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پيشگفتار
طی یک دهه گذشته ،افغانستان در زمینه فراهم آوری خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای برای شهروندانش پیﴩفت چشمگیری داشته است .با
وجود بهبود در پوشش خدمات صحی  ،پیﴩفت در زمینه حفاظت مالی برای مردم حین دریافت خدمات صحی بطی و آهسته بوده است .افغانستان
به ندای جامعه بین اﳌللی برای دستیابی به پوشش صحی همگانی به حیث یک هدف بلند پروازانه ولی با ارزش ،لبیک گفته است .در یک نظام
صحی باورمند به پوشش صحی همگانی خدمات صحی ،دسﱰسی ام زنان به خدمات صحی ،دسﱰسی ام اطفال به خدمات وقایوی حیاتی  ،و
دسﱰسی ام خانواده ها به خدمات با کیفیت – بدون اینکه ترس از فقیر شدن آنها را از دسﱰسی باز دارد – یقینی شود .دستیابی به پوشش صحی
همگانی مستلزم یک رویکرد اسﱰاتژیک برای اصﻼحات متداوم و مقرون به ﴏفه در ویل صحت برای توسعه و حفظ دست آورد های صحی می
باشد.
شواهد جهانی نشان می دهد که ناکارآیی در ارآیه خدمات صحی و وابستگی مداوم سکتور صحت به پرداخت های شخصی خانواده ها از جیب ،دو
مانع عمده برای دستیابی به پوشش صحی همگانی هستند .در بعضی کشورها ،ایجاد وجوه مالی از طریق میکانیزم های پیش پرداخت ثابت ساخته
است که خطرات مالی را کاهش و کارآیی را افزایش داده و عدالت را بهبود بخشیده است .ثروت مالی تنها عامل تعیین کننده پیﴩفت یک کشور
به سوی پوشش صحی همگانی نیست ،تعهد سیاسی و پالیسی های مناسب می توانند که خﻼی مالی را پر وده و برای سﻼمت مردم ارزش بیشﱰی
ایجاد کنند.
امنیت افغانستان فعﻼ در حال گذار بوده و کشور با چالش محدودیت منابع رو برو می باشد .وزارت صحت عامه در موقفی است که شناسایی اید
چطور بصورت کارآتر و اقتصادی برای ایجاد اثرات مثبت بیشﱰ مﴫف اید .انکشاف سﱰاتیژی ویل صحت  ٢٠٢٣-٢٠١٩برای وزارت صحت عامه
یک دستاورد عظیم است .مسیرهای اسﱰاتژیک را که این اسﱰاتژی برای وزارت صحت عامه ترسیم می کند عبارت اند از :بسیج سازی منابع داخلی
و خارجی را برای صحت؛ ایجاد ح یت مالی در برابر مصارف مصیبت بار صحی و جلوگیری از فقیر شدن به اثر مصارف شخصی از جیب؛ بهبود
میکانیزم های خریداری؛ بهبود کارآیی و عدالت در مصارف عامه؛ بهبود میکانیزم های پیگیری منابع؛ و تقویت دولت داری و مدیریت ویل صحت.
وزارت صحت عامه مﴪت دارد و آماده است تا اسﱰاتیژی را در عمل تطبیق اید و به وسیله آن حرکت بسوی دستیابی به پوشش صحی همگانی
برای همه را ﴎعت بخشد.
در پایان میخواهم صمی نه از گروپ کاری ویل صحت برای تﻼش های شان در انکشاف این اسﱰاتیژی ،و به ویژه از داکﱰ فرهاد فریور ﴎپرست
ریاست اقتصاد و ویل صحت برای سهم گیری و رهﱪی پروسه انکشاف این اسﱰاتیژی سپاسگذاری ایم.

با احﱰام،
داکﱰ فیروزالدین فیروز
وزیر صحت
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سپاسگذارى
نکشــاف اسـﱰاتیژی ویــل صحــت  ٢٠٢٣-٢٠١٩افغانســتان نتیجــه تــﻼش هــای تعــداد زیــادی از افـراد و نهادهــا مــی باشــد .مــن از آنهایــی کــه ســهم
قابــل چشــمگیری در تکمیــل ــودن ایــن اسـﱰاتیژی مهــم داشــته انــد ،صمی نــه قدردانــی مــی ایــم.
بــه ویــژه ،مــن از کارکردهــای چندیــن ماهــه اعضــای گــروپ کاری ویــل صحــت کــه مســیر هــای اســﱰاتژیک و اهــداف وزارت صحــت عامــه را در
ویــل صحــت شناســایی کردنــد سپاســگذاری مین یــم .مشــارکتی بــودن پروســه انکشــاف اس ـﱰاتیژی اجــازه داد تــا دســت انــدرکاران زیــادی ب ـرای
غنامنــدی س ـﱰاتیژی نظــر دهنــد و مالکیــت کشــور تقویــت گــردد .اعضــای گــروپ کاری شــامل داکــﱰ ابــو اسـ عیل فوشــنجی ،داکــﱰ اجمــل بهــزاد،
داکــﱰ فرهــاد فریــور ،داکــﱰ خواجــه میــر احــد ســعید ،محمــد یونــس زاولــی ،داکــﱰ نجــم الدیــن هاشــمی ،داکــﱰ عمــر زمــان ســعیدی ،و داکــﱰ ســید
محمــد کریــم علــوی بودنــد.
ﻻزم مــی دانیــم کــه از داکــﱰ او زینــگ )) Wu Zingاز پــروژه بهبــود سیســتم صحــی اداره انکشــاف بیــن اﳌللــی ایــاﻻت متحــد امریــکا بـرای کمــک
هــای شــان در تهیــه و نهایــی ســازی ایــن ســند اسـﱰاتژی سپاســگذاری اییــم.
در آخــر ،افتخــار دارم کــه فرصتــی مســاعد شــد تــا از ــام ویــل کننــده گان ســکتور صحــت و ﴍکای تخنیکــی بـرای ســهم گیــری شــان در انکشــاف
اسـﱰاتژی  ٢٠٢٣-٢٠١٩و تعهــد شــان در ح یــت از تطبیــق اســﱰاتیژی ،قدردانــی ایــم .تعــدادی از آنهــا شــامل بانــک جهانــی ،اداره انکشــاف بیــن
اﳌللــی ایــاﻻت متحــده امریــکا ،اتحادیــه اروپــا ،ســفارت کانــادا ،ســازمان صحــی جهــان ،برنامــه توســعه ملــل متحــد ،و صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل
مــی گــردد – البتــه محــدود بــه اینهــا ــی شــود.
با احﱰام،
دیوه صمد
معین پالیس و پﻼن
وزارت صحت عامه
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مقدمه
افغانســتان ،یــک کشــور کــم درآمــد اســت و طبــق آخریــن برآوردهــای اداره ملــی احصائیــه و معلومــات ،جمعیــت افغانســتان در ســال  ٢٠١٧بــه ٢٩٫٧
میلیــون نفــر میرســید . ١طــی دهــه گذشــته ،اقتصــاد کشــور رشــد ناپایــدار امــا ﴎیــع را پیمــوده اســت ،کــه در ایــن راســتا ســکتورهای ســاخت نی و
زراعــت ســهم کلیــدی را در رشــد اقتصــاد کشــور ایفــأ ودهانــد .در دهــه گذشــته ،حــد اوســط رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی  ٢ ٧٫٤٪بــوده اســت .رشــد
اقتصــادی در جریــان ســالهای اخیــر کاهــش یافتــه اســت ،چنانچــه در ســال  ٢٠١٨میـزان آن بــه تناســب ســال  ٣ ٢٠١٧از  ٢٫٧٪بــه  ٢٫٤٪کاهــش یافتــه
اســت .تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال  ١٩٫٩ ،٢٠١٨میلیــارد دالــر امریکایــی و تولیــد ناخالــص داخلــی ﴎانــه  ٥٤٨دالــر امریکایــی بــرآورد شــده بــود. ٤
طــی یــک و نیــم دهــه گذشــته ،دولــت افغانســتان دسﱰســی بــه خدمــات صحــی را بــه طــور قابــل مﻼحظــهای گســﱰش داده اســت و نحــوه عرضــه
خدمــات صحــی بــه مــردم بهبــود یافتــه اســت .مجموعــه خدمــات صحــی اساســی) (BPHSو مجموعــه خدمــات اساســی شــفاخانهای ) (EPHSمنتــج
بــه بهبــودی در دسﱰســی مــردم بــه خدمــات صحــی اولیــه و ثانــوی گردیــده و ســطح پوشــش خدمــات صحــی را بــه طــور قابــل مﻼحظــه ی بهبــود
بخشــیده اســت . ٥یافتههــای ﴎوی صحــی ) (AHSافغانســتان در ســال  ٢٠١٨نشــان میدهــد کــه  ٥٧٪از پاســخ دهنــدگان در ظــرف  ٣٠دقیقــه و
بیــش از  ٩٠٪آنــان در ظــرف دو ســاعت بــه خدمــات صحــی و یابــه عبــارت دیگــر بــه مراکــز صحــی دسﱰســی دارنــد .بــه همیــن ترتیــب ،در شــاخص
هــای صحــی درطــی پانــزده ســال گذشــته بهبــودی قابــل مﻼحظــه ی بــه وجــود امــده اســت .میـزان مــرگ و میــر مــادران از  ١٦٠٠تــن در هــر ١٠٠٠٠٠
وﻻدت زنــده در ســال  ،٢٠٠٢بــه  ٣٢٧در ســال  ٢٠١٠کاهــش یافتــه اســت ،بــه همیــن ترتیــب ،مــرگ و میــر اطفــال زیــر ســن پنــج ســال از  ١٩١در هــر
 ١٠٠٠وﻻدت زنــده در ســال  ،٢٠٠٦بــه  ٥٠تــن در ســال ٢٠١٨ ٦کاهــش یافتــه اســت.
بادرنظرداشــت ،نیــاز روز افــزون شــهروندان بــه دسﱰســی بــه خدمــات صحــی ،شــیوه کنونــی ویــل صحــت ،جوابگــوی ویــل هزینههــای عرضــه
خدمــات صحــی و انکشــاف سیســتم بشــکل پایــدار آن یباشــد و رونــد دســتیابی بــه هــدف واﻻی پوشــش صحــی همگانــی را بطــی میســازد .طبــق
گـزارش حســابات ملــی صحــی افغانســتان ) ،٢٠١٧ (NHAمــﴫف ﴎانــه صحــی در ســال  ٨٧ ،٢٠١٧دالــر امریکایــی تخمیــن گردیــده اســت .مصــارف
ازپــول شــخصی کــه خانوادههــا بشــکل مســتقیم حیــن دریافــت خدمــات صحــی پرداختــه انــد؛  ٧٥٪کل مصــارف صحــی را تشــکیل میدهــد – کــه بــه
تناســب  ٧٢٪در ســال  ٢٠١٤افزایــش یافتــه اســت ٢٠٪ ،مجمــوع مصــارف صحــی را ویــل کننــده گا ٰن بیــن اﳌللــی و  ٧ ٥٪آنـرا دولــت پرداختهاســت.
بادرنظرداشــت ویــل مالــی انــدک از جانــب دولــت ،و کاهــش روز افــزون مســاعدتهای مالــی ویــل کننــدگان ،ایجــاب می ایــد کــه دولــت
افغانســتان سیســتمهای ویــل صحــت را بازنگــری و اصــﻼح ایــد تــا منابــع بیشــﱰ بـرای ســکتور صحــت انســجام یابنــد و از منابــع موجــود اســتفاده
بهینــه صــورت گیــرد و منافــع بیشــﱰ بدســت آیــد.
باوجــود ایــن دســتاوردها ،هنــوز هــم افغانســتان بــا چالشهــای جــدی مواجــه اســت .بــا  ٣٢٧مــرگ و میــر در هــر  ١٠٠٠٠٠وﻻدت زنــده ،٨می ـزان
مــرگ و میــر مــادران بلندتریــن آمــار را در ســطح منطقــه نشــان میدهــد .عــﻼوه بــر ایــن ،افغانســتان در معــرض شــیوع ســه نــوع ام ـراض مهلــک
قـرار دارد :بیشــﱰین آمــار بــه کﻼس امـراض ســاری ارتبــاط مــی گیــرد ،در حالیکــه آمــار امـراض غیــر ســاری و جراحتهــا نیــز روبــه افزایــش اســت .در
پهلــوی رشــد ﴎیــع جمعیــت کشــور ،ایــن فشــارها ویــل صحــت و عرضــه خدمــات را بــه طــور قابــل مﻼحظــهای متأثــر میکنــد.
ایــن ســند راهــﱪدی براســاس اســﱰاتیژیهای قبلــی ویــل صحــت انکشــاف یافتــه اســت و ســالهای  ٢٠١٩الــی  ٢٠٢٣را تحــت پوشــش قــرار
میدهــد .در مطابقــت بــا پالیســی ویــل صحــت افغانســتان ب ـرای  ٢٠١٢الــی  ،٢٠٢٠ایــن اس ـﱰاتیژی پنــج ســاله ،مبتنــی بــر موفقیتهــای بدســت
آمــده در گذشــته در بخــش ویــل صحــت انکشــاف یافتــه اســت و نقــش یــک رهنمــود را بـرای تقویــت سیســتم ویــل صحــت ،جهــت دســتیابی بــه
هــدف واﻻی پوشــش صحــی همگانــی و اهــداف توســعه پایــدار در افغانســتان ،ایفــأ می ایــد.

 ١دولت افغانستان ،٢٠١٨- ٢٠١٧ ،کتاب احصائیه سال افغانستان ،کابل
https://data.worldbank.org/country/afghanistan ٢
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview ٣
 ٤بانک جهانی ،آگست  ،٢٠١٨معلومات تازه در مورد انکشافات افغانستان
 ٥وزارت صحت عامه ،٢٠١٧ ،ارائه یک دیگاه مبنی بر دستیابی به هدف پوشش صحی همگانی در افغانستان ،کابل
 ٦وزارت صحت عامه ،اگست  ٢٠١٨و  ،٢٠١٩فکت شیت شاخصهای صحی افغانستان ،کابل؛  ،٢٠٠٢زاموس؛ وزارت صحت،
 ،٢٠٠٦سکتور صحت افغانستان؛ کابل ،وزارت صحت؛  ، ٢٠١٨سکتور صحت افغانستان ،کابل
 ٧وزارت صحت عامه ،٢٠١٧ ،حسابات ملی صحی افغانستان
 ٨وزارت صحت عامه ،ﴎوی مرگ و میر درافغانستان  ،٢٠١٠کابل
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استراتيژى تمويل صحت

پروسه انكشاف استراتيژى تمويل صحت  ٢٠١٩الى ٢٠٢٣
انکشــاف اسـﱰاتیژی ویــل صحــت  ٢٠١٩الــی  ٢٠٢٣نیازمنــد ســهم گیــری فعــال دســت انــدرکاران از نهــاد هــا و جوانــب مختلــف در داخــل وزارت
صحــت عامــه و خــارج ازآن بــوده و یــک امــر حتمــی پنداشــته شــده اســت .بدیــن منظــور یــک کمیتــه رهــﱪی و یــک گــروپ کاری تخنیکــی تشــکیل
گردیــد ،بشــمول انکشــاف لوایــح وظایــف ،انکشــاف ایــن اسـﱰاتیژی ،گــروپ کاری تخنیکــی همچنــان روی جــدول زمانــی تطبیــق سـﱰاتیژی ،جلســات
منظــم را برگـزار ودنــد .بعنــوان یــک بخــش از پروســه تجدیــد نظــر ،کمیتــه تخنیکــی یــک بررســی ﴎیــع را در رابطــه بــا ویــل صحــت افغانســتان
انجــام داد و پیرامــون اجـزای اسـﱰاتیژی جدیــد مثـﻼً رهنمــود هــای اســﱰاتیژیک ،اهــداف و مداخــﻼت آن بــه توافــق رســیدند .گــروپ کاری یافتههــا
و رویکردهــای خــود را جهــت منظــوری بــه کمیتــه رهــﱪی ویــل صحــت ) (HFSCارائــه ــود .نظــور بدســت آوردن توافــق ــام جوانــب ذیدخــل،
گزارشــی از یافتــه هــای بررســی ﴎیــع در مــورد وضعیــت فعلــی ویــل صحــت ،و نیــز دســتآورد هــا وچالــش هــای ســکتور صحــت ،ارائــه گردیــد.
درایــن راســتا یــک ورکشــاپ تخنیکــی از طــرف بانــک جهانــی دایرگردیــد ،کــه نتایــج بدســت آمــده از ورکشــاپ ،وبطــور اخــص مــوارد تخنیکــی ،تــا
حــد ممکــن در اس ـﱰاتیژی ویــل صحــت گنجانیــده شــدند .متعاقب ـاً ،گــروپ تخنیکــی مســوده اول اس ـﱰاتیژی ویــل صحــت را ب ـرای یــک گــروپ
بزرگــﱰ دســت انــدرکاران ،طــی یــک ورکشــاپ مشــورتی ،پیشــکش ــود .درچهارچــوب کاری اسـﱰاتیژیک کــه درایــن ســند پیشــکش گردیــده ،نظریــات
ومﻼحظــات اشـﱰاک کننــده گان ورکشــاب مشــورتی درنظــر گرفتــه شــده اســت.

تحليل وضعيت و دروس آموخته شده از تجارب ساير كشور ها
وضعیــت کنونــی ویــل صحــت در افغانســتان نشــان میدهــد کــه ایــن کشــور در مراحــل اول حرکــت بــه صــوب دســتیابی بــه اهــداف بــزرگ پوشــش
صحــی همگانــی ق ـرار دارد .همینطــور ،مصــارف گ ـزاف از پــول شــخصی توســط خانوادههــا ،و اتــکأ بــه ح یــت ویــل کننــده گان ،و موجودیــت
محــدود سیســتم هــای پیــش پرداخــت ،دال بــر ادعــای فــوق میباشــد .ح یــت مالــی داخلــی ســکتور صحــت ،یعنــی بودجــه دولتــی )بگونــه مثــال،
مالیــات عمومــی( ،خیلــی پاییــن بــوده و  ٢٪مصــارف ســکتورصحت را تشــکیل میدهــد ،درحالیکــه ســهم عمومــی بودجــه دولتــی )هــردو بودجــه عــادی
و انکشــافی( تنهــا  ٥٪مجمــوع مصــارف ســکتور صحــت را تشــکیل میدهنــد. ٩
جمــع آوری عوایــد در افغانســتان از طریــق یــک سیســتم مرکــزی تنظیــم شــده دولتــی صــورت میگیــرد کــه ایــن عوایــد بیشــﱰ از بابــت مالیــات ملــی
و تعرفــه هــای گمرکــی جمــع آوری میشــود .عوایــد دولتــی دریــک حســاب دولتــی واحــد کــه از طــرف وزارت مالیــه ١٠تنظیــم میشــود ،جمــع آوری و
واریــز میشــود .فعـﻼً ،یــک میکانیــزم تﴩیــک مالــی ١١بـرای ســکتور صحــت از طریــق ح یــت مالــی ویــل کننــده گان ،ایجــاد گردیــده اســت .ویــل
کننــده گان کلیــدی ســکتور صحــت ،ماننــد اداره انکشــاف بیــن اﳌللــی ایــاﻻت متحــده امریــکا ) ، (USAIDبانــک جهانــی ،و اتحادیــه اروپــا ،کمــک هــای
مالــی خویــش را از طریــق یــک صنــدوق وجهــی اعطــاء مین ینــد ،کــه بعــداً دولــت بــا اســتفاده از آن مجموعــه خدمــات صحــی اساســی ) (BPHSو
مجموعــه خدمــات اساســی شــفاخانه ای ) (EPHSرا بــا شــیوه قـرارداد بــا مؤسســات غیــر دولتــی ،در ٣١وﻻیــت فراهــم میســازد .خدمــات صحــی در
ســه وﻻیــت دیگــر از طــرف دولــت بعنــوان بخــش از میکانیــزم تقویــت وزارت صحــت عامــه ) (MoPH-SMتنظیــم ومدیریــت میشــود .هنــوز هــم
امــکان بهبــود خدمــات صحــی وجــود دارد ،طوریکــه چندیــن موسســات غیــر دولتــی تطبیــق کننــده ،مجموعــه خدمــات صحــی اساســی ) (BPHSو
مجموعــه خدمــات اساســی شــفاخانه ای ) (EPHSرا از طریــق قـرارداد هــا تحــت نظــارت وزارت صحــت عامــه ،ح یــت مین ینــد – کــه تحــت عنــوان
کمــک هــای “خــارج از بودجــه حکومــت” صــورت مــی گیــرد ،کــه ایــن امرسیســتم هــای پاســخگویی را تضعیــف ــوده و بــه طــور بالقــوه موثریــت
مســاعدت را کــه ســبب ویــل دوگانــه آن میشــود ،متاثــر میســازد.
وزارت صحــت عامــه نظــور متنــوع ســاخ منابــع ویــل صحــت ،یــک چارچــوب اســﱰاتژیک ایجــاد عوایــد ) (RGSFرا ایجــاد ــوده کــه بطــور
منظــم آنـرا تجدیــد مین یــد .نســخه تجدیــد شــده  ٢٠١٨آن ،بعضــی منابــع موجــود جهــت ویــل ســکتور صحــت را ماننــد افزایــش مالیــات اصﻼحــی
بــاﻻی تولیــدات تنباکــو ،وضــع مالیــات هنــگام تجدیــد جــواز ســیر وســایط نقلیــه ،وضــع مالیــات بــرواردات مــواد نفتــی ،و مﴩوبــات شــیرین،
مﴩوبــات انــرژی زا ،مشــخص ســاخته اســت .ایجــاد میکانیــزم هــای پیش-پرداخــت ماننــد برنامــه هــای بیمــه صحــی بـرای مــردم ،و تطبیــق پالیســی
فیــس اســتفاده کننــده گان بـرای دریافــت خدمــات در شــفاخانه هــای ثانــوی و ثالثــی گزینــه هــای دیگریســت بـرای بهبــود وضعیــت ویــل صحــت.
براســاس چارچــوب اسـﱰاتژیک ایجــاد عوایــد ،درصورتیکــه راهــکار هــای پیشــنهادی ایــن چهارچــوب بصــورت مکمــل تطبیــق شــوند ،تخمین ـاً ســاﻻنه
مبلــغ ) (١٩٢,٥٣٠,٠٩٠دالــر عوایــد بدســت خواهــد آمــد.١٢
در پنــج ســال اخیــر یــک دســتآورد عمــده در ســکتور صحــت تعدیــل قانــون صحــت میباشــد کــه وضــع فیــس بـرای دریافــت خدمــات را در مقابــل
مراقبــت هــای ثانــوی و ثالثــی بـرای کســانیکه از عهــده پرداخــت آن برآمــده میتواننــد ،اجــازه میدهــد .ایــن امــر یــک نقطــه عطــف در تاریــخ صحــت
عامــه محســوب میشــود ،چــون قب ـﻼً خدمــات بشــمول خدمــات اولیــه ،ثانــوی و ثالثــی رایــگان پنداشــته میشــد .در واقــع ،طوریکــه یــاد آوری شــد،
خانــواده هــا بخــش اعظــم مصــارف صحــی را از پــول شــخصی شــان مــی پردازنــد .باایــن حــال ،مراقبــت هــای اولیــه رایــگان حــق مســلم همــه
شــهروندان کشــور باقــی خواهــد مانــد ،وضــع فیــس بـرای دریافــت خدمــات درمقابــل مراقبــت هــای ثانــوی وثالثــی در شــفاخانه هــا بـرای کســانیکه
 ٩وزارت صحت عامه ،٢٠١٧ ،حسابات ملی صحی افغانستان
 ١٠دولت افغانستان ،وزارت مالیه ،٢٠٠٧ ،قانون مدیریت امور مالی و هزینه های عامه ،کابل
١١
Pooling mechanism
 ١٢وزارت صحت عامه ،چارچوب اسﱰاتیژی; درآمدزایی برای سکتور صحت ،کابل.

استراتيژى تمويل صحت

توانایــی پرداخــت آنـرا دارنــد ،ســبب کاهــش اســتفاده غیــرﴐوی از خدمــات صحــی ،و بصــورت قطعــی ســبب بهبــود کیفیــت خدماتــی میشــود کــه
بـرای طبقــه فقیــر ارائــه میگــردد .ایــن امــر همچنــان ســبب اصﻼحــات بیشــﱰ در ویــل صحــت مــی شــود کــه نیازمنــد ســهم گیــری مــردم عــام مــی
باشــد )البتــه مردمانــی کــه توانایــی پرداخــت آنـرا دارنــد( ،ماننــد معرفــی بیمــه صحــی بـرای مــردم.
اخیـرا ،وزارت صحــت عامــه میکانیــزم هــای مختلــف خریــداری را بـرای مجموعه خدمات صحی اساسی و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای نظــور
بهبــود کارآیــی در مصــارف صحــی و اســتفاده از منابــع موجــود بـرای نتایــج بهــﱰ ســکتور صحــت ،ایجــاد کــرده اســت .خریــداری اسـﱰاتیژیک شــامل
بکارگیــری روش قـرارداد مبتنــی بــر اجـراأت مــی باشــد ،طوریکــه قراردادهــا بــا موسســات غیــر دولتــی تحــت پــروژه صحتمنــدی بــه امضــأ رســیده کــه
پرداختهایشــان بــا در نظرداشــت نایــل آمــدن بــه شــاخصهای مشــخص دارای اولویــت صحــت مــادر و طفــل صــورت میگیــرد .برعــﻼوه پرداخــت
ﴎ جمــع ١٣یــا یکجایــی یــک مبلــغ مشــخص بــه موسســات غیــر دولتــی کننــده مجموعه خدمات صحی اساسی و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای
نظــور پوشــش مصــارف اساســی آنهــا پرداخــت مــی شــود ،موسســات غیــر دولتــی نظــر بــه خدمــات انجــام شــده بعــد از رســیدن بــه هــدف توافــق
شــده ،مقــداری را بحیــث فیــس در برابــر عرضــه خدمــات شــان دریافــت خواهنــد کــرد .یــک ســقف یــا محدودیــت وضــع خواهــد شــد کــه مصــارف
کاهــش پیــدا کننــد .بایــد یــادآور شــد کــه خریــد خدمــات مراقبتهــای ثالثــی در شــفاخانههای ملــی همچنــان براســاس میتــود کﻼســیک بودجــه بــر
اســاس بــاب ۱۴بــا اســتفاده از بودجــه عــادی دولــت صــورت میگیــرد.
یکــی از مســئولیتهای وزارت صحــت عامــه درقبــال ویــل صحــت ،ارائــه شــواهد مبنــی بــر ح یــت از اصﻼحــات ویــل صحــت و ح یــت از
دادخواهــی ب ـرای تغیی ـرات مثبــت از جملــه افزایــش عوایــد ب ـرای ســکتور صحــت و حصــول اطمینــان از اســتفاده مؤثــر از منابــع موجــود اســت.
بنابرایــن ،ریاســت اقتصــاد و ویــل صحــت وزارت صحــت عامــه در رابطــه بــا ارائــه شــواهد اقتصــادی نظــور تصمیمگیــری در خصــوص موضوعــات
مرتبــط و ح یتهــای آگاهانــه نقــش مهمــی را ایفــأ میکنــد .تعــدادی از مطالعــات اقتصــاد صحــت ،منجملــه مطالعــات در مــورد کارآیــی و عدالــت
در عرضــه خدمــات صحــی ،مطالعــات امــکان ســنجی بیمــه صحــی ،و ایجــاد حســابات ملــی صحــی و ﴎویهــای پیگیــری مصــارف عامــه در قســمت
برنامــه ریــزی ویــل صحــت در افغانســتان بســیار مهــم بــوده اســت.
یکــی از درسهــای کلیــدی از تطبیــق اسـﱰاتیژیهای قبلــی ویــل صحــت ایــن اســت کــه تطبیــق مؤثــر اسـﱰاتیژی ویــل صحــت ،مســتلزم ح یــت
کامــل از اسـﱰاتیژی توســط وزارت مالیــه بــه عنــوان وزارت محــوری در عرصــه اصــﻼح سیســتم مالــی عامــه اســت.
بــا در نظرداشــت وابســتگی ســکتورت صحــت بــه ویــل کننــده گان خارجــی ،ه هنگــی ویــل کننــده گان ویــل صحــت بــر محــور اهــداف و
اس ـﱰاتژی هــای ویــل صحــت نیــز حیاتــی مــی باشــد .وزارت صحــت عامــه اذعــان دارد کــه نیــاز اســت تــا بینــش وزارتخانههــای ذیربــط و ویــل
کننــدگان مالــی در مســیر اهــداف و نتایــج اصﻼحــات ویــل صحــت ســوق داده شــود .بــا وجــود آنکــه ،در چندیــن ســال گذشــته ،تﻼشهــای زیــادی
بـرای ح یــت از ایجــاد عوایــد بیشــﱰ متمرکــز شــده اســت ،امــکان افزایــش کارآیــی درمــﴫف منابــع موجــود و نیــز امــکان بهبــود مــﴫف بودجــه نیــز
وجــود دارد .مــﴫف بودجــه بــه طــور قابــل توجهــی بهبــود یافتــه اســت  -بــه عنــوان مثــال ،مــﴫف بودجــه صحــت از  ٧٠٪در ســال  ٢٠١٥بــه بیــش
از  ٩٣٪در ســال  ٢٠١٨بهبــود یافتــه اســت .
منابــع موجــود و نیــز امــکان بهبــود مــﴫف بودجــه نیــز وجــود دارد .مــﴫف بودجــه بــه طــور قابــل توجهــی بهبــود یافتــه اســت  -بــه عنــوان مثــال،
مــﴫف بودجــه صحــت از  ٧٠٪در ســال  ٢٠١٥بــه بیــش از  ٩٣٪در ســال  ٢٠١٨بهبــود یافتــه اســت. ۱۵
از جانــب دیگــر ،ســکتور خصوصــی صحــی نقــش اساســی را در عرضــه مراقبتهــای صحــی در ﴎاﴎ کشــور ایفــا مــی ایــد .بیــش از  ٥٠٪از جمعیــت
کشــور بــرای دریافــت خدمــات صحــی بــه بخشهــای انتفاعــی ســکتور خصوصــی )داکــﱰان شــخصی ،کلینیکهــا و شــفاخانههای خصوصــی(
مراجعــه میکننــد .ادویــه و خدمــات تشــخیصیه عمــده تریــن عوامــل افزایــش مصــارف ازپــول شــخصی خانوادههــا را بــه ترتیــب  ٤٨٪و  ٣٥٪تشــکیل
میدهنــد . ۱۶عــدم موجودیــت یــک سیســتم نظارتــی دولتــی بــر ســکتور خصوصــی باعــث افزایــش نگرانــی در رابطــه بــا ضیــاع منابــع و کاهــش
کارآیــی میشــود .تســلطه بخشهــای انتفاعــی ســکتور خصوصــی و شــیوع هزینههــای بــاﻻی پرداخــت از پــول شــخصی نیــز باعــث احتـ ل افزایــش
اســتفاده نابرابــر و ناعادﻻنــه از خدمــات توســط مــردم میشــود و فق ـرا را از دسﱰســی بــه مراقبتهــای ﻻزم صحــی محــروم میکنــد.
در شــفاخانههای ثالثیایکــه توســط وزارت صحــت عامــه مدیریــت میشــوند ،یتــوان میــان عرضــه کننــدگان خدمــات صحــی و خریــداران ایــن
خدمــات فــرق قایــل شــد .وزارت صحــت عامــه در حــال حــاﴐ هــم نقــش عرضــه کننــده خدمــات صحــی ثالثــی و هــم نقــش خریــدار ایــن خدمــات
را ایفــأ میکنــد.

 ۱۳ﴎجمع ((Lump sum
بودجه براساس باب )(Line item budget؛ باب های  ) ٢١منابع بﴩی( ،باب  ) ٢٢اجناس و خدمات( و باب  ) ٢٥کسب دارایی(
 ۱۵وزارت صحت عامه ،گزارش تطبیق بودجه ،کابل
 ۱۶وزارت صحت عامه ،٢٠١٧ ،حسابات ملی صحی افغانستان ،کابل
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اهداف مشخص به سطح كشور
اسـﱰاتیژی ویــل صحــت  ٢٠٢٣-٢٠١٩نظــور جهــت دهــی ســکتور صحــت افغانســتان در مســیر رســیدگی اسـﱰاتیژیک بــه خﻼهــای مالــی انکشــاف
یافتــه اســت ،تــا بدیــن ترتیــب ایــن ســکتور بتوانــد بشــکل بهــﱰ پاســخگوی نیازهــای مــردم باشــد .اهــداف مشــخص ایــن اسـﱰاتیژی عبارتنــد از:
 افزایش میزان درآمد موجود در سکتور صحت نظور گسﱰش مراقبتهای صحی؛
 بهبود عدالت ،کارآیی و پایداری یا تداوم در ویل صحت؛
 کاهش مصارف از پول شخصی توسط خانواده ها و جلوگیری از سوق یاف خانوادهها به سمت فقر؛
 بهبــود مؤثریــت منابــع ویــل صحــت و تقویــت میکانیزمهــای خریــداری اسـﱰاتیژیک جهــت تســهیل تخصیــص منابــع مالــی بشــکل عادﻻنــه و
کارآمــد و عرضــه خدمــات صحــی باکیفیــت؛
 تقویت ظرفیت وﻻیات برای تولید معلومات به موقع اقتصاد صحت ،ویل و مصارف جهت رهنمود های پالیسی و تصمیم گیری.

ديدگاه

ــام شــهروندان از صحــت خــوب برخــوردار بــوده و از کیفیــت خدماتــی کــه توســط حکومــت ارائــه میگــردد راضــی باشــند .در نتیجــه ،کشــور از
بهــره وری یــا مولدیــت و رشــد بیشــﱰ بــه علــت صحــت بهــﱰ جســمی و روانــی ،و افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهــش مــرگ و میــر و امـراض بهــره
منــد گــردد.

مأموريت

وزارت صحــت عامــه در جهــت هــای مختلــف اسـﱰاتیژیک کار ــوده و مداخﻼتــی ویــل صحــت را بشــمول دادخواهــی بـرای منابــع بیشــﱰ ،بهبــود
مــﴫف بودجــه و افزایــش کارآیــی در مــﴫف منابــع موجــود از طریــق هــدف گیــری بهــﱰ و خریــداری اس ـﱰاتیژیک؛ تولیــد و ایجــاد شــواهد مــورد
نیــاز بـرای ویــل صحــت بــه منظــور ح یــت از افزایــش مجموعــه منابــع مالــی موجــود را بـرای سیســتم صحــی ،تطبیــق مــی ایــد.

هدف

نظور تﴪیع روند دستیابی به پوشش صحی همگانی از طریق ایجاد وجوه مالی کافی و بهبود کارآیی و عدالت ویلی.

استراتيژى تمويل صحت

اصول و ارزشهاى اساسى
ترتیب و تطبیق اصﻼحاتی که در این اسﱰاتیژی ویل صحت پیشنهاد گردیده اند ،براساس اصول اساسی ذیل استوار خواهند بود:
همبستگی ،که رکز آن روی بهبود صحبت همه مردم می باشد و توجه خاص آن به مردم فقیر و آسیب پذیر است.
کارآیی در عرصه بسیج منابع ،تخصیص و استفاده از منابع نظور جلوگیری از ضیاع منابع در سکتور صحت؛
شفافیت و حسابدهی در عرصه مدیریت منابع سکتور صحت؛
پایداری و تداوم از طریق ازدیاد بسیج منابع داخلی؛
تصمیم گیری براساس شواهد؛
حصول اطمینان از دسﱰسی مردم نیازمند به مراقبت های صحی؛
بهبود کیفیت مراقبت های صحی؛
بهبود عدالت در استفاده از خدمات صحی و وجوه مالی سکتور صحت.

جهت هاى استراتيژيك
هــر جهــت اســﱰاتیژیک و هــدف ،نظــر بــه مجموعــه ای از معیارهــا انتخــاب گردیــده اســت تــا کــه از ه هنگــی آنهــا بــا اهــداف پالیســی و اولویــت
هــای وزارت صحــت عامــه اطمینــان حاصــل گــردد .معیارهــای پیشــنهادی بـرای انتخــاب جهــت هــای اســﱰاتیژیک و اهــداف قـرار ذیــل انــد:
مرتبط به سیستم صحی افغانسستان باشد؛
مطابق به پالیسی ملی سکتور صحت  ٢٠٢٠-٢٠١٥و اسﱰاتیژی ملی سکتور صحت  ٢٠٢٠-٢٠١٦باشد؛
با برنامه های اولویت ملی ) (NPPمطابقت داشته باشد؛
با پالیسی ویل صحت  ٢٠٢٠-٢٠١٢مطابقت داشته باشد؛
مطابق و ه هنگ با چارچوب ملی صلح و توسعه ) (ANPDFباشد؛
براساس اسﱰاتیژی ویل صحت  ٢٠١٨-٢٠١٤باشد؛
قابل ارزیابی -توسط شاخص های مشخص ،قابل اندازه گیری ،قابل دسﱰسی ،واقع گرایانه و محدود به زمان ) (SMARTباشد؛
پایدار از لحاظ میکانیزم های ویل مالی؛
قابل فهم -هدف مشمول سازی آن به آسانی قابل فهم باشد؛
در افغانستان قابل تطبیق و ممکن باشد؛
برای مفاهیمی چون کارایی ،عدالت ،مؤثریت ،دسﱰسی ،شفافیت ،حسابدهی و ایجاد سیستم موثر باشد.

جهت استراتيژيك :١

انسجام تمويل ازمنابع داخلى و خارجى براى سكتور صحت

از لحــاظ تاریخــی ،افغانســتان از بودجــه ملــی ســهم کمــﱰی ب ـرای ســکتور صحــت اختصــاص داده اســت .بــه عنــوان مثــال ،دولــت در ســال ،٢٠١٩
تقریبــا  ٤٫٢٪کل بودجــه خــود را بــه وزارت صحــت عامــه اختصــاص داده اســت .نظــور دســتیابی بــه هــدف پوشــش صحــی همگانــی ،ســازمان صحــی
جهــان پیشــنهاد میکنــد کــه  ٥٪از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــه طــور اوســط بــه مــﴫف عامــه اختصــاص یابــد . ۱۷نظــور حصــول اطمینــان از
در دســﱰس قـرار داشـ بودجــه ﻻزم و پایــدار بـرای ســکتور صحــت ،افغانســتان بایــد ســهم هزینههــای صحــی را از منابــع داخلــی خــود بــه تدریــج
افزایــش دهــد .ایــن موضــوع بــه ویــژه در امــر جلوگیــری از بــروز مشــکﻼت در سیســتم صحــت بــه دلیــل کاهــش احت لــی ویــل خارجــی مهــم تلقــی
میشــود .بــا وجــود اینکــه ،امنیــت اولویــت نخســت دولــت جمهــوری اســﻼمی افغانســتان را تشــکیل میدهــد ،ﴐوری اســت کــه دولــت جمهــوری
اســﻼمی افغانســتان تخصیــص بودجــه ملــی بـرای ســکتور صحــت را بــا توجــه بــه اهمیــت ﴎمایــه گــذاری در ســکتور صحــت غــرض ثبــات اقتصــادی
و امنیــت افزایــش دهــد .عــﻼوه بــر ایــن ،تجــارب بیناﳌللــی نشــان میدهــد کــه افزایــش بودجــه دولــت ،موثرتریــن طریقــه ب ـرای کاهــش مصــارف
شــخصی بلنــد توســط خانــواده هــا اســت .بـرای بهبــود فضــای مالــی ،میتــوان از میکانیــزم هــای گوناگــون ویــل مالــی از جملــه معرفــی یــا افزایــش
مالیــه بــر اقــﻼم مــﴬ بــه صحــت )بــه عنــوان مثــال ،مالیــات تنباکــو و محصــوﻻت شــکر و غیــره( ،مالیــات بــر ارزش افــزوده و ایجــاد میکانیزمهــای
پیــش پرداخــت اســتفاده کــرد .بنابرایــن ،تطبیــق چارچــوب اســﱰاتیژیک ایجــاد عوایــد وزارت صحــت عامــه  ٢٠١٨نظــور بهبــود منابــع موجــود در

 ١٧سازمان صحی جهانی ،گزارش صحی جهانی

٥

٦

استراتيژى تمويل صحت

ســکتور صحــت یــک امــر ﴐوری تلقــی میشــود .بــا آنکــه در راســتای گســﱰش فضــای مالــی ،پتانســیل ﻻزم وجــود دارد کــه بــه ایجــاد تأثیــر مثبــت
بــر بودجــه ســکتور صحــت منجــر خواهــد شــد ،امــا تواناییهــای افغانســتان در قســمت افزایــش درآمــد داخلــی و اولویــت بخشــیدن بــه ســکتور
صحــت از لحــاظ زمانــی در محــدوده کوتــاه مــدت یــا میــان مــدت میــﴪ ــی باشــد .در نتیجــه ایــن مﻼحظــات ،حفــظ ســطح فعلــی ویــل خارجــی
بـرای حصــول اطمینــان از اینکــه افغانســتان قــادر بــه تأســیس یــک سیســتم ویــل صحــت مطمــﱧ مــی باشــد کــه بتوانــد سیســتم صحــت را در جهــت
دســتیابی بــه اهــداف آن هدایــت کنــد ،یــک امــر ﴐوری تلقــی میشــود.

هدف استراتيژيك :١,١
افزايش تمويل داخلى براى سكتور صحت
مداخﻼت:

ح یت از افزایش بودجه دولت برای سکتور صحت )اولویت دهی به سکتور صحت در بودجه ملی(؛
ح یت از درنظرگیری بودجه عﻼمت گذاری شده به سکتور صحت )به عنوان مثال ،مالیات بر تنباکو(؛
تقویت همکاری با مراجع ذیدخل یا همکاران کلیدی نظور انسجام منابع مالی :به عنوان مثال ،وزارت مالیه ،وزارت معارف ،وزارت تحصیﻼت
عالی ،پارﳌان و وزارت عدلیه؛
انکشاف خﻼصههای پالیسی برای مداخﻼتی پیشنهادی شامل در چارچوب اسﱰاتیژیک ایجاد عواید؛
تطبیق چارچوب اسﱰاتیژیک ایجاد عواید؛
بررسی زكات و تکافل به عنوان منابع داخلی برای سکتور صحت؛
درنظرگیری سایر گزینههای رفاهی نظور افزایش ویل داخلی برای سکتور صحت ،به ویژه در سطوح تسهیﻼت صحی ،فراتر از چارچوب
اسﱰاتیژیک ایجاد عواید ،ذکات و تکافل؛
بررسی و تنظیم سیستم فیس خدمات برای مراقبتهای صحی ثانوی و ثالثی نظور حصول اطمینان ازاینکه فقرا به مراقبتهای صحی یکسان
دسﱰسی دارند.

نتايج متوقعه:

هدف استراتيژيك :٢,١
تقويت هماهنگى و تنظيم كمكهاى تمويل كنندگان در راستاى تحقق اولويتهاى
ملى در بخش صحت جهت بهبود پيشبينى دريافت منابع مالى بيشتر و حمايت از افزايش
درخواستهاى مالى
مداخﻼت:

انکشاف ابزار جامع به منظور بررسی منظم منابع فعلی خارجی و پیشبینی شده در سکتور صحت؛
دادخواهی برای تداوم کمک مالی فعلی توسط ویل کنندگان؛
حصول اطمینان از وجود ه هنگی ﻻزم و ارتباط مؤثر با ﴍکای انکشافی برای شناسایی یک رویکرد مشﱰک نظور اِع ل اصﻼحات در ویل
صحت؛
ه هنگی با ﴍکای انکشافی برای بهبود ویل مالی و پایداری یک مجموعه جدید خدمات ادغام شده صحی اساسی )(IPEHS؛
شناسایی فرصتها و دادخواهی برای کمکهای مزید ویل کننده گان برای سکتور صحت؛
تقویت ه هنگی و تنظیم کمکهای مستقیم و خارج از بودجه دولت ویل کننده گان در راستای تحقق اولویتهای ملی در بخش صحت.

نتايج متوقعه:
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هدف استراتيژيك :٣,١
استفاده از منابع سكتور خصوصى و افزايش سرمايهگذارى در سكتور صحت
مداخﻼت:

دادخواهی برای ﴎمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش های اولویت داده شده سکتور صحت؛
دادخواهی برای مشارکت عامه و خصوصی در بخشهای شفاخانهها ،تشخیصیه ،فارمسی و ﻻبراتوارها؛
شناسایی و دادخواهی برای پتانسیل اضافی منابع درآمد خصوصی.

نتايج متوقعه:

جهت استراتيژيك :٢
حفاظت مالى در برابر مصارف مصيبت بار صحى و جلوگيرى از فقر كه ازاثر
مصارف از پول شخصى خانوادهها ناشى مىشود
ویــل صحــت افغانســتان بــه عنــوان یــک میکانیــزم ویلــی شــناخته مــی شــود کــه بــه پی نــه وســیعی وابســته بــه مصــارف شــخصی خانــواده هــا
اســت .ایــن مصــارف شــخصی فزاینــده و مصــارف مصیبــت بــار صحــی نشــان دهنــده ی بــی عدالتــی در دسﱰســی بــه مراقبتهــای صحــی در میــان
فقی ـران اســت .عواقــب منفــی از هزینههــای بلنــد و شــخصی خانــواده هــا و اقتصــاد ملــی را یتــوان نادیــده گرفــت .نظــور کاهــش مصــارف
شــخصی خانــواد هــا در حیــن دریافــت خدمــات از مراکــز عرضــه خدمــات صحــی ،پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه میکانیزمهــای پیــش پرداخــت ،ماننــد
بیمــه صحــی بایــد در ســطح ملــی برنامهریــزی وب ـرای محافظــت فق ـرا و ح یــت از سیســتم عرضــه خدمــات صحــی جهــت دســتیابی بــه اهــداف
ملــی در بخــش صحــت معرفــی گــردد .بــا توجــه بــه ایــن کــه بیشــﱰین مصــارف شــخصی خانــواده هــا از جیــب مربــوط بــه خریــد ادویــه اســت
)تقریبــا  ،(٥٧٪طــرح و تطبیــق یــک میکانیــزم پیــش پرداخــت کــه مشــمول پرداخــت هزینههــای ادویــه ژنریــک باشــد ،میتوانــد نقــش مهمــی
در کاهــش مصــارف شــخصی خانــواده هــا ایفــأ کنــد .بدیــن منظــور ،از آنجــا ایکــه تطبیــق یــک میکانیــزم ملــی پیشپرداخــت بــه اِعـ ل اصﻼحــات
ســکتوری اساســی و ارتقــأ ظرفیــت نیــاز دارد ،نظــور حصــول اطمینــان از آمادگــی بـرای آینــده ،ﻻزم اســت کــه گامهــای مقدماتــی در حــال حــاﴐ
برداشــته شــود .وزارت صحــت عامــه بررســی می ـزان امکانپذیــری اج ـرای بیمههــای صحــی را آغــاز ــوده اســت و روی یــک چارچــوب حقوقــی
بــرای میکانیزمهــای یکپارچــه و مناســب پیشپرداخــت و کاهــش خطــرات مالــی کار ــوده اســت .تــا حــال ،وزارت صحــت عامــه مرحلــه اول
مطالعــات امــکان ســنجی بیمــه صحــی را تکمیــل ــوده اســت و مرحلــه دوم مطالعــات امــکان ســنجی بیمــه صحــی را انجــام میدهــد .عــﻼوه بــر
ایــن ،وزارت صحــت عامــه مســوده یــک قانــون بیمــه صحــی را نیــز انکشــاف داده اســت کــه در حــال حــاﴐ توســط وزارت عدلیــه تحــت بررســی
و مــرور قـرار دارد .یکــی از چالشهــای کلیــدی در قســمت پوشــش فقـرا در برنامــه صحــت ،شناســایی افـرادی اســت کــه بــه عنــوان فقیــر تثبیــت
میشــوند ،زی ـرا تاکنــون یــک چنیــن میکانیزمــی از طــرف دولــت ایجــاده نگردیــده اســت.

هدف استراتيژيك :٢,١
معرفى ميكانيزمهاى پيشپرداخت بمنظور كاهش مصارف شخصى خانواده ها
مداخﻼت:

بررسی امکانپذیری گزینههای میکانیزمهای پیشپرداخت؛
انجام مطالعات ایل به پرداخت نظور ارزیابی ایل و توانایی مردم در قسمت پرداخت برای بیمه صحی؛
انکشاف اسناد قانونی و اداری ﻻزم نظور ابتکار و آغاز بیمه صحی در افغانستان؛
تطبیق آزمایشی میکانیزمهای پیشپرداخت.

نتايج متوقعه:

٧

٨
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هدف استراتيژيك :٢,٢
محفاظت از قشر فقير جامعه در برابر مصارف مصيبت بار صحى
مداخﻼت:

دادخواهی و کار با ادارات ذیربط نظور شناسایی فقرا؛
دادخواهی در راستای ایجاد میکانیزمهای رفاهی ،از جمله صندوق وجهی برای عرضه خدمات عادﻻنه و برنامههای پرداخت مﴩوط پول به
منظور بهبود پوشش خدمات صحی اساسی؛
حصول اطمینان از تطبیق مؤثر معافیت فیسهای صحی برای فقرا.

نتايج متوقعه:

جهت استراتيژيك :٣
بهبود ميكانيزمهاى خريد

١٨

مدیریت منابع کمیاب به طور مؤثر و کارا یکی از اهداف مهم اسﱰاتیژی ویل صحت محسوب میشود .یکی از رویکردهای کلیدی در برنامه
اصﻼحات ویل صحت ،طرح و تطبیق میکانیزمهای خریداری اسﱰاتیژیک است .در قسمت معرفی خرید اسﱰاتیژیک چند سوال مطرح می شود که
باید به آنها پاسخ ارائه شود ،از جمله اینکه خرید خدمات صحی برای چه کسانی ،چه نوع خدمات صحی ،از کدام مرجع ،نحوه پرداخت و مقدار
هزینه آن چه مقدار باشد .در افغانستان ،پرداخت برای خدمات شفاخانهها عمدتاً بر اساس باب بودجه صورت میگیرد .در قسمت مؤسسات
غیردولتی که بستههای خدمات اساسی شفاخانه ای و خدمات صحی اساسی را تحت پروژه “صحتمندی” تطبیق می ایند ،پرداخت هزینههای
صحی عمدتاً از طریق پرداخت ﴎانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد صورت میگیرد .تاالحال دولت از سکتور خصوصی انتفاعی ،خدمات صحی را
خریداری یکند .مردم خدمات صحی را از مراکز صحی انتفاعی سکتور خصوصی بر اساس پرداخت – فیس – در برابر خدمات خریداری میکنند و
هزینههای خدمات صحی را به طور مستقیم از پول شخصی شان در مرکز صحی پرداخت میکنند .وزارت صحت عامه پﻼن دارد تا از طریق ایجاد
مشارکتهای عامه و خصوصی با مراکز صحی انتفاعی سکتور خصوصی ،میزان دسﱰسی مردم به مراقبتهای صحی و نیز سطح خدمات را افزایش
دهد .مداخﻼتی مربوط به تأمین مالی تقاضأ و عرضه ،مانند تأمین مالی مبتنی بر نتایج ،پرداخت مﴩوط پول نقد و پرداخت هزینههای صحی
از طریق موبایل ،نظور بهبود شاخصهای کلیدی صحت و رفع موانع دسﱰسی به خدمات به طور مستمر مورد آزمایش و تطبیق قرار خواهند
گرفت .وزارت صحت عامه در صدد بررسی و آزمایش میکانیزمهای بیشﱰ پرداخت هزینههای خدمات صحی است تا اطمینان حاصل شود که وجوه
اختصاص یافته به طور مؤثر برای ارائه خدمات صحی با کیفیت عالی به مردم مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف استراتيژيك :٣,١
ترويج خريدارى استراتيژيك
مداخﻼت:

ایجاد و تنظیم چارچوبهای قانونی و اداری برای تطبیق میکانیزمهای خرید اسﱰاتیژیک ،بشمول بودجه کلی برای شفاخانهها؛
بررسی و انکشاف میکانیزمهای خرید اسﱰاتیژیک برای خدمات و کاﻻها از عرضه کننده گان ،بشمول مؤسسات غیر دولتی ،سکتورهای عامه و
خصوصی؛
ایجاد مشارکت عامه و خصوصی بین شفاخانهها ،مراکز صحی ،دواخانهها و ﻻبراتوارها؛
انکشاف میکانیزمهای پرداخت مبتنی بر عملکرد در خصوص قراردادهایی که از طریق بودجه دولت ویل میشوند؛
بررسی و انکشاف ابتکارات جدید اسﱰاتیژیک )به عباره دیگر ،پرداخت مﴩوط پول نقد( و بررسی تأثیر آن بر استفاده از خدمات صحی.
١٩

Purchasing mechanisms ١٨
Global budget ١٩
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نتايج متوقعه:

جهت استراتيژيك :٤
بهبود كارآيى و عدالت در مصارف عامه
بــا کاهــش ناکارآیــی و جلوگیــری از ضیــاع منابــع ،امــکان افزایــش منابــع مالــی بـرای ســکتور صحــت وجــود دارد .اســتفاده مؤثــر از منابــع محــدود
موجــود ،نیازمنــد برنامــه ریــزی و انکشــاف اس ـﱰاتیژیهای مؤثــر اســت .ایجــاد شــواهد اقتصــاد صحــت از طریــق انجــام ارزیابیهــای اقتصــادی،
تحلیــل هزینههــا و بررســی مصــارف عامــه نظــور ح یــت از نهادینــه ســازی تصمیــم گیــری مبتنــی بــر شــواهد در بخــش صحــت باعــث بهبــود
مؤثریــت کارآیــی تخصیصــی و بهــره وری تخنیکــی ســکتور صحــی خواهــد شــد .ایجــاد ه هنگــی و همنوایــی میــان نهادهــای انکشــافی همــکار و
وزارتخانههــای ذیربــط در قســمت ح یــت از اولویتهــای صحــی ملــی جهــت بهبــود می ـزان کارآیــی در ســکتور صحــت یــک امــر ﴐوری تلقــی
میشــود .ﴐوری اســت کــه ایــن سیســتم همچنــان بــه ح یــت از بهبــود کیفیــت عرضــه خدمــات صحــی توســط مراکــز صحــی عامــه ،مؤسســات
غیردولتــی و ســکتور خصوصــی ادامــه دهــد تــا ایــن امــر بــه کاهــش نیــاز افغانهــا بــه ســفر بــه خــارج از کشــور جهــت دریافــت خدمــات صحــی
منتــج شــود.
ایــن اســﱰاتیژی بــر اهمیــت انجــام بررســیها و مطالعــات مســتمر جهــت بررســی و اصــﻼح محدودیتهــای موجــود در عرصــه تطبیــق بودجــه
وزارت صحــت عامــه و جلوگیــری از ضیــاع آن نیــز تأکیــد مــیورزد .نظــور حصــول اطمینــان از ایــن کــه مصــارف صحــی در تناســب بــا نفــوس و
نیازهــای آنــان صــورت میگیــرد ،وزارت صحــت عامــه در راســتای شناســایی نابرابریهــا در مصــارف صحــی در ســطح وﻻیــات و مناطــق مختلــف
جغرافیایــی و حــل آن ،اقداماتــی را روی دســت خواهــد گرفــت .عــﻼوه بــر ایــن ،نظــور حصــول اطمینــان از اســتفاده مؤثــر از بودجــه اختصــاص
یافتــه ،دولــت نظــارت خواهــد کــرد کــه مصــارف طبــق اولویتهــای ﴍایــط صحــی و امـراض صــورت میگیــرد .اسـﱰاتیژی همچنــان طــرح اســتقﻼل
مالــی شــفاخانههای ملــی را جهــت بهبــود کارآیــی عملیاتــی آنهــا تجویزمیکنــد.

هدف استراتيژيك :٤,١
بهبود كارآيى در سكتور صحت
مداخﻼت:

تحلیل منظم کارآیی و موثریت سیستم صحی نظور شناسایی فرصتهای بالقوه جهت بهبود نحوه عملکرد ،ﴏفهجویی در هزینهها و اجتناب
از هدر رف آن؛
تنظیم بهﱰ بودجه در مطابقت با نیازهای صحی نظور بهبود بهره وری مؤثر از بودجه اختصاصی و اولویتبندی مداخﻼتی صحی؛
از طریق تقویت ه هنگی و مشارکت جوانب ذیدخل ،کاهش تقسی ت و چند پارچگی بودجه در سکتور صحت؛
بررسی و حل محدودیتهای موجود در عرصه تطبیق بودجه؛
معرفی میکانیزمهای مناسب پرداخت نظور بهبود مؤثریت و کارآیی عرضه خدمات صحی؛
انجام ارزیابی تکنالوژی صحی ) (HTAنظور کاربُرد تکنالوژی کم مﴫف در سکتور صحت؛
تجویز استقﻼل مالی در شفاخانههای ملی.

نتايج متوقعه:

٩

١٠
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هدف استراتيژيك :٤,٢
بهبود عدالت در مصارف صحى
مداخﻼت:

ارائه شواهد مبنی بر وجود بیعدالتی در سکتور صحت )به عنوان مثال ،نتایج و ارائه خدمات صحی( از طریق تجزیه و تحلیل عدالت ٢٠در
خدمات صحی؛
شناسایی موانع استفاده از خدمات صحی در میان اقشار آسیب پذیر جامعه؛
برنامه ریزی و انجام فعالیتهایی که به عدالت در بخش خدمات صحی و نتایج مطلوب بیانجامد؛
طرح و تطبیق یک صندوق وجهی عادﻻنه صحت ٢١برای ح یت از فقیران نظور اطمینان از دسﱰسی به خدمات صحی ﻻزم.

نتايج متوقعه:

جهت استراتيژيك :٥
بهبود ميكانيزمهاى پيگيرى منابع
پیگیــری جریــان وجــوه مالــی نظــور حصــول اطمینــان از رعایــت دو اصــل پاســخگویی و شــفافیت در سیســتم صحــت یــک امــر ﴐوری تلقــی
میشــود .راه انــدازی ﴎویهــای منظــم در رابطــه بــا مصــارف صحــی نظــور دانسـ اینکــه چــه مقــدار پــول در ســکتور صحــت بــه مــﴫف رســیده
اســت ،چــه کســی مســئولیت مدیریــت ایــن مصــارف را بــر عهــده دارد و ایــن کــه آیــا خدمــات صحــی بــه مســتفید شــوندگان نهایــی مــورد نظــر
رســیده اســت یــا خیــر ،در قســمت ارزیابــی پالیســیها و پروگرامهــای صحــی و پیﴩفــت در عرصــه دســتیابی بــه هــدف پوشــش صحــی همگانــی
از اهمیــت زیــاد برخــوردار اســت .پیگیــری منابــع در اغلــب مــوارد ،بــه دلیــل پــر هزینــه بــودن و نیــز اغلبـاً وابســتگی بــه ویــل از منابــع خارجــی
و فراهــم ــودن کمــک تخنیکــی از منابــع خارجــی ،پــر چالــش مــی باشــد .در جریــان تطبیــق ایــن اس ـﱰاتیژی ،وزارت صحــت عامــه پــﻼن دارد تــا
ظرفیــت ﻻزم را در دیپار نــت هــا و یــا بخــش هــای ایــن وزارت و ﴍکای مرتبــط خــود نظــور پیگیــری منظــم منابــع مالــی در داخــل و خــارج از
سیســتم صحــی ایجــاد کنــد و اطمینــان حاصــل ایــد کــه پیگیــری منابــع در ایــن سیســتم نهادینــه شــده اســت.

هدف استراتيژيك :٥,١
نهادينه سازى حسابات ملى صحى
مداخﻼت:

تداوم تولید گزارشات حسابات ملی صحی به طور منظم؛
انکشاف فﴩده پالیسی راجع به نتایج حسابات ملی صحی؛
داد خواهی برای تطبیق مؤثر پیشنهادات حسابات ملی صحی؛
ه هنگی با جوانب ذیدخل نظور دریافت معلومات ﻻزم برای تهیه و ترتیب گزارش حسابات ملی صحی؛
انتشار نتایج حسابات ملی صحی در سطوح مرکز و وﻻیات؛
انکشاف ابزار و استندردهای ﻻزم برای جمع آوری معلومات از سکتور خصوصی راجع به مصارف صحی.

نتايج متوقعه:

Equity analysis ٢٠
Health equity fund ٢١
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هدف استراتيژيك :٥,٢
نهادينه سازى سيستم مديريت معلومات مصارف )(EMIS
مداخﻼت:

توسعه تطبیق سیستم مدیریت معلومات مصارف در سطح ملی؛
ارتقأ سیستم مدیریت معلومات مصارف به یک سیستم مبتنی بر ویب؛
لینک سیستم مدیریت معلومات مصارف به سیستم معلومات صحی )(DHIS٢؛
تهیه و ترتیب منظم گزارشات سیستم مدیریت معلومات مصارف جهت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد منحیث فراهم کننده ارقام برای
مطالعات اقتصادی و تولید حسابات ملی صحی؛
حصول اطمینان از دردسﱰس قرار داش منابع بﴩی و ظرفیت بﴩی ﻻزم جهت تطبیق مؤثر و انکشاف سیستم مدیریت معلومات مصارف.

نتايج متوقعه:

اهداف استراتيژيك :٥,٣
تطبيق مرور مصارف عامه ) (PERو سروى پيگيرى مصارف عامه )(PETS
مداخﻼت:

تطبیق ﴎوی پیگیری مصارف عامه به طور منظم؛
تطبیق مرور مصارف عامه؛
همکاری با ﴍکای صحی جهت تطبیق مؤثر پیشنهادات ﴎوی پیگیری مصارف عامه و مرور مصارف عامه؛

نتايج متوقعه:

جهت استراتيژيك :٦
تقويت حكومت دارى براى تمويل صحت
حکومــت داری در ســکتور صحــت در برگیرنــده امــور سیاســی ،پالیســی ،اداره عامــه ،تعامــل بــا جامعــه مدنــی و ســکتور خصوصــی و تأثیــر نهادهــای
مختلفــی کــه بــر پیامــد هــای اجت عــی و اقتصــادی تاثیــر گــذار انــد ،مــی باشــد . ٢٢هــدف حکومــت داری در سیســتم صحــی محافظــت ازمــردم و
بهبــود صحــت مــردم میباشــد .حکومــت داری خــوب در ویــل صحــت مشــمول اتخــاذ رویکردهــای مناســب جهــت تطبیــق قوانیــن و مقــررات
تأثیرگــذار بــر ویــل صحــت و حصــول اطمینــان از دســتیابی بــه اهــداف اس ـﱰاتیژیک ویــل صحــت میشــود .برق ـراری ارتبــاط مؤثــر و ایجــاد
انســجام ﻻزم جهــت حصــول اطمینــان از وجــود ه هنگــی ﻻزم و مؤثــر در ســکتور صحــت ،در خصــوص حکومــت داری خــوب ویــل صحــت یــک
امــر بســیار مهــم تلقــی میشــود .عــﻼوه بــر ایــن ،حکومــت داری خــوب مشــمول مشــارکت مؤثــر جامعــه در امــور برنامــه ریــزی و اِعـ ل اصﻼحــات
در ویــل صحــت اســت .تقویــت فرهنــگ انجــام تحقیقــات مرتبــط بــا ویــل صحــت و اقتصــاد صحــت نیــز بخشــی از حکومــت داری خــوب تلقــی
میشــود.

 ٢٢سازمان صحی جهان ،٢٠١٤ ،سیستم مدیریت صحت برای پوشش صحی همگانی

١١

١٢

استراتيژى تمويل صحت

هدف استراتيژيك :٦,١
تقويت حكومت دارى تمويل صحت
مداخﻼت:

ارزیابی ساختار نهادی ،میکانیزمهای ه هنگی و ظرفیت وزارت صحت عامه و ادارات دولتی در ارتباط به ویل صحت؛
انکشاف گزینههای پالیسی ویل صحت و نقشه راه نظور دستیابی به هدف پوشش صحی همگانی؛
ترویج نﴩ ارقام مالی وزارت صحت عامه و قرار دادن آن در دسﱰس جامعه مدنی و عموم مردم؛
تقویت ه هنگی بین دست اندرکاران در داخل و خارج از سکتور صحت؛
انکشاف و تطبیق یک پﻼن کاری برای ایجاد ه هنگی میان سکتورهای مختلف در امور ویل صحت؛
ح یت از رکززدایی و عطف توجه به سطوح پایین تر ،بشمول تسهیﻼت صحی و وﻻیات از طریق اعطای صﻼحیتهای مشﱰک و اختصاصی
به منظور حصول اطمینان از اینکه خدمات صحی پاسخگوی نیازهای مردم در سطح جامعه است؛
پﻼن کاری برای مشارکت جامعه در ویل صحت انکشاف داده شده و تطبیق گردید.

نتايج متوقعه:

هدف استراتيژيك :٦,٢
ترويج فرهنگ انجام تحقيقات پيرامون تمويل صحت
مداخﻼت:

ایجاد همکاریهای تحقیقاتی و آموزشی با مؤسسات آموزشی داخلی یا بیناﳌللی فعال در بخش اقتصاد صحت و ویل صحت؛
انکشاف آجنداهای برنامههای تحقیقاتی ساﻻنه ،بشمول ﴎوی و مطالعات روی هزینههای اقتصاد و ویل صحت.

نتايج متوقعه:

هدف استراتيژيك :٦,٣
ارتقأ ظرفيت نهاد هاى مرتبط در وﻻيات در مفاهيم اقتصاد و تمويل صحت
مداخﻼت:

شامل ودن اقتصاد صحت در نصاب درسی پوهنتونهای عمده طبی؛
ظرفیت سازی در میان دستاندرکاران سیستم صحی نظور حصول اطمینان از استفاده و مدیریت مؤثر از منابع مالی صحت و ارزش قایل
شدن برای پول؛
ایجاد ظرفیت ﻻزم در وزارت صحت عامه نظور تعامل و برقراری روابط مؤثر با وزارت خانه های ذیدخل در عرصه ویل صحت.

نتايج متوقعه:

استراتيژى تمويل صحت

نتايج و پيامد هاى متوقعه براى سال ٢٠٢٣
نتایــج و پیامدهــای مهــم جهــت حصــول اطمینــان از تطبیــق موفقیــت آمیــز اس ـﱰاتیژی ویــل صحــت شناســایی شــده اســت کــه در ســه مرحلــه
تطبیقــی تنظیــم گردیــده انــد .دو مرحلــه نخســت آن هــر کــدام دو ســال و مرحلــه آخــر در طــول یــک ســال تطبیــق میشــود.

مرحله  ٢٠١٩) ١الى (٢٠٢٠
مرحله دوم انجام مطالعات امکانپذیری بیمه صحی در افغانستان ،شناسایی گزینههای حفاظت از خطرات مالی و نقشه راه جهت تطبیق آن
انکشاف یافته است؛
دادخواهی برای ایجاد عواید از منابع داخلی؛
راهکار پرداخت مﴩوط پول نقد بر اساس نتیجه خدمات صحی ارائه شده؛
میکانیزمهای محافظت در برابر خطرات مالی ،به گونه مثال تطبیق آزمایشی بیمه صحی اجت عی؛
معرفی فیس برای دریافت خدمات با راه اندازی آزمایشی صندوق وجهی عدالت در شفاخانههای ثالثی؛
سیستم مدیریت معلومات مصارف صحی قس ً نهادینه سازی شده است؛
میزان خریداری اسﱰاتیژیک جهت تدارک خدمات توسعه یافته است؛
تحلیل هزینه مراقبتهای صحی ثالثی انجام شده است.

مرحله  ٢٠٢١) ٢الى (٢٠٢٢
اجرای پنجمین دور حسابات ملی صحی که شامل صحت باروری ،صحت طفل و سایر حسابات فرعی امراض میشود؛
دادخواهی برای ایجاد عواید از منابع داخلی عملی شد ؛
نقشه راه بر اساس نتایج مطالعات امکان پذیری بیمه صحی انکشاف یافت؛
ارزیابی و انکشاف میکانیزم های حفاظت از خطر و صندوق وجهی عدالت صورت گرفت؛
مشارکتهای عامه و خصوصی در سطح مراقبتهای ثالثی تطبیق گردید؛
 سیستم مدیریت معلومات مصارف صحی به طور کامل نهادینه گردید.

مرحله (٢٠٢٣) ٣
تأسیس شفاخانههای مشارکت عامه و خصوصی؛
استفاده و کیفیت خدمات صحی به طور قابل توجه تقویت یافته است؛
کسب عواید برای سکتور صحت از درک وضع مالیات بر تنباکو و سایر ابتکارات پیشنهادی توسط چارچوب اسﱰاتیژیک ایجاد عواید افزایش
یافته است.

١٣

١٤

استراتيژى تمويل صحت

ارزيابى اجراات:
نظارت از تطبيق استراتيژى تمويل صحت  ٢٠١٩الى ٢٠٢٣
میکانیزمهــای نظــارت و ارزیابــی بـرای ایــن پــﻼن اســﱰاتیژیک بایــد بــا فعالیتهــا و سیســتم هــای نظــارت و ارزیابــی موجــود مدغــم شــود .منابــع
معلوماتــی متعــددی کــه ب ـرای ارزیابــی تطبیــق ایــن اس ـﱰاتیژی بــه آن نیــاز اســت ،وجــود دارد ،از جملــه :سیســتم مدیریــت معلومــات صحــی و
ارقــام ﴎویﻼنــس بـرای نتایــج صحــی ،ارقــام ﴎوی خانــوار ،ارقــام مصــارف از حســابات ملــی صحــی و سیســتم مدیریــت معلومــات مصــارف صحــی
و همچنــان ســایر اطﻼعــات مهــم بودجــوی و هزینــه گــذاری .معلومــات دریافتــی بایــد از طریــق نظــارت از رونــد تطبیــق برنامههــا ،و همچنــان
انجــام مطالعــات ،تهیــه و ترتیــب گزارشــات و صــورت جلســات ،مقایســه و تصدیــق شــوند.
مســئولیت نظــارت از رونــد تطبیــق ایــن اسـﱰاتیژی و نتایــج آن اساسـاً بــر عهــده ریاســت عمومــی پالیســی و پــﻼن و واحــد ه هنگــی کمکهــا در
وزارت صحــت عامــه خواهــد بــود .بهــر حــال ،معلومــات ﻻزم بایــد توســط ــام جوانــب ذیــد خــل حســب ﴐورت ارائــه شــوند .چارچــوب مدیریــت
اج ـراات ،زیــر مجموعــه ی از شــاخصهایی را ارائــه میدهــد کــه میتواننــد پیﴩفــت در راســتای دســتیابی بــه هــدف کلــی اس ـﱰاتیژی و اهــداف
هــر یــک از شــش رهنمــود اسـﱰاتیژیک را ،مــورد ارزیابــی قـرار دهنــد .ایــن چارچــوب در ابتــدا نظــور حصــول اطمینــان از ایــن کــه شــاخصهای
پیشــنهادی در مطابقــت بــا مفــردات چارچــوب ) (SAMRTاســت ،توســط اش ـﱰاک کننــدگان در ورکشــاپ مشــورتی انکشــاف داده شــده و ارائــه
گردیــد و متعاقبـاً توســط یــک گــروپ بزرگــﱰ مــورد توافــق قـرار گرفــت.

جدول چارچوب مديريت اجراات
جهت استراتيژيك

شاخص

مبنى

هدف تعيين شده
تا آخر سال ٢٠٢٣

روش هاى تاييد
اراقام

هدف استراتيژيك :تسريع روند پوشش صحى همگانى از طريق تخصيص بودجه كافى و بهبود كار آيى
بودجه اختصاص يافته و صندوق وجهى عدالت.

جهت استراتيژيك :١
بسيج منابع داخلى و خارجى براى تمويل
ویل صحت از طریق
هدف اسﱰاتیژیک :١٫١
٢٣
٪٢
افزایش منابع مالی داخلی منابع داخلی بشکل بخشی
از مصارف عمومی دولت
برای سکتور صحت
فیصدی منابع مالی خارجی
هدف اسﱰاتیژیک :١٫٢
٪٢٠
برای سکتور صحت از
بهبود پیشبینی دستیابی
به منابع مالی خارجی و مجموع مصارف صحی
افزایش آن
افزایش فیصدی
هدف اسﱰاتیژیک :١٫٣
مبنا بعد از ارزیابی تعیین
استفاده اعظمی از منابع ﴎمایهگذاری سکتور
سکتور خصوصی و افزایش خصوصی در سکتور صحت خواهد شد.
ﴎمایه گذاری در سکتور
صحت

 ٢٣وزارت صحت عامه ،٢٠١٧ ،حسابات ملی صحی افغانستان ،کابل

مبنا ٪٥+

٪٦

سند بودجوی وزارت مالیه

٪٢٠

ارزیابی منابع صحی

ارزیابی منابع صحی
سکتور خصوصی

استراتيژى تمويل صحت

جهت استراتيژيك :٢
محافظت مالی در برابر مصارف مصیبت بار صحی و جلوگیری از فقر ناشی از مصارف از پول شخصی خانواده ها
هدف اسﱰاتیژیک :١٫٢
معرفی میکانیزمهای
پیشپرداخت نظور
کاهش مصارف شخصی
خانواده ها
هدف اسﱰاتیژیک :٢٫٢
محفاظت از قﴩ فقیر
جامعه در برابر مصارف
مصیبت بار صحی

تطبیق یک نوع میکانیزم
پیش پرداخت همچون
بیمه صحی

فیصدی نفوس که از ناحیه
مصارف مصیبت بار صحی
رنج میبرند بر حسب ١٠٪
تنزیل

N/A

تطبیق میکانیزمهای پیش
پرداخت آغاز گردیده و
یک قسمتی از نفوس
کشور را تحت پوشش قرار
میدهد.

اسناد پالیسی

٪٤٤٫١٨

٪٣٥

گزارش ﴎوی

رهنمود استراتيژيك :٣
بهبود میکانیزمهای خریداری خدمات صحی
هدف اسﱰاتیژیک
 :١٫٣ترویج خریداری
اسﱰاتیژیک

تعداد تسهیﻼت صحی
که فعالیتشان بر اساس
ویل مبتنی بر عملکرد
صورت میگیرد
تعداد شفاخانههایی که
سیستم بودجه عمومی را
تطبیق میکنند

N/A

N/A

٢,٧٩٥

 ١٧شفاخانه ملی

گزارش دفﱰ مدیریت
) (PMOاجراات

گزارش خریداری

رهنمود استراتيژيك :٤
بهبود کارآیی و مﴫف عمومی عادﻻنه
هدف اسﱰاتیژیک :١٫٤
بهبود کارآیی در سکتور
صحت

هدف اسﱰاتیژیک :٤٫٢
بهبود عدالت در مصارف
صحی

تجزیهها و تحلیلهای
انجام یافته پیرامون
مؤثریت مالی و
ارزیابیهای اقتصادی
تعداد شفاخانههایی که از
لحاظ مالی بشکل مستقل
فعالیت می ایند
تجزیهها و تحلیلهای
انجام یافته پیرامون رعایت
عدالت در مصارف و
استفاده از خدمات صحی

١

٠

١

٦

١٧

۴

گزارش مطالعه

گزارش اصﻼحات شفاخانه

گزارش مطالعه

رهنمود استراتيژيك :٥
بهبود میکانیزمهای پیگیری منابع مالی
تعداد حسابات ملی صحی
رهنمود اسﱰاتیژیک :٥
بهبود میکانیزمهای پیگیری ایجاد شده
منابع مالی
تعداد گزارشات ربعوار
هدف اسﱰاتیژیک :٢٫٥
ترتیب شده سیستم
نهادینه سازی سیستم
مدیریت معلومات مصارف مدیریت معلومات مصارف
صحی
صحی

٤

٦

گزارشات ساﻻنه حسابات
ملی صحت

١٠

٣٠

گزارش ربعوار EMIS

١٥

١٦

استراتيژى تمويل صحت

اهداف اسﱰاتیژیک :٣٫٥
بررسی مصارف عامه و
ﴎوی پیگیری مصارف
عامه

تعداد ﴎویهای انجام
شده پیگیری مصارف عامه

٢

٤

 PETSگزارش

رهنمود استراتيژيك :٦
تقویت مدیریت ویل صحت
هدف اسﱰاتیژیک :١٫٦
تقویت حکومت داری
ویل صحت
هدف اسﱰاتیژیک :٢٫٦
ترویج فرهنگ انجام
تحقیقات پیرامون ویل
صحت
اهداف اسﱰاتیژیک :٣٫٦
ارتقأ ظرفیت در اقتصاد و
ویل صحت

تعداد اسناد پالیسی برای
مدیریت تأسیسات مراقبت
صحی
تعداد جلسات دایر شده
بینالسکتوری و مشورتی با
مردم محل
تعداد مطالعات تحقیقاتی
انجام شده در بخشهای
ویل صحت و اقتصاد
صحت
تعداد جلسات و
ورکشاپهای ارتقأ ظرفیت
که در سطح وﻻیات دایر
گردیده است

N/A

TBD

اسناد پالیسی

N/A

TBD

اسناد پالیسی

٤١

TBD

گزارش تحقیقاتی

N/A

٢٥

گزارش برنامه ارتقاء
ظرفیتش

