وزن دهی
باشد .مثال اقدامات وزارت زراعت باید مشخصا بر تامین غذای سالم مردم و کاهش میزان امراض ناشی از مشکالت
تغذی اتباع کشور معطوف باشد و هر اقدام و برنامه وزارت زراعت در صورتی که بتواند تاثیر شگرفی بر تامین غذای
سالم مردم بگذارد به همان انداز قابل توصیه و تمویل خواهد بود .یا اقدامات وزارت شهرسازی وقتی قابل توجیه و
تمویل خواهد بود که بتواند محیط زندگی سالم و مرفه را برای اتباع کشور تامین کند و خانهها و راه هایی را تدارک
کند که رفاه جسمی – روحی و اجتماعی را برای مردم تامین نماید .شهرهای مزدحم و کثیف ،با مشکالت فاضالب و
انبوهی از کثافات ،کوچههای مزدحم و نا امن ،و با نبود تسهیالت رفاهی مانند پارکها و تاسیسات خدماتی شهری و
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ترانسپورتی در دیدگاه کالن دولت «تدبیر و توسعه» مورد قبول نیستند .زیرا این گونه محالت زیست باعث ایجاد
امراض و صدمات خطرناک روحی ،جسمی و اجتماعی اتباع کشور می شوند.
اگر به اداره ترافیک نگاه کنیم ،باید تمام مساعی اداره ترافیک بر محور کاهش میزان تصادفات و آسیبهای جسمی،
روحی و اجتماعی انسانها متمرکز باشد .برای رسیدن به این هدف ایجاد راهها و جادههای امن ،آموزش و انتظام
رانندگان و وسایط نقلیه و سایر فعالیت هایی که بر میزان ایجاد امراض و آسیبهای جسمی ،روحی و اجتماعی ناشی
از ازدحام و بی نظمی ترافیک موثر می باشند ،متمرکز باشد.
آموزش در سطوح ابتدایی و عالی هم به همین هدف باید برنامه ریزی شود؛ یعنی از ابتدای برنامه ریزی استراتیژیک
برای آموزش اتباع افغانستان باید فکر کنیم که آیا در آخر کار با این آموزشها می توانیم آن قدر روش زندگی و
سلوک مردم را تغیر دهیم که یک زندگی مرفه تر جسمی ،روحی و اجتماعی را برای مردم خویش تامین کنیم؟
موضوع کنترل عوامل خطر آفرین به صحت مردم ،یک اولویت عمده برای دولت «تدبیر و توسعه» خواهد بود.
واردات ،توزیع و تهیه تمام مواد غذایی ،دوایی ،اجناس و خدماتی که باعث آسیب به سالمت مردم می شوند به شدت
کنترل خواهد شد و میکانیزمهای مشخص و کارآمد برای کنترل و محدود کردن آن ایجاد و تقویت میشود .از آن
جمله کنترل دخانیات ،مواد کیمیاوی و افزودنی در غذا ،تامین آب آشامیدنی سالم ،موضوع فاضالب خانگی و صنعتی،
تشنابهای پاک ،جادهها و پیاده روهای امن ،پیشگیری از آلودگیهای محیطی ،حفظ محیط زیست و سایر عوامل در
اولویتهای دولت «تدبیر و توسعه» خواهد بود.
در راستای پایان دادن به حکومتداری جزیرهیی که در منشور حکومتداری نیز نوشته شده بود ،تیم «تدبیر و توسعه»
برآن است تا با تشدید اقدامات به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد صحت شان از طریق برنامههای تعلیمات
صحی اقدام نماید .این برنامه از طریق تمام ابزارهای ممکنه ،از متون کتابهای درسی ابتدایی گرفته تا اجندای
پوهنتونها/دانشگاهها و موظف ساختن تمام رسانههای تصویری ،صوتی و نوشتاری تحقق خواهد یافت .این امر از
مهمترین اقدامات دولت تدبیر و توسعه برای بهبود پایدار صحت مردم خواهد بود.
با چنین دیدگاه صحت مدارانهیی است که میتوان دور نمای نظام اجتماعی را به سمت رفاه کامل جسمی ،روحی و
اجتماعی مردم سمت و سو داد و تمام برنامههای استراتیژیک و اجرایی و اساس اولویت بندی منابع مالی کشور را
مشخص کرد .ما میپذیریم که علیرغم همۀ این اقدامات باز هم احتمال مریش شدن انسانها و یا مصدوم شدن آنها وجود
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دارد .لذا همانطور که گفته شد الزم است تا خدمات صحی مناسب ،با کیفیت ،قابل پرداخت ،و قابل دسترس برای همۀ
مردم مهیا باشد .در برنامه ریزی خدمات صحی مورد نظر تیم «تدبیر و توسعه» به اصل دسترسی بهتر توجه خواهد شد.
عمدهترین شاخص این برنامهریزی ،کاهش زمان تأخیر در دریافت خدمات صحی است .این شاخص بر سه محور
اساسی زیر استوار است:
 .1کاهش تاخیر در تصمیم گیری برای اخذ خدمات صحی  :سطح آگاهی و حساسیت مردم و اعضای خانوادهها باید به
حدی باال برده شود که اولین عالیم مرض و یا مصدومیت را درک کرده و بدون فوت وقت تصمیم به مراجعه به سیستم صحی
بگیرند .در این زمینه باالی مردان بعنوان تصمیم گیرنده اصلی خانواده بیشتر تاکید خواهد شد.
 .2کاهش تاخیر در رسیدن به مراکز صحی یا کارکن صحی :جابجایی مراکز صحی و کارکنان صحی باید دوباره مرور
شود و نقاط و مناطقی که مردم نمی توانند در اسرع وقت به یک کارکن صحی یا اولین سطح مرکز صحی برسند شناسایی شود
و مراکز صحی جدید ایجاد یا موقعیت تسهیالت صحی موجود تغیر داده شود .تامین وسایل ترانسپورتی برای انتقال مریضان از
خانه الی اولین مرکز صحی ( امبوالنس قریه ،شبکه امبوالنس شهری و سایر روشهای تجربه شده در سایر نقاط دنیا) ،رفع موانع
بین راهها مانند ایجاد سرکها و پلها می تواند زمینه را برای دستیابی سریع مریض به تسهیالت صحی مساعد نماید.
 .3کاهش تاخیر در ارایه خدمات صحی موثر در مراکز صحی :بازبینی و اصالح سیستم پذیرش مریض از بدو ورود به
مرکز صحی الی رخصت شدن مریض و پیدا کردن مشکالت و دالیل تاخیر در ارایه خدمات صحی باید در تمام مراکز صحی
انجام شود .موجودیت امکانات الزم نظر به سطح مرکز صحی ،حضور به موقع کارکن صحی به بالین مریض ،داشتن مهارت
کافی برای ارایه خدمات صحی مناسب در اولین فرصت ممکنه و باالخره موجودیت امکانات ارجاع مصؤن به یک مرکز صحی
سطح باالتر و مسؤلیت پذیری سیستماتیک تمام مراکز صحی در مقابل مریض ارجاع شده از سیستم ارجاعی صحی و سایر عوامل
می تواند باعث تامین خدمات مفید ،موثر و سریع به مراجعین مراکز صحی افغانستان باشد.

اصالحات در سیستم صحت عامه افغانستان بر اساس بالکهای ساختاری
شش بالک اساسی سکتور صحت ،توسط سازمان صحی جهان برای تمام کشورها جهت تنظیم سیستم صحی پیشنهاد
گردیده است .این بالکها به صورت همه جانبه به یکدیگر ارتباط داشته و از همدیگر متاثر میباشند .این شش بالک
در دیاگرام زیر نشان داده شده و با در نظرداشت وضعیت سکتور افغانستان توضیح گردیدهاند:

Page 7 of 24

 .1رهبری و مدیریت سکتور صحت
در سیستم صحت افغانستان ،وزارت صحت عامه نقش  Stewardshipرا میداشته باشد که این نقش تا حدی سبب
تقویت سیستم صحت شده است .این نقش از طریق تهیه و ترتیب پالیسیها و استراتیژیهای صحی به اساس
نیازمندیهای کشور و نظارت دوامدار و هدفمند از تطبیق پالیسیها و استراتیژیها عملی میگردد .هدف عمدۀ این امر
اطمینان از عرضۀ خدمات صحی قابل دسترس ،با کیفیت ،و ایجاد شفافیت و مسؤولیت پذیری در سیستم صحی میباشد.
با آنکه قوانین ،مقررات ،لوایح ،طرزالعملها ،پالیسیها و استراتیژیهایی جهت مدیریت سیستم صحت وجود دارند ،اما
تطبیق پالیسیها و استراتیژیها یک مشکل جدی محسوب میگردد .لذا ضرورت است تا نقش  Stewardshipیا رهبری
کنندۀ وزارت صحت عامه برای نظارت از تطبیق قوانین ،مقررات و پالیسیهای مربوطه ،بیشتر تقویت شود .این امر
مستلزم اصالحات جدی خصوصاً به سطح والیات میباشد .یکی از فکتورهای اساسی در این مورد ،متمرکز بودن
مدیریت سیستم صحت میباشد .طبق این منشور ،غیر متمرکز سازی مدیریت سیستم صحت از الویتهای اساسی
تیم «تدبیر و توسعه» خواهد بود.
همچنین تناقض بودجه ملی با مسؤلیت دولت برای ارایه خدمات صحی رایگان به مردم ،که در قانون اساسی وعده داده
شده است ،باید در سایه قوانین متممه روشن گردد .اکثر قوانین ،مقررهها و طرزالعملهای موجود در وزارت صحت
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عامه یا کهنه و بسیار قدیمی اند و یا ناکارایی و عدم تطابق با وضعیت موجود را دارند .در بسا ساحات اصال کدام رهنمود
و یا قانون خاص نیز وجود ندارد .لذا باید با ایجاد یک کمیته خاص قانون گذاری طبی این مشکل در اسرع وقت
رفع گردد .تشکیالت اساسی و ساختار وزارت صحت عامه نیز نیاز به بازنگری جدی دارد .تبیین وظایف و نقش شورای
طبی افغانستان و جداسازی ساحات کاری مشترک آن از وزارت صحت عامه باید در اولین فرصت انجام شود .یک
کمیته اختصاصی ملی نیز باید روی این موضوع و تقویت نقش شورای طبی افغانستان کار کند و یک تعداد مسؤلیتهای
مشترک را بین دو سازمان تقسیم و مشخص نماید.
نقش وزارت صحت عامه در آموزش طبی خصوصا در فاکولتههای طب ،فاکولتههای نرسنگ و قابلگی و سایر رشتههای
طبی و دورههای تخصص و فوق تخصص باید توسط یک تیم با صالحیت و متخصص علمی باز بینی شود و بهترین
راهکارها برای ارتقای کارآمدی آن مشخص شود .مثال دیده شود که آیا اگر آموزشهای طبی به شمول فاکولتههای
طب به وزارت صحت عامه ملحق شود ،چقدر به نفع سیستم صحت کشور خواهد بود و چقدر از دوگانگیها و عدم
درک متقابل جلوگیری خواهد کرد.
تشکیالت والیتی برای رهبری سیستم صحت در والیات نیز باید شامل ریفورم و اصالحات گردد تا بتواند تمام وظایف
محوله خویش را به خوبی به پیش ببرد .خصوصا باید موضوع تشکیالت انکشافی و جایگاه مراکز خدمات اولیه صحی
دولتی در تشکیالت وزارت صحت عامه مشخص گردیده و مورد بازبینی قرار گیرد.
با وجودی که وزارت صحت عامه در ارایه خدمات صحی اولیه و خدمات صحی شفاخانهیی نقش رهبری را به دوش
داشته و بیشتر عالقمند بوده تا اجرای پروژهها توسط موسسات و به شکل قرار دادی انجام شود ،اما الزم است تا
ساختارهای مناسب و روشهای اداری ساده و کارآ برای گرفتن این صالحیت و مسؤلیت در وزارت صحت عامه و
ریاستهای صحت عامه والیات ایجاد و تقویت گردد .با چنین کاری ،وزارت صحت عامه در غیاب موسسات میتواند
استمرار خدمات صحی را تضمین کند و بهعنوان یک رقیب قدرتمند با موسسات عرض اندام نماید.
مدیریت مالی و تدارکات
متکی بودن به پالیسیها و طرزالعمل های بودجه سازی منابع تمویل کننده ،پیچیدگی پروسه تدارکات و مدیریت غیر
موثر مصرف بودجه باعث شده است تا وزارت صحت عامه نتواند بودجۀ انکشافی خویش را طبق پالن مطروحه به
مصرف برساند .ارزیابی که در سال  2016جهت دریافت علل مصرف پایین بودجه این وزارت صورت گرفته است،
نکات ذیل را به مثابۀ علتهای عمده ،برمال میسازد:
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 .1پالن گذاری و بودجه سازی غیر واقعی؛
 .2مشکالت اداری و مدیریتی در پروسۀ تدارکات؛
 .3غیر عملی بودن و واضح نبودن بعضی از مواد قانون تدارکات؛
 .4ظرفیت پایین کارکنان مالی و کارکنان تهیه و تدارکات از نگاه کمی و کیفی؛ و
 .5ظرفیت پایین و عدم موجودیت پالیسیهای مشخص تطبیقی جهت تهیه و تدارکات کارهای ساختمانی.

برنامههای «تدبیر و توسعه» برای بهبود و ریفورم در بخش رهبری و مدیریت سکتور صحت
 .1ایجاد سیستم مؤثر برای تأمین حکومت داری خوب در چوکات سکتور صحت با تمرکز روی این چهار اصل حکومت داری
خوب:
الف  :سهمگیری مشترک همۀ شرکاء شامل دولت ،مردم ،سکتور خصوصی و جامعه بین المللی.
ب  :حساب دهی دو جانبه و چند جانبه در سطوح ملی و بین المللی.
ج  :جهت دهی واحد برای یکپارچگی سیستم مدیریت صحت.
د  :بسیج و استفاده درست از منابع کمیاب.
.2

ایجاد گروپهای کاری شفافیت و حاکمیت قانون در سکتور صحت الزامی است .گروپ شفافیت شامل نمایندگان سکتورهای
مختلف خواهد بود و با در نظرداشت الیحۀ وظایف مشخص در امر شفافیت در سکتور صحت فعالیت خواهد نمود .این گروپ
کاری هم چنان دسترسی به اطالعات در سکتور صحت را در چوکات قانون و مقررات فراهم نموده و راهبردهای مؤثری در
راستای مبارزه با فساد اداری را مطرح و از تطبیق آن اطمینان حاصل خواهد نمود.

 .3به اساس گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی کمیسیون مبارزه با فساد اداری ،ضعف تطبیق قانون در سکتور صحت ،یک مشکل
عمدۀ سد راه حکومت داری خوب به شمار میرود .لذا ،گروپ کاری تأمین حاکمیت قانون در سکتور صحت ( Rule of Law

 )in Healthبا در نظرداشت این اصل که حکومت ،افراد و نهادهای خصوصی ،همه در مقابل قانون بصورت یکسان پاسخگو اند،
فعالیت خواهد نمود .این گروپ کاری ،هم چنان متیقن خواهد ساخت تا تمام قوانین مربوط سکتور صحت به شکل واضح بیان
شده و در دسترس تمام دست اندرکاران قرار داشته و به صورت همه جانبه و با درنظرداشت حافظت از حقوق اولیۀ اتباع کشور،
مورد تطبیق قرار میگیرد.

 .2مدیریت و رهبری منابع بشری برای صحت
منابع بشری با توجه به نقشی که در ارائه خدمات صحی دارد ،مهمترین سرمایه سیستم صحی به حساب می آید .از سوی
دیگر با توجه به افزایش تقاضای روز افزون به خدمات صحی ،نیاز به منابع بشری متخصص نیز بسرعت در حال افزایش
است .در سطح جهانی ،تأمین تعداد مناسب منابع بشری در بخش صحت همیشه به عنوان یک چالش مهم مطرح بوده و
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منابع بشری ناکافی بعنوان یک محدودیت عمده برای بهبود صحت شناخته شده است .از این رو آموزش و حفظ منابع
بشری برای سیستم صحت بسیار مهم است و لذا سازمانها همواره از این مساله که سرمایه انسانی خود را از دست بدهند
بیم دارند .منابع بشری با تخصصهای مختلف ،متضمن عرضۀ خدمات صحی مصوون ،کافی و با کیفیت میباشد.
از دید تیم «تدبیر و توسعه» یکی از مسولیتهای اساسی وزارت صحت عامه افغانستان ،آموزش نیروی بشری است تا
از این طریق ،عرضۀ خدمات صحی ،به طور عادالنه در تمام نقاط کشور گسترش یابد .ارقام نشان میدهد که برای
یکهزار نفر در افغانستان ،تنها  0.2داکتر وجود دارد .در حالیکه به اساس سفارش سازمان صحی جهان ،برای یکهزار نفر
باید حداقل یک داکتر موجود باشد .با در نظرداشت این آمار ،افغانستان به  30000داکتر ضرورت دارد تا حد اقل معیار
سازمان صحی جهان را تطبیق نماید .در عین حال ،افغانستان به  38310نرس و قابلۀ اضافی نیز ضرورت دارد تا بتواند به
حد اقل معیار سازمان صحی جهان رسیدگی نماید .آمار برای سایر رشتههای تخصصی صحی در دست نیست و این
خود ،چالش عمدهیی در تصمیم گیری جهت انکشاف منابع بشری در سکتور صحت میباشد.
مربوط بودن فاکولتههای طبی و اخیرا نرسنگ و قابلگی به وزارت تحصیالت عالی و عدم مسؤلیت وزارت صحت عامه
در آن ،در پهلوی مزیتهای آن مشکالتی را نیز با خود دارد .از جمله میتوان به تولید بیش از نیاز کارکنان و عدم
تطابق دانش و مهارتهای فارغ التحصیالن با نیازهای طبی مردم و وزارت صحت عامه و همچنین مشکالت کار عملی
محصلین رشتههای مذکور اشاره کرد.
تیم «تدبیر و توسعه» باورمند است که این مشکل باید در سطح ملی مورد بحث قرار گیرد تا بهترین روش انتخاب
گردد و اگر نتیجه آن محول شدن آموزش طبی در فاکولتهها به وزارت صحت عامه باشد ،بهترین طرز العملها به آن
تدارک و اجرا گردد و در غیر آن تعامل و اشتراک وزارت صحت عامه در تمام ابعاد آموزشی طبی در فاکولتههای
طبی باید به نحو چشمگیری تضمین شود.
از چشم اندازی دیگر برنامههای اکمال تخصص وزارت صحت عامه در یک چهارچوب کالسیک عیار گردیده و به
تجدید ،بهبود و بازنگری جدی ضرورت دارد .بطور مثال ،سکتور صحت دارای متخصصینی است که سالها بستهای
تخصصی را اشغال نموده و تا کنون هیچ نظام مؤثری برای بررسی کارکردهای آنان روی دست نبوده است .لذا باید
روی حذف تداخل برنامههای اکمال تخصص و خدمات شفاخانهیی کار نمود .در بسیاری از شفاخانههای تخصصی
فقط ترینر و ترینی کار میکنند که سرگرم کار آموزشی خویش اند و کیفیت ارایه خدمات شفاخانهیی در این شفاخانهها
همیشه مورد سوال است .باید در تشکیالت و تقسیم منابع برای بخش اکمال تخصص و متخصصینی که مستقیما باید در
شفاخانهها به ارایه خدمات تخصصی بپردازند حد و مرز قایل شد .در شفاخانههای دولتی که مراجعین بسیار دارند
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اولویت با رفع نیازهای طبی تخصصی مراجعین شان است و در مرحله بعدی موضوع آموزش و تربیه متخصصین باید
مورد توجه قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر انستیتوتهای علوم صحی دولتی و خصوصی است که با توجه به سطح علمی و نیاز عصر حاضر
الزم است به زودی به درجات لیسانس و باالتر از آن ارتقا پیدا کنند .دیگر الزم نیست نرسهای دوازده پاس یا چهارده
پاس داشته باشیم و یا سایر رشتههای متوسط طبی ما هنوز همان متوسط طبی بمانند .در صورتی که در اصول ،وزارت
صحت عامه متولی تحصیالت طبی در کشور باشد ،این انستیتوتها هم می توانند به سطح فاکولته ارتقا کنند و سویه
علمی شان نیز ارتقا یابد و باز هم در صورتی که در آینده وزارت تحصیالت عالی متولی تربیه داکترها باشد ،باید به
وزارت صحت عامه نیز حق داده شود که این انستیتوتها را شامل درجات علمی لیسانس و باالتر از آن نماید .یک
تشکیالت منظم علمی نیز برای اداره این فاکولتهها تحت نظر یک معین آموزشی در وزارت صحت عامه باید ایجاد
شود.
عالوه بر کمیت منابع بشری ،بُعد کیفی منابع بشری نیز از مسایل اساسی میباشد .دو فکتور زیر در کیفیت منابع بشری
رول اساسی دارند:
 .1کیفیت آموزش :با توجه به شیوه استاد محوری در نظام آموزشی ،کهنه بودن کریکولمهای درسی ،ظرفیت ناکافی کدر علمی
مسلکی ،کمبود و کهنه بودن مواد درسی و نبود ساحات کار عملی کافی برای محصلین این رشته ها ،کیفیت این آموزش نظر به
نیازمندیها پایین است و لذا ما در صدد تغییر آنیم.
 .2کیفیت زندگی کاری :کیفیت زندگی کاری (محیط کار) یک مسئله فوق العاده مهم و اساسی است که مستقیماً روی کیفیت
خدمات صحی اثر دارد .این موضوعی است که تا کنون به هیچ نحوی باالی آن توجه و کار صورت نگرفته است .کیفیت پایین
محیط کار سبب افزایش تمایل به ترک وظیفه میگردد .تمایل به ترک و یا ترک وظیفه کارکنان ،هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
فراوانی برای سیستم صحت در پی دارد .نمونهیی از این موارد شامل؛ هزینههای جایگزینی کارکنان جدید ،کاهش کارایی و
اثربخشی ادارات سیستم صحت مانند شفاخانهها و کلینیک ها ،بدلیل جایگزینی افراد کم تجربه ،افزایش حجم کار ،از دست
رفتن دانش و مهارتهای کارکنان ،اثرگذاری منفی بر انسجام سایر کارکنان ،کاهش روحیه کارکنان ،افزایش جابجایی بقیه
کارکنان ،انتقال قابلیتها به سکتور خصوصی ،از دست رفتن مزیت رقابتی ،کاهش بهره مندی از خرد جمعی ،کاهش تعهد،
انگیزه و وقفه در عملیات سیستم صحت می باشد .تیم تدبیر و توسعه باورمند است که ابتداً باید بررسی همه جانبهیی از وضعیت
کیفیت محیط کار در شفاخانهها و کلینیکهای دولتی و خصوصی انجام شود و بعد به اساس نتایج این بررسی ،استراتیژی موثری
برای بهبود کیفیت زندگی کاری تدوین ،تطبیق و از تطبیق آن نظارت صورت گیرد.
از آن جایی که  BPHSیا ارایه خدمات صحی اولیه به همه اتباع کشور ،حق اساسی همه شهروندان بر دولت می باشد ،کارکنان
صحی که در این مراکز کار می کنند باید جایگاه شان در سیستم و ساختار صحت تعریف شده و ثابت بوده و امنیت شغلی شان
مطابق به سایر کارکنان دولت تأمین گردد .متاسفانه با نگاه پروژهیی که به این موضوع وجد دارد و به قرار داد سپردن عرضه
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خدمات صحی اولیه به موسسات شخصی ،این کارکنان نیز بین مؤسسات دست به دست میشوند و امنیت شغلی شان هرگز تامین
نمیشود .این موضوع باعث انفکاک ،تبدیلی و ترک وظیفه بسیار باالی کارمندان بوده و کیفیت و کمیت خدمات صحی را
همیشه خدشه دار می سازد
طرح تیم «تدبیر و توسعه» برای ریفورم و بهبود وضعیت منابع بشری در سکتور صحت
 .1تعدیل و تجدید ساختار تشکیالتی وزارت صحت عامه به اساس نیازمندیهای استراتیژیک و اهداف کلی وزارت صحت عامه؛
شامل :مطالعه و ارزشیابی مجدد اینکه آیا آموزش اساسی طبی همچنان بهعهده وزارت تحصیالت عالی بماند یا به وزارت صحت
عامه منتقل گردد تا این وزارت بتواند براساس نیازها و برنامه هایش داکتر ،فارمسست و سایر تخصصهای طبی را تربیه و به
خدمت بگیرد.
 .2انکشاف و تطبیق استراتیژیهای کوتاه مدت ،میان مدت و طویلالمدت منابع بشری صحی در سکتور صحت ،شامل:
الف) اصالح کریکولمهای درسی و ارتقای سویه رشتههای طبی متوسط از  14پاس به لیسانس برای تمام رشتهها و
ارتقای رشتههای قابلگی ،نرسنگ ،فزیوتراپی و رادیولوژی به لیسانس.
ب) استفاده از تخصص و کادرهای کشورهای حوزۀ سارک خصوصاً هندوستان در راستای انکشاف ظرفیتهای
تخصصی کلینیکی در سکتور صحت کشور
ج) انکشاف میکانیزمهای واضح برای صحت ( ) Workforce Planning for Healthکه سیستم فعلی فاقد آن میباشد.
د) ایجاد همآهنگی نزدیک با مؤسسات تحصیالت عالی طبی خصوصی و دولتی جهت ارتقای ظرفیت آنها در تولید
کدرهای طبی.
ه)

ایجاد میکانیزمهای واضح و عملی برای حفظ کارکنان صحی در تمام نقاط کشور.

و) گنجانیدن تمام کارکنان صحی تاسیسات دولتی خصوصا  BPHSو  EPHSدر تشکیالت دولتی و رعایت تمام
حقوق و امتیازات شان مانند تقاعد ،اکرامیه و سایر حقوق شان.
ز) تطبیق ریفورم همهجانبه در بخش اکمال تخصص وزارت صحت.
ح) ایجاد سیستم همآهنگی منابع بشری با سکتور خصوصی صحی برای اصالح نظام آموزش با توجه به مارکت کار؛
ط) ایجاد برنامههای مدون تربیه نرس ها (خصوصاً طبقۀ اناث) در همآهنگی با سکتور تحصیلی دولتی و خصوصی؛
ی) انکشاف مدیریت منابع بشری به سطح مرکز و ترویج فرهنگ شایستهساالری و جلوگیری از نیپوتیزم؛ و
ک) انکشاف میکانیزمهای تشویقی برای داکتران و نرسها ،مانند پرداختها به اساس شایستگی و ابتکار.

 .3بسیج منابع و تمویل صحت
در حال حاضر ،بیشتر از  90فیصد فعالیتهای عرضۀ خدمات صحی عامه ،با حمایت تمویل کنندگان بیرونی تهیه
میگردد .این در ذات خود یک چالش عمده در راستای پایداری برنامههای صحی تلقی میگردد .دولت افغانستان ،تنها
 4.9فیصد مجموع مصارف خویش را به سکتور صحت تخصیص داده است که این رقم به اساس سفارشهای سازمان
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صحی جهان ،باید  15فیصد باشد .از جملۀ  1.9بیلیون 1دالر مصارف عمدۀ سکتور صحت 75 ،فیصد آن مستقیماً توسط
مردم پرداخته میشود که یک بار سنگین باالی جامعه بهحساب می آید .این در حالیست که ظرفیتهای بالقوۀ داخلی
موجود است که میتوان تمویل پروگرامهای صحی را از طریق بسیج مؤثر منابع ،اطمینان بخش نمود.
طرح تیم «تدبیر و توسعه» برای ریفورم در بخش تمویل صحت
 .1بررسی اولویتبندیهای سکتور صحت به اساس شاخص مؤثریت قیمت.
 .2ایجاد شیوه تمویل اجتماعی ( : )Social Funding Approachطبق این میکانیزم ،بورد اجتماعی شفاخانهها و کلینیکها مسؤلیت
خواهند داشت تا راههای عملی را برای کسب عواید بمنظور پرداخت هزینه هایی مانند ساختمان ،ترمیمات زیربنایی و تداوی
افراد نیازمند جستجو نمایند .مکانیزم احیای میکانیزم فیس خدمات ( )User Feeنیز میتواند ارائه خدمات به مردم غریب را مستمر
سازد و از جانبی میزان وابستگی به تمویل بیرونی را در یک بازۀ زمانی بلندمدت بکاهد .تعداد زیادی از شفاخانههای دولتی با
سیستم  user feeقابل اداره هستند و حتی نیازمند به بودجه دولتی هم نخواهند بود به شرطی که سیستم مناسب مالی و صالحیت
قانونی برای اخذ فیس و مصرف آن تامین گردد.
 .3آغاز فعالیتهای ابتدایی جهت رفتن به طرف پوشش صحی همگانی ) ،(Universal Health Coverageکارهای ابتدایی
جهت آغاز این سفر قرار ذیل خواهد بود:
)1-1

انکشاف پالیسیها و استراتیژیهای عملی جهت تطبیق میثاق شهروندی که ازجانب حکومت افغانستان
تدوین گردیده است.

)1-2

ارزیابی کلی سکتور صحت و دریافت خالءهایی که سد راه رسیدن به پوشش صحی همگانیاند.

)1-3

تحلیل اینکه چگونه فقیرترین نفوس کشور هم میتوانند به خدمات صحی دسترسی دایمی داشته باشند؟

)1-4

تحلیل اینکه کدام خدمات صحی برای مردم الزامی وضروری میباشد؟

)1-5

تهیه این خدمات چقدر هزینه خواهد داشت؟

)1-6

تمویل این خدمات از کدام مرجع صورت خواهد گرفت؟

)1-7

از کدام میکانیزم پرداخت برای تهیه کنندگان خدمات صحی استفاده به عمل خواهد آمد؟

)1-8

طریقه شامل ساختن تمام تهیه کنندگان صحی در پروسه پالنگذاری و تمویل خدمات صحی چیست؟

 .4ایجاد زمینه برای تطبیق مالیات اصالحی )،(Corrective Tax

حسابات ملی صحی وزارت صحت عامه2016 ،
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 .5ایجاد زمینه برای تطبیق فیس ) (Cost Recoveryدر سکتور دولتی از طریق معرفی برنامۀ  ،User Feesالبته با ابراز اطمینان از
اینکه استراتیژیهای مشخصی جهت دسترسی مجانی به قشر فقیر جامعه وجود خواهد داشت ).(Health Equity Fund
 .6ایجاد زمینه برای تطبیق بیمۀ صحی اجتماعی )(Social Health Insurance؛ با آغاز سیستم بیمه صحی مامورین دولت.
 .7تحلیل تطبیق سایر منابع عایداتی داخلی جهت تمویل صحت ).(Fiscal Space Mapping
 .8معرفی شیوههای جدید پرداخت به عرضه کنندگان خدمات صحی.
 .9کار با حکومت در راستای ازدیاد تخصیص بودجه برای سکتور صحت.
 .10تنظیم امور مالیه داکتران.
 .11کار با تمویلکنندگان بیرونی جهت تمویل خدمات صحی با در نظرداشت ضرورتهای جامعه.
 .12ایجاد ،معرفی و حمایت از بسته خدمات صحی خیریه و غیر انتفاعی که باعث ازدیاد سرمایه در سیستم صحی کشور می شود.
 .13استفاده مناسب از امالک و سرمایههای موجود وزارت صحت عامه جهت عاید زایی و مصرف آن برای رفع ضرورتهای
صحی مردم.
 .14جلب حمایتهای مالی و امالکی دولتی برای سکتور خصوصی صحی تا اینکه بتوانند بار خدمات صحی را از دوش دولت کم
کنند .مانند تملیک اراضی دولتی و در اختیار گذاشتن آن برای تاسیس شفاخانههای خصوصی و خیریه .کاهش مالیاتها و
هزینههای برق و آب و سایر مصارفات دولتی بخش خصوصی صحی ،شامل نمودن تاسیسات صحی خصوصی و خیریه در
پروژههای ارایه خدمات صحی اولیه قرار دادی ،تدارک قرضههای طویل المدت برای پشتیبانی از بخش خصوصی و خیریه در
حوزۀ صحت.
 .15کار بنیادی روی ایجاد بانک صحت که تمام سرمایههای دست اندرکاران صحت (خصوصی ،دولتی و موسسات مرتبط) در
این بانک با امنیت کامل جابجا بوده و ازگردش سرمایههای سرگردان منابع الزم و ریزرفی برای برنامههای صحی و حمایت
مالی از آن استفاده شده بتواند.

 .4سکتور دوایی و مواد طبی
سکتور دوایی از سکتورهای خدماتی است که هر فرد حداقل سالی یکمرتبه از آن استفاده مینماید .تجارب جهانی و
ملی نشان داده که عرضه خدمات دوائی بصورت پراکنده از یک جانب سطح دسترسی را بخصوص در ساحات روستائی
و دور دست متوازن نمیسازد و از جانب دیگر ،زمینه موجودیت ادویههای بی کیفیت ،غیر قانونی و مشکوک با
قیمتهای متفاوت را در بازار فراهم مینماید .تخمین میگردد که در حال حاضر در تمام افغانستان توزیع دواخانه بر
حسب نفوس  0.2دواخانه برای هر  10000نفر است که به تناسب کشورهای همسایه اضافه از  %50کاهش را در تعداد
دواخانهها نشان میدهد .این شکاف و تفاوت در ساحات دور دست و روستائی مطمئناً بیشتر خواهد بود .این رقم نشان
میدهد که مردم افغانستان به خدمات دوائی دسترسی الزم و خوبی ندارند.
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یکی از چالشهای دیگر سکتور دوائی کشور را موجودیت ادویۀ بی کیفیت تشکیل میدهد .موجودیت تعداد کثیری
از شرکتهای وارداتی ادویه ،ظرفیت پایین تنظیم امور دوایی ،نبود سیستم معاصر و مدرن تضمین کیفیت (Quality
) Assuranceادویه ،از جملۀ چالشهایی است که باید به آن رسیدگی جدی صورت گیرد .ظرفیت ادارۀ تنظیم امور
دوایی در سرویالنس قبل از مارکیت ) (Pre-market surveillanceو سرویالنس بعد از مارکیت پایین بوده و مستلزم
رسیدگی همهجانبه میباشد .سلسلۀ فعالیتها و زنجیرۀ تضمین از کیفیت دوایی در سکتور صحت ،در حال حاضر به
کمی و کاستیهای جدی مواجه میباشد .تا حال ،پالنها و استراتیژیهای مشخصی جهت ایجاد و عملیساختن
مقتضیات زنجیرۀ تضمین کیفیت ،در دست نیست .بدین معنی که این سلسله ،از خرید ادویه الی رسانیدن ادویه به مریض،
با کمی و کاستیهای متعدی روبرو میباشد .به طور مثال ،یک جزء مهم زنجیرۀ تضمین کیفیت را کنترول کیفیت ادویه
تشکیل میدهد ،که متاسفانه این بخش مهم در سکتور صحت کشور با چالشهای جدی از نظر کمی و کیفی مواجه
است و کارآیی الزم را ندارد.
در حال حاضر سکتور صحت ،صرف دارای یک البراتوار کنترل کیفیت میباشد که تا حال از هیچ مرجع معتبری نیز
سند اعتبار بدست نیاورده است .همچنان گدامداری و ستاک ادویه ،یکی از ارکانهای مهم زنجیرۀ تضمین کیفیت
میباشد ،که متأسفانه به آن خصوصاً در سکتور خصوصی هیچ نوع توجهی مبذول نشده است .گرچه بسیاری از این
موضوعات در اسناد تقنینی سکتور صحت ،خصوصاً مقررۀ ادویه ،مقررۀ دواخانه و مقررۀ تورید ادویه ذکر شده است؛
اما استراتیژیهای مشخصی برای تطبیق محتویات و مواد اسناد تقنینی در دست نیست .عدم توجه خاص به زنجیرۀ تضمین
کیفیت باعث شده است که بازارهای دوایی کشور ،شاهد موجودیت ادویۀ بیکیفیت باشد.
مشکالت عمده موجود در سکتور دوائی
 .1نبود سیستم کارآمد زنجیرۀ تضمین از کیفیت دوایی؛

)1-1

تعیین مراجع معتبر جهت تهیه و تدارک ادویه و محصوالت طبی :هیچ پالیسی خاصی در این
مورد در سکتور صحت وجود ندارد .صرف به قانون تدارکات اتکاء میشود که برای تهیه و تدارک ادویه
کافی نبوده و باعث ایجاد مشکالت در تهیه و تدارکات ادویۀ باکیفیت در سکتور صحت شده است .خصوصا
معضله قاچاق ادویه از کشورهای همسایه و ورود ادویه بی کیفیت و تقلبی همیشه مردم ما را آزار داده است.

)1-2

ضرورتهای ترانزیت و ترانسپورت ادویه :سکتور دوایی کشور هیچ پالیسی و طرزالعمل اجرایی
برای ترانزیت و ترانسپورت ادویه ندارد .ادویه بدون سیستم کنترول منظم از طریق بنادر زمینی و یا بعضاً
هوایی ،به کشور وارد میشود .دیتابیس و یا سیستمی موجود نیست تا سکتور تنظیم دوایی معلومات حاصل
نماید که ادویۀ داخل بازار در کدام درجۀ حرارت و یا در چه شرایط محیطی به کشور انتقال داده شده
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است .مشکل ذخیرههای ادویه در گمرگات کشور و ایجاد سهولت برای کنترل کیفیت سریع و ترخیص آن
از گمرکات جدی است .همچنین ذخیرهگاههای شرکتهای وارد کننده ،توزیع کننده و تولیدی و ذخیره
گاههای دولتی و موسسات همه و همه باید مطالق به استندردهای بین الملی عیار گردند.

)1-3

کنترول کیفیت ادویه :کنترول کیفیت ادویه ،یک رکن اساسی تضمین کیفیت به شمار میرود .متأسفانه
پالیسیها و طرزالعملهای موج ود در یگانه البراتوار کنترل کیفیت به صورت درست واضح نبوده و از
فارماکوپیاهای متعددی جهت کنترول کیفیت با ظرفیت پایین استفاده میگردد .هیچ پالیسی و یا طرزالعملی
نیز برای حفظ و مراقبت و کالیبریشن وسایل موجود در البراتوار کنترول کیفیت در دست نیست تا از
حساسیت و دقت آزمایشهای اجراءشده در البراتوار اطمینان حاصل گردد .ظرفیت پایین کارمندان و
مدیریت البراتوار کنترل کیفیت ،چالش دیگریست که باید به آن رسیدگی صورت گیرد .با درنظرداشت
ماهیت وظیفوی ،البراتوار کنترل دوا با خطر جدی فساد مالی مواجه است که عدم موجودیت راهکارها و
استراتیژیهای جلوگیری از فساد در این بخش ،یک مشکل جدی میباشد.

)1-4

با وجود اینکه البراتوار کنترول کیفیت دوا از جانب چندین مرجع ،حمایت مالی و تخنیکی میگردد ،اما تا
حال هیچ اقدامی جهت دریافت اعتبار بینالمللی) (ISO Certification & WHO Prequalificationبرای
این البراتوار روی دست نیست.

)1-5

ذخیره و ستاک ادویه  :طرز ستاکنمودن ادویه ،تأثیر مستقیمی باالی کیفیت ادویه دارد .متأسفانه،
سکتور صحت کشور فاقد پالیسیها و طرزالعملهای مدون و معاصر برای ذخیرهنمودن ادویه میباشد .این
امر برای هر دو سکتور خصوصی و سکتور دولتی صدق مینماید .اساسات ستاکداری خوب (Good
) Storage Practicesدر سکتور صحت رایج نبوده و هیچ سند تنظیمی به شکل پالیسی و یا طرزالعمل
خصوصاً برای سکتور خصوصی که بیشترین ادویۀ سکتور در ستاکهای آنها ذخیره میگردد ،وجود ندارد.

-2

ظرفیت پایین سکتور تنظیم امور ادویه ،علیرغم ایجاد ادارۀ مستقل تنظیم امور دوایی،

-3

عدم موجودیت سیستم معلومات مدیریت دوائی و یا عدم عملکرد سیستم بصورت فراگیر و پاسخگو،

-4

متراکم بودن دواخانهها در سطح شهرها،

-5

مدیریت دواخانهها توسط اشخاص غیر مسلکی که سبب شده تا تعداد زیادی فارمسستها بیکار بمانند،

-6

موجودیت ادویه غیر مجاز و قاچاقی،

-7

عدم تطبیق مؤثر اسناد تقنینی و پالیسیهای موجود در سکتور تنظیم دوایی؛

-8

نبود راهکارهای مؤثر جهت تشویق تولید ادویه در داخل کشور ،خصوصاً تولید محلوالت زرقی که ماشین آالت آن سالها قبل
خریداری گردیده است.
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طرح تیم «تدبیر و توسعه» برای بهبود سیستم دوائی
 .1مرور تمام پالیسیها و اسناد تقنینی سکتور تنظیم امور دوایی جهت دریافت خالءها .انکشاف و تطبیق پالیسیها و اسناد تنظیمی
جدید با در نظرداشت ضرورت ،خصوصاً انکشاف و تطبیق پالیسیها و طرزالعملها برای تأمین تضمین کیفیت دوایی و
محصوالت طبی؛
 .2ایجاد سیستم دواخانههای زنجیرهیی به اساس شیوه  : PPPاز آنجایئکه تجویز و استفاده از دوا مهمترین مرحله تداوی مریض
است ،توزیع و استفاده از ادویه بی کیفیت با وجود تشخیص و تجویز درست ،نتیجه ی تداوی را منفی ساخته و سبب میگردد تا
از یک جانب مریض صحت یاب نشود و از جانب دیگر ،قیمت تداوی را به اضافه از دو چند افزایش دهد .برای استفاده معقول
از ادویه ،الزم است تا دوران مدیریت دوائی بصورت استندرد تطبیق گردد.
با در نظرداشت چالشهای فوق الذکر ،با توجه به درسهای آموخته شده و تجارب بین المللی و با مطالعه وضعیت کنونی ،تیم «تدبیر و
توسعه» باورمند است که شیوه زنجیرهیی ساختن دواخانهها و همچنین سیستم زنجیرهیی ساختن البراتوارها منحیث یک
شیوه استراتیژیک عملی و موثر بوده و ضرورت است تا وزارت صحت عامه و اداره ملی تنظیم ادویه و محصوالت صحی بر روی سیستم
دواخانه زنجیره یی سرمایه گذاری نموده و روند آنرا تسریع بخشند تا زمینه ارائه خدمات استندرد و یکسان دوایی بطور دوامدار و در تمام
ساحات برای مردم کشور فراهم گردد.
در دولت «تدبیر و توسعه» راهکارهای زیر برای ایجاد و توسعه سیستم دوائی عملی خواهد شد:
 )2-1حمایت دوامدار وزارت صحت عامه از سرمایه گزاری در ایجاد و انکشاف سیستم دواخانههای زنجیره ائی.
 )2-2تعدیل قانون دوائی افغانستان برای سهولت بخشیدن تطبیق طرح دواخانههای زنجیره ائی.
 )2-3حمایت و تشویق سرمایه گزاری در ایجاد فابریکههای تولید ادویه در کشور و اتصال آنها به سیستم زنجیره ائی.
 )2-4تهیه رهنمود و ستندردها برای مدیریت دواخانههای زنجیره ائی.
 )2-5تشویق و ترغیب شفاخانهها و کلینیکهای دولتی و خصوصی تا ادویه و مواد طبی مورد ضرورت شانرا از دواخانههای
شامل سیستم زنجیره ائی تدارک نمایند.

 .5عرضۀ خدمات صحی
در زمان حاضر دو روش اصلی ارایه خدمات صحی در افغانستان وجود دارد:
 )1خدمات صحی دولتی یا عمومی :در ارایه خدمات صحی عمومی یا دولتی که یک وظبفه اساسی دولت
است ،باید تغییرات اساسی رو نما گردد که در این مجال به آن بیشتر پرداخته می شود:
 :BPHS and EPHS )1-1با وجود تمام تالشها در نزدیک به  18سال گذشته ،سکتور صحت افغانستان فقط توانسته است که
دسترسی به عرضۀ خدمات صحی اساسی را تنها به  65فیصد نفوس کشور گسترش دهد .به این معنی که حدود یک نفر
از هر سه باشندۀ افغانستان ،به خدمات صحی اساسی دسترسی ندارد .با وجود آن هم مطالعات نشان میدهد که عرضه
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خدمات صحی حدود  %20باالی بهبود صحت اثر گذار است ،در حالیکه  %40فکتورهای اقتصادی ،اجتماعی مانند
آموزش ،اشتغال ،عواید ،حمایت جامعه ،و  %30سلوک صحی مانند سبک زندگی ،رژیم غذائی ،استفاده از مواد مخدر
مانند تنباکو ،الکول و روابط غیر مصوون جنسی روی صحت اثر میداشته باشند.
با توجه به فکتورهای فوق الذکر ،از منظر تیم «تدبیر و توسعه» استراتیژیهای عملی و مبتنی بر جامعه طوری تدوین
خواهد شد که سیستم صحت از طریق تغییر در سلوک صحی و روشهای زندگی ،به تدریج از «عرضه خدمات صحی»
بطرف «بهبود صحت» انتقال نماید.
طی یک و نیم دهۀ گذشته ،سکتور صحت افغانستان دستآوردهای قابل مالحظهیی داشته که عمدتاً روی افزایش میزان
دسترسی و کیفیت خدمات صحی متمرکز بوده است .برای نیل به این نتایج ،وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2003
اقدام به تدوین و تطبیق بستۀ عرضۀ خدمات صحی اساسی ( )BPHSو بستۀ خدمات اساسی شفاخانه ائی ( )EPHSنمود
و با تطبیق این دو بسته ،سکتور صحت توانست عرضۀ خدمات صحی را از  9فیصد در سال  2001به بیشتر از  65فیصد
در سال  2019ارتقاء دهد .طوریکه تعداد مراکز صحی در سطح کشور به بیشتر از دو هزار مرکز صعود یافته است.
در حال حاضر عرضۀ خدمات صحی در 31والیت کشور از جانب مؤسسات غیر حکومتی صورت میگیرد .این تصمیم
در سال  2003با درنظرداشت شرایط ،وضعیت کشور ،عالقه مندی تمویل کنندگان و ظرفیت اندک داخلی در سکتور
صحت اتخاذ گردید .این پروسه یک تجربه موفق بوده است؛ ولی به مرور زمان بنابر نقش ضعیف رهبری کنندۀ وزارت
صحت عامه خصوصاً در والیات ،تطبیق پروسه  Contract Outبا مشکالت جدی مواجه گردید .تفویض صالحیت به
مؤسسات غیر حکومتی با هدف گسترش دسترسی به خدمات اساسی طبی و بهبود کیفیت صورت گرفته است که
متأسفانه ،بعد از یک و نیم دهه تطبیق 35 ،فیصد نفوس کشور به عرضۀ خدمات صحی اساسی دسترسی ندارند و کیفیت
خدمات صحی نیز همواره زیر سوال میباشد .اگر چه عرضۀ خدمات صحی اساسی از جانب مؤسسات غیر حکومتی در
بسیاری از حاالت اعتماد مردم باالی حکومت را نیز کاهش نداده است ،اما مردم همواره به این عقیدهاند که این مؤسسات
غیر حکومتیاند که عرضۀ خدمات مینمایند ،و نه حکومت افغانستان .لذا با ادامه حمایت از پروسه ، Contract Out
اصالحات در این میکانیزم باید بگونهیی ایجاد شود تا از سبب افزایش همه جانبه دسترسی (از لحاظ جغرافیایئ ،مالی و
فرهنگی) ،بهبود کیفیت خدمات صحی و تقویت نقش حکومت در رهبری ،مالکیت ،نظارت و ارزیابی خدمات صحی
از طریق وزارت صحت عامه اجرا گردد.
)2-1

خدمات طبی تخصصی و فوق تخصصی ملی :متاسفانه هنوز کدام قاعدهیی برای عرضۀ خدمات صحی تخصصی
و فوق تخصصی در خدمات صحی عمومی تعریف نشده و شفاخانههای تخصصی نیز با وضعیت نا بهنجار مواجه
میباشند .لذا الزم است یک کار تحقیقی سنگین جهت برنامه ریزی برای تدوین پالیسیها و طرزالعملهای مربوط به
این عرصه روی دست گرفته شده و بعد از آن این شفاخانهها در روشنی پالیسیهای تدوین شده مسؤالنه و قانونمند به
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ارایه این نوع خدمات به مردم بی بضاعت بپردازند .لذا الزم است همانند  EPHSو  BPHSبرای این خدمات نیز
استندردها ،خط مشیها و پالیسیهای وضع شود تا مردم مستمند بتوانند از خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارزان در
شفاخانههای حوزوی و مرکز استفاده نمایند و مجبور نشوند با هزینههای گزاف به خارج کشور بروند.
مشکالت زیادی هنوز در سیستم صحی دولتی موجود است که باید به آنها توجه و رسیدگی عملی صورت گیرد .این
مشکالت شامل موارد عمده زیر میباشند:
 .1عدم تطابق پالیسیها و استراتیژیهای سکتور صحت با واقعیتهای عینی جامعه افغانستان.
 .2پایین بودن ظرفیتها برای مدیریت اثر بخش سیستم مالی سکتور صحت جهت افزایش کارائی و موثریت
قیمت.
 .3عرضه ناکافی و دسترسی ضعیف به خدمات دوایی در سرتاسر کشور.
 .4پایین بودن سطح ظرفیت و شفافیت سیستم مدیریت معلومات صحی و سیستم نظارت و ارزیابی بخصوص
در سطوح والیتی.
 .5پایین بودن ظرفیتهای منابع بشری و غیر تخصصی بودن این ظرفیت ها.
 .6نبود شفاخانههای تخصصی معیاری بخصوص در ابعاد تکنالوژی تشخیصی مُدرن و آزمایشگاهی.
 .7عدم توجه به تحقیقات صحی دوامدار تا تصمیم گیری مبتنی برشواهد واسناد را حمایت نماید.
 .8کیفیت پایین خدمات آموزشی در رشتۀ صحت که مستقیماً باعث افزایش منابع بشری غیر فعال شده
است .این مسئله یکی از عوامل اصلی پایین بودن کیفیت خدمات صحی در کشور میباشد.
 .9توزیع نامناسب و نا متعادل منابع بشری مسلکی در سیستم صحت.
 .10نبود انتظام مناسب در نظام استخدام ،امنیت شغلی و کنترل منابع بشری صحی.
برای رفع مشکالت فوق و افزایش دسترسی همه مردم به میزان حداقل  %90تا پنج سال آینده ،در رویکرد تیم «تدبیر
و توسعه» کمیته ملی تحقیق در چوکات وزارت صحت عامه تقویت خواهد شد تا وضعیت فعلی را بصورت حقیقی
با همکاری ادارات ذیربط مانند احصائیه مرکزی بررسی نموده و طبق آن ،پالیسی و استراتیژیهای طوالنی مدت را
مبتنی بر واقعیتهای عینی جامعه افغانستان و با درنظرداشت فکتورهای اساسی که باالی صحت عامه تاثیر دارند ،تعدیل
و تدوین نمایند.
از دید تیم «تدبیر و توسعه» در بخش عرضه خدمات صحی دولتی  ،مُدل زیر راه اندازی خواهد شد:
 .1برنامه ریزی برای تحول از سخت افزار سیستم صحت (عرضه خدمات صحی) بطرف نرم افزار سیستم
صحت (فکتورهای اجتماعی ،اقتصادی و سبک زندگی)
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 .2به اساس سروی مرگ و میر افغانستان ) (Afghanistan Mortality Surveyامراض غیر ساری مانند
سرطانها و امراض قلبی عامل  35فیصد مرگها در کشور میباشد .این در حالیست که امراض ساری 30
فیصد علل عمده مرگ و میر در کشور را تشکیل میدهد .بنابرآن ،ایجاد مراکز استندرد در مرکز و چهار
حوزه کشور برای تشخیص دقیق و تداوی امراض غیر ساری مانند سرطانها ،امراض قلبی ،کلیوی،
امراض والدی و دیابیت جزء الویتهای اساسی برنامه ریزی ما خواهد بود.
 .3کاهش پرداخت پول توسط مریض.
 .4توسعه و ترویج والدت طبیعی در مراکز صحی و یا در خانه تحت مشاهده قابله ماهر.
 .5ماندگاری داکتران ،قابلهها و نرسها در مناطق دور دست از طریق ارائه خدمات تشویقی و تسهیالت
زندگی.
 .6بازنگری  BPHSو  EPHSبا تمرکز روی سیستم رجعت دهی فعال.
 .7ارتقای کیفیت خدمات غیر طبی شفاخانه به مریضان و پایوازان.
 .8ارتقای کیفیت ویزیتها از طریق حضور منظم و مداوم متخصصین در شفاخانه ها.
 .9ارتقای خدمات عاجل.
 .10نهایی ساختن مواد تقنینی برای مشارکت عامه و خصوصی ( )PPPدر سکتور صحت و انکشاف
استراتیژی مشارکت عامه و خصوصی با تمرکز روی عرضه خدمات ثالثی ،تخصصی و فوق تخصصی.

 -2خدمات صحی خصوصی :متاسفانه این نوع خدمات در کشور بی رویه ،بی برنامه و بدون حمایت مناسب دولت
به پیش رفته است و نتیجه آن هم برای مردم و سرمایه گذاران مطلوب نبوده است .استثناآتی وجود دارد که یک
تعداد شفاخانههای خصوصی توانسته اند جایگاه خود را حفظ و ارتقا دهند؛ اما این نمی تواند یک قاعده عام باشد.
دولت باید راهکارهای حمایتی خویش از صنعت شفاخانهداری خصوصی را قانونمند و همه شمول نماید و در
انتخاب سرمایه گذارانی که دقیقا به اهداف نیک صحی میاندیشند و نه به کدام سود اندوزی ،دقت الزمه نماید.
سپس از تمام ابزارهای حمایتی برای رشد و ارتقاء خدمات صحی خصوصیِ قانونمند و اطاعت پذیر استفاده نماید.
این حمایتها می توانند شامل این موارد باشند:
فراهم آوری تسهیالت بانکی قرضههای طویل المدت ،کاهش در میزان مالیات ها ،تامین زمین دولتی ارزان و یا
رایگان ،کاهش در قیمت برق و آب و سایر محصوالت دولتی ،تامین زمینه آموزش مستمر کارکنان صحی بخش
خصوصی ،ارتقاء ظرفیت مدیریتی مدیران بخش خصوصی صحت ،ایجاد زمینههای مشارکت دولت و بخش
خصوصی ،سپردن تامین یک تعداد خدمات صحی اساسی به بخش خصوصی در قبال قیمت و قرارداد (در صورتیکه
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معادل هزینه تمام شد دولتی یا ارزان تر از آن باشد ،).تامین ارتباط شفاخانههای داخلی خصوصی با شفاخانههای
مدرن خارجی و تضمین دولت در اعتبار بخشی ارتباط بین این ها ،همچنین جلب سرمایه گذاریهای طبی خارجی
با مشارکت سرمایه گزاران داخلی ،و حمایت خاص از گروههای کارکنان طبی که میخواهند به شکل تعاونی به
سرمایه گذاری و ایجاد تاسیسات صحی خصوصی بپردازند.
بجز حمایت اداری و کنترل خدمات بخش خصوصی صحت ،ایجاب میکند که نهاد صحت عامه برای این امر
خاص تقویت بیشتری شده و تشکیالت صحت عامه در امر اداره و کنترل بخش خصوصی صحت باید طوری تعدیل
و تقویت شود که قادر به انجام این امر مهم باشد.
عالوه بر دو روش دولتی و خصوصی فوقالذکر ،دو روش دیگر هم هست که جایگاه آنها در ارایه خدمات صحی در
افغانستان هنوز خالی است .دولت «تدبیر و توسعه» در برنامه ریزی و شروع این نوع خدمات کار خواهد کرد .این دو
روش عبارتند از:
 )1خدمات صحی خیریه و غیر انتفاعی :این خدمات در اکثر کشورهای دنیا تعریف شده و اجرا می شوند و نقطه بینابین
خدمات صحی عمومی و خصوصی اند .یعنی مراجعه کننده مانند بخش خصوصی در مقابل ارایه خدمات صحی مبلغی را
می پردازد ولی این مبلغ فقط در حدی است که چرخ این خدمات بچرخد و منفعت آن به جیب هیچ فرد یا نهادی خارج از
مرکز صحی وارد شده نتواند .خوشبختانه در کشور ما که مردم آن مقید به اصول خیریه اسالمی هستند منابع بالقوه فراوان
برای عملی ساختن این نوع خدمات وجود دارد :مانند وقف ،زکات ،صدقات ،و خمس که میتواند به عنوان کانونهای
تامین مالی خدمات صحی خیریه و غیرانتفاعی عرض اندام نماید.
الزم است بعد از تحقیق و بررسی مناسب اصول و قواعد ارایه خدمات صحی خیریه و غیر انتفاعی در کشور تدوین و
تصویب گردد و بر مبنای آن به اشخاص و یا نهادهای خیرخواه اجازه داده شود به تاسیس و فعالیت در زمینه ارایه خدمات
صحی خیریه و غیرانتفاعی بپردازند.
خدمات صحی خیریه و غیرانتفاعی در صورتی که بستر مناسب پیدا کند میتواند یک بار سنگین هزینههای ملی صحت را
از روی دوش دولت سبک کند ،اما طبیعی است که ایجاد و تامین این نوع خدمات حمایتهای خاص دولت را نیز
میخواهد .منطقی خواهد بود که اگر فرد یا افرادی خیرخواه بخواهند شفاخانه خیریه بسازند و فعال کنند دولت نیز بهعنوان
مسؤ ل مردم باید سهم خود در این کار خیر را قویا مشخص کرده و عملی بسازد .این حمایتها همانند حمایتها از بخش
خصوصی صحت بوده اما میزان و شدت آن باید خیلی زیاد تر از بخش خصوصی باشد.
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 )2خدمات صحی مبتنی بر بیمه صحی  :هرچند این نوع خدمات میتواند در یک شبکه تسهیالت خاص ارایه شود که
در این صورت میتوان از آن به عنوان «بسته خدمات صحی بیمه ای» یاد نمود ،اما عمال این نوع خدمات فقط روش
مدیریت مالی خدمات صحی را در بر میگیرد و روی نوع و کیفیت خدمات تاثیر ندارد و لذا میتواند در تمام انواع خدمات
صحی تطبیق گردد.
بیمه صحی پیش زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی و اقتصادی الزم دارد که باید با نظام مند شدن دولت و اجتماع زمینه
را برای همه شمول شدن آن فراهم ساخت .مواردی مثل تذکره دار شدن تمام اتباع کشور ،مدرنیزه شدن سیتسم بانکی و
اصالح سیستم پرداختهای پولی ،اصالح قوانین برای اعاده سریع حق بیمهها چه از جانب بیمه شونده و چه بیمه کننده،
بهبود امنیت ،تحکیم قانون و حاکمیت برای اجباری شدن بیمه برای تمام اتباع کشور ،در این عرصه بسیار مهم است.
اما آنچه در وهلۀ اول عملی بنظر میرسد کار روی صدور بیمه صحی به معلمین ،مأمورین دولت و سربازان بعنوان اولین
قدم کالن برای توسعه بیمه صحی است .از آنجایی که نظام پرداخت مالی این عده در کنترل مستقیم دولت است ،مدیریت
مالی بیمه صحی نیز قابل انجام خواهد بود .لذا از دید تیم «تدبیر و توسعه» الزم است یک کار تحقیقی مناسب برای عملی
ساختن بیمه صحی مامورین روی دست گرفته شود و ابتدا در وزارتهای خاص و یا والیات خاص اجرایی شود و سپس
با دریافت نتایج و اصالح نکات مشکل دار ،در سطح کشور تعمیم یابد .بیمه صحی مامورین دولت و سربازان در صورت
موفقیت می تواند به شکل بیمه ملی صحی افغانستان توسعه یابد.

 )6صحت محیط زیست و اعتیاد
تا کنون تمام برنامههای صحت عامه و کنترول امراض ساری برای مجادله با مالریا ،توبرکلوز ،ایدز ،و پولیو متمرکز
بوده است .این برنامهها با درنظرداشت فکتورهای مهم دیگری که صحت عامه را شدیداً به مخاطره انداخته و زمینه ساز
انتشار امراض ساری است ،در دولت «تدبیر و توسعه» بازنگری خواهد شد.
در این راستا موارد اساسی زیر مورد توجه ما قرار دارد:


وضعیت محیط زیست و صحت محیطی در کشور خوب نیست .این بخش به چالشهای جدی مواجه بوده و برنامههای فعلی
وزارت صحت عامه به هیچ وجه پاسخگوی دستیابی به محیط زیست سالم نمیباشد .کیفیت پایین آب ،عدم موجودیت امنیت
غذایی ،کمبود مواد غذایی ،استفاده بی رویه از مواد پالستیکی وآلودگی هوا از چالشهاییست که صحت مردم را بصورت بالفعل



و بالقوه صدمه میزند.
چنانچه در فصل مصؤنیت اجتماعی به صورت دقیق اشاره گردیده ،اعتیاد به یک مشکل صحت عامه تبدیل شده است .مشکالت
معتادین امروز یک معضله سیاسی اجتماعی است .عدم موجودیت سند واضح در مورد مسئولیتهای ادارات مختلفه حکومتی و
غیر حکومتی و هماهنگی ضعیف بین آنها ،باعث شده است تا به مشکالت معتادین روز به روز افزوده شود .رسیدگی به مشکالت
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معتادین به یک استراتیژی همه جانبه که در برگیرنده تعیینکنندگان صحی اجتماعی ) (Social Determinants of Healthاست،
ضرورت مبرم دارد که متاسفانه روی آن در سکتور صحت کار مثمری صورت نگرفته است .تمام فعالیتها به شکل پروژه یی
بوده و پروگرامهای مثمر و استراتیژیک که در آن تمام ارگانهای ذیدخل حکومتی و غیر حکومتی شریک باشند ،عمال در
دست نیست .انکشاف و تطبیق پالیسیهای مدون برای رسیدگی به مشکالت معتادین با در نظرداشت تجارب جهانی و وضعیت
موجوده کشور در ابعاد تمویل و ارائه خدمات یکی از اولویتهای کاری در سکتور صحت محسوب میگردد ،که در دولت
«تدبیر و توسعه» به آن رسیدگی صورت میگیرد.

 )7انکشاف سیستم معلومات صحی
دسترسی به معلومات در تصمیم گیریهای سطح پالیسی و تدوین استراتیژیها جهت بهبود عرضه خدمات
صحی دارای اهمیت به سزا میباشد .نظارت از عرضه خدمات صحی توسط مؤسسات غیر حکومتی ،سکتور
خصوصی ،شفاخانههای عامه و برنامههای صحت عامه به مشکالت سیستماتیک مدیریتی و ظرفیتی مواجه است.
ایجاد ریاست عمومی معلومات صحی میتواند یک گام موثر جهت بهبود در این بخشها باشد ،ولی بسنده
نیست .سیستم نظارت و ارزیابی ،خصوصا نظارت از کارکردهای موسسات غیر حکومتی در والیات به
اصالحات جدی ضرورت دارد .در حقیقت نظارت و ارزیابی از این خدمات باید به مرحله دوم تمرکز زدایی
از ساختار مرکزی ،چنانچه در بخش حکومتداری نیز اشاره شد ،انتقال داده شود .در این طرح ریاستهای
صحت عامه والیات نقش رهبری کننده و مسئولیت عمده نظارت از عرضه خدمات را به عهده خواهند داشت.
جهت اجرای این امر ،ظرفیت ریاستهای صحت عامه والیات باید بلند برده شود ،به آنها صالحیت بیشتر داده
شود و سیستمهای منظم نظارت و ارزیابی به سطح والیات و ولسوالیها ایجاد گردد .اگرچه تطبیق جدی میثاق
شهروندی تا حدی میتواند مردم و شوراهای مردمی را در نظارت از عرضه خدمات صحی شریک سازد ،ولی
این ایده نیازمند انکشاف و تطبیق پالیسیها و طرزالعملهای عملیاتی میباشد .باآنکه جمع آوری معلومات
صحی فعال در سطوح مختلف وزارت صحت عامه صورت میگیرد  ،اما این مساله چالشهای مضاعف و
تداخل وظیفوی را در این وزارت به وجود آورده است.
پایان
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