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Abstract
Background and Aim: Public-Private Partnerships (PPPs) have been constructively considered in recent
years to reform health sectors in many countries. This study was conducted to survey the only example of
experience for PPP implementation in the hospital sector in Iran (Moheb).
Methods: This is a qualitative study conducted in 2015‒2016. A semi-structured interview was used to collect
data. To this end, 18 experts and professionals working in the health system, and individual’s familiar with the
partnership models and involved in the development of this model in hospital services participated. For data
analysis and classification, content analysis methods and MAXQDA10 software were used.
Results: In the current study three main categories including: goals and reasons for the formation of Moheb,
achievements and consequences of Moheb, and challenges of Moheb, along with 9 subthemes and 28 themes were
identified.
Conclusion: Implementation of PPP and experiences such as this example in Moheb experience are
fundamental to overcoming that the need to provide optimal and quality treatment with reasonable costs in Iran.
The localization of this model and its adaptation to conditions in Iran, development in the health sector can be
achieved. This model can be developed and promoted across the country.
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 1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،اسفراین ،ایران
 2مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 3دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :مشارکت های دولتی -خصوصی ( )PPPدر سال های اخیر برای اصالحات سازنده بخش بهداشت و درمان در بسیاری
از کشورها به کار گرفته شده است .در پژوهش حاضر ،تنها تجربه اجرایی شدن الگوی  PPPدر توسعه خدمات بیمارستانی کشور (تجربه
محب) مورد بررسی قرار گرفته است.
روشها :پژوهش حاضر بصورت کیفی و در سال  94-95انجام شده است .برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختارمند
استفاده گردید .بدین منظور  18نفر از خبرگان و متخصصان نظام سالمت و افرادی که به نحوی با الگوهای مشارکتی آشنا بوده و در توسعه
این مدل در خدمات بیمارستانی ایران نقش داشته اند ،در این مصاحبه ها شرکت نمودند .برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و برای
طبقه بندی آنها از نرم افزار  MAXQDA10استفاده گردید.
یافتهها :در این مطالعه 3 ،طبقه اصلی شامل اهداف و دالیل شکل گیری محب ،دستاوردها و پیامدهای اجرای محب ،و چالش ها و
مشکالت پیش روی محب به همراه  9زیر طبقه و  28تم شناسایی گردید.
نتیجهگیری :اجرای الگوی  PPPو انتخاب رویکردهایی از قبیل تجربه محب یکی از راه حل های اساسی برای مرتفع سازی معضل
درمان کشور بوده که تامین درمان مطلوب ،با کیفیت و با هزینه پرداخت منطقی را در جامعه فراهم می سازد که بایستی بیش از پیش مورد
توجه مسئولین و سیاست گذاران قرار بگیرد .با بومیسازی این مدل و تطبیق با شرایط کشور می توان تحول خوبی در بخش سالمت ایجاد
کرده و زمینه را برای توسعه و ارتقاء این مدل در سرتاسر کشور فراهم نمود.
کلیدواژهها :مشارکت دولتی -خصوصی ،خدمات بیمارستانی ،مطالعه کیفی.
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ساالنه مبالغ هنگفتی صرف احداث ،نگهداری و بازسازی
بیمارستانها میگردد ،با اینحال شواهدی که نشاندهنده دستیابی
به منافع مورد انتظار از هزینههای انجام شده باشد ،محدود است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،بیمارستانهای عمومی
نزدیک به %80منابع نظام سالمت را بخود اختصاص میدهند ،اما
فقط  %20از خروجیهای این بخش را تولید می نمایند (.)1،2
در این میان ،اجبار به تأمین مالی از طریق بخش دولتی به
همراه افزایش روزافزون هزینهها ،بیمارستانهای دولتی را در
تنگنای کاهش هزینه قرار داده است ( .)3این عوامل باعث شده تا
دولتها به دنبال رویکردهایی برای محدود کردن هزینهها ،افزایش
سرمایه و دستیابی به پیامدهای سالمتی مطلوبتر از طریق
مشارکت بیشتر و فعالتر بخش خصوصی باشند ( .)4برای منفعت
بردن از قابلیتهای بخش دولتی و خصوصی ،مدل مشارکت
دولتی-خصوصی ( )Public- Private Partnershipبعنوان یک
ابزار سیاسی قوی برای بهبود و تقویت تداوم حیات بیمارستانهای
دولتی و کیفیت خدمات معرفی شد (.)5
علیرغم لزوم یک تعریف جامع از مشارکت دولتی خصوصی،
تعریف مورد توافق همگانی وجود ندارد و در هر کشوری با توجه به
شرایط اقتصادی و زمینههای موردعالقه ،تعاریف متعددی وجود
دارد ( .)6مطابق یک تعریف ،مشارکت دولتی-خصوصی عبارتست
از توافقی قراردادی و مشارکتی بلندمدت بین یک نهاد دولتی و
بخش خصوصی که بخش خصوصی یک عملکرد سازمانی را انجام
داده ویا از داراییها وتسهیالت دولتی استفاده میکند و ریسکهای
عمده عملیاتی ،مالی و تکنولوژیکی را در مراحل طراحی ،تأمین
مالی ،ساخت و بهرهبرداری پروژه در قبال سود معین بر عهده می
گیرد (.)7
در الگوهای مشارکتی ،بخش خصوصی ودولتی به روشهای
مختلف میتوانند در توسعه و ارائه خدمات مشارکت داشته باشد.
هریک از این روشها با توجه به طراحی و ساخت بیمارستان،
مسئولیت سرمایه گذاری کالن (زمین و ساختمان) ،مدیریت
بیمارستان ،انتقال ریسکهای تقاضا (خطر نوسانات تقاضا) ،مالکیت
بیمارستان و مدتزمان قرارداد ،طبقهبندی میشوند .این مدلها
شامل طیفی هستند که در یکسوی آن ،بخش دولتی مسئولیت
اقدامات تأمین مالی ،ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری بیمارستان را
به عهده میگیرند و در سوی دیگر با خصوصیسازی کامل
بیمارستان کلیه موارد فوق به بخش خصوصی انتقال مییابد (.)8
ویدوس نشان داد که استفاده از مدل  PPPمیتواند منابع را
افزایش داده و هزینههای توسعه ،بازاریابی و ارائه داروها را برای
بیماریهای گرمسیری بین جمعیتهای فقیرتر در جهان در مقایسه
با مدل حمایت شده توسط دولت ،کاهش بیشتری بدهد (.)9
گریمسی به این نتیجه رسید که قبل از اجرای مدل  PPPدر
انگلیس ،حدود  75درصد از پروژههای زیرساختی عظیم با تأخیر

زیاد و بودجههای بیشازحد به انجام رسیده بود؛ با اجرای این مدل،
75درصد از پروژهها به موقع و متناسب با بودجه تخصیص داده
شده ،تکمیل گردید ( .)10بررسی تجارب برخی کشورهای منتخب
(انگلیس ،استرالیا ،اسپانیا ،کانادا ،لسوتو ،ترکیه) در خصوص استفاده
از گزینههای مختلف  PPPبیانگر اثرات و دستاوردهای مثبت این
گزینهها بر هزینههای ارائه خدمات ،میزان بهرهبرداری ،دسترسی
جمعیت تحت پوشش و سایر شاخصهای عملکردی بیمارستان
های دولتی بوده است (.)11
در زمینه اجرای الگوی  PPPدر توسعه خدمات بیمارستانی
کشور ،شاهد سه الگوی متفاوت هستیم که با مشارکت وزارت
بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی تابعه (تهران و ایران) و
مؤسسه خصوصی غیرانتفاعی محب در شهر تهران ایجاد گردیده
که شبکهای از بیمارستانهای زنجیرهای را شکل دادهاند؛ در یکی
از این مراکز ،در زمین آورده دولتی ،بخش خصوصی ساخت ،تجهیز،
تصدی و بهرهبرداری از بیمارستان را برعهده گرفته اما در قالب
قرارداد اجارهای  12ساله قابل تمدید ،به نوعی مالکیت این مرکز
در اختیار بخش دولتی است .هر دو بیمارستان دولتی و خصوصی
(شهید هاشمی نژاد و محب مهر) همجوار بهصورت مجزا فعالیت
نموده اما در برخی از موارد از خدمات متقابل یکدیگر همانند خدمات
پشتیبانی مشترک استفاده مینمایند .در یکی دیگر از این مراکز ،دو
بیمارستان دولتی و خصوصی (حضرت فاطمه (س) و محب کوثر)
همجوار با یکدیگر ادغام شدهاند ،بدین معنی که مدیریت و تصدی
و بهرهبرداری از دو بیمارستان به بخش خصوصی سپرده شده و
عمالً یک بیمارستان با نامی واحد البته در دو ساختمان مجزا شکل
گرفته است .در این مدل فعالیتهای آموزشی بیمارستان دولتی
همچنان پابرجا مانده و حقوق پرسنل رسمی از بودجه دولتی تأمین
شده و بخش خصوصی بازسازی ساختمان فرسوده بیمارستان
دولتی را تعهد نموده است .در آخرین مرکز این زنجیره ،بخش
خصوصی ساخت و تجهیز بیمارستان جدید (محب یاس) را عهدهدار
شده و کلیه نیروی انسانی و اعضای هیئتعلمی بیمارستان فرسوده
مجاور (میرزا کوچک خان) به این بیمارستان جدیدالتأسیس
نقلمکان نمودهاند (.)12
با توجه به الزامهای قانونی سیاستهای کلی اصل 44قانون
اساسی مبنی بر تعامل بیشتر با بخش خصوصی (ماده  )136و با
عنایت به اینکه مبانی این مدل در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه
و سیاستهای کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری تعریف شده،
و با توجه به اینکه الگوی محب تنها تجربه مشارکت بخش دولتی-
خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور بوده ،محققین برآن
شدند تا این تجربه را از دیدگاه خبرگان این حوزه مورد تحلیل قرار
دهند .نتایج این مطالعه می تواند گامی موثر در راستاری توسعه
مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات بیمارستانی ،بویژه
بیمارستان های نظامی که با تنگناهای مالی و بودجه ای روبرو
هستند ،باشد.

 / 374براتی و همکاران

روشها

جدول .1-مشخصات افراد شرکتکننده در مصاحبه
محل خدمت

سن

سابقه کار

محل خدمت

سن

سابقه کار

وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
سازمان تأمین اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان شهید هاشمی نژاد

56
43
59
37
50
47
45
48
41

23
22
31
10
22
23
22
24
13

مؤسسه غیرانتفاعی محب
مؤسسه غیرانتفاعی محب
مؤسسه غیرانتفاعی محب
مؤسسه غیرانتفاعی محب
مؤسسه غیرانتفاعی محب
مؤسسه غیرانتفاعی محب
بیمارستان محب یاس
بیمارستان محب مهر
بیمارستان محب کوثر

62
31
58
42
45
47
58
52
46

35
10
34
15
16
19
35
17
20

تجزیه و تحلیل داده ها :جهت تحلیل داده های هر مرحله،
از روش تحلیل محتوا ( )Content analysisاستفاده گردید .تحلیل
محتوای کیفی شیوه ای تخصصی در پردازش داده های علمی است
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که بمنظور تعیین وجود کلمات و مفاهیم معین در متن مورد استفاده
قـرار مـی گیـرد تـا داده ها خالصه ،توصیف و تفسیر شوند (.)15
بدین منظور مصاحبه گر پس از انجام هر مصاحبه اقدام به پیاده
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مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی بوده که به روش تحلیل
محتوا در سال  1394-95انجام شده است .جامعه مورد مطالعه
شامل خبرگان نظام سالمت و افرادی که به نحوی با مدلهای PPP
آشنا بوده و در توسعه آن نقش داشته اند ،بود .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :تحصیالت حداقل فوقلیسانس و یا پزشکی عمومی،
حداقل  5سال سابقه کار ،حداقل دو سال سابقه کار مدیریتی ،دارا
بودن سوابق اجرایی و یا فعالیتهای پژوهشی در حوزه  PPPو
تمایل به شرکت در مصاحبهها بوده است .نمونه ها با استفاده از
رویکرد نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند .در این
رویکرد ،شرکت کننده ها توسط پژوهشگر دستچین می شوند؛ چرا
که یا به صورت مشخص دارای ویژگی و یا پدیده مورد نظر بوده
یا غنی از اطالعات در موردی خاص هستند (.)13
معیار حجم نمونه در این مطالعه ،رسیدن به سطح اشباع
اطالعاتی بود و جایی که کدهای جدیدی به دست نیامد ،نمونه
گیری به پایان رسید .بر این اساس ،با  18نفر از خبرگان نظام
سالمت مصاحبه انجام پذیرفت .از بین این افراد 9 ،نفر بعنوان
نمایندگان بخش دولتی (وزرات بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و
بیمارستان دولتی) و  9نفر بعنوان نمایندگان بخش غیردولتی
(موسسه غیرانتفاعی محب و بیمارستان محب) وارد مطالعه شدند
(جدول.)1-
برای جمع آوری اطالعات ،ابتدا راهنمای مصاحبه با توجه به
مبانی نظری پژوهش با 7سوال تهیه گردید .بمنظور تعیین روایی و
اطمینان از معنی داری سواالت از نظر پاسخ دهندگان ،سه مصاحبه
پایلوت با افرادی که جزء مشارکت کنندگان منتخب نبودند ،انجام
شد و اصالحات الزم انجام گردید .در نهایت تعداد  10سوال بعنوان
سواالت نهایی مطرح گردید.
مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته ( Semi- structured
 )interviewانجام شد؛ به این صورت که ابتدا سؤاالت کلی برای

شروع مصاحبه مطرح و بر اساس پاسخ نمونه ها روند مصاحبه
هدایت شد .مصاحبه ها با تعیین وقت قبلی و انتخاب محل از نظر
شرکت کنندگان و در یک مقطع زمانی  3ماهه انجام گرفت .بدین
ترتیب پس از هماهنگی انجام شده ،تمام مصاحبه ها در محل کار
مشارکت کنندگان انجام گرفت که مدت زمان هر مصاحبه بر حسب
شرایط و تمایل شرکت کنندگان از  30تا  90دقیقه متغیر بود.
مصاحبه های انجام شده با اجازه شرکت کنندگان ضبط و پیاده
سازی مصاحبه ها به منظور آگاهی از زمان اشباع داده ها و نیز
افزایش صحت و دقت پیاده سازی متون ،بالفاصله پس از پایان
هر جلسه انجام شد.
استحکام ،دقت و صحت دادهها ( Rigor and
 )Trustworthinessبر اساس چهار معیار قابل قبول بودن،
انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان (همسانی) و تأیید پذیری تعیین
گردید ( .)14برای اطمینان از قابل قبول بودن دادهها ،از مواردی
همچون تلفیق در پژوهش ،بازنگری مشارکتکنندگان ( Member
 )checkو استفاده از نظرات تکمیلی همکاران ( Peer
 ،)debriefingتخصیص زمان کافی برای جمعآوری دادهها و
درگیری طوالنیمدت با دادهها لحاظ گردید .قابلیت انتقال تحقیق
از طریق مصاحبه با مشارکتکنندگان متفاوت از بخشهای مختلف
و توصیف غنی از دادهها تأمین شد .برای تأمین معیار قابلیت
اطمینان ،فرآیند انجام مطالعه در اختیار مشاورین کیفی قرار گرفت
و آنها پس از بازنگری فرآیند مطالعه ،نتایج پژوهش را تأیید کردند.
جهت برآوردن تأییدپذیری که گویای ثبات و پایایی دادهها است
عالوه بر رعایت بیطرفی محققان ،از بازنگری خارجی به شکل
استفاده از نظرات تکمیلی همکاران ( )Peer checkو مرور دست
نوشتهها استفاده شد .بدینصورت که مصاحبهها ،کدبندیها و
استخراج طبقات ،توسط دو نفر از اعضای تیم پژوهش که دارای
هیچگونه تضاد منافع با موضوع پژوهش نبودند ،انجام گرفت.
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نتایج
همه  18مصاحبه شونده حاضر مرد بودند و میانگین سنی و
سابقه کار آنها به ترتیب  48±8/9و  23±7/8سال بود .مطابق
نتایج مطالعه  3طبقه اصلی 9 ،طبقه فرعی و  28تم در رابطه با
تجربه اجرایی شدن مشارکت دولتی خصوصی در ارائه خدمات
بیمارستانی ایران (تجربه محب) شناسایی گردید که در جدول2-
نشان داده شده است.

جدول .2-طبقات ،زیرطبقات و تمهای استخراجشده در رابطه با تجربه اجرای  PPPدر ارائه خدمات بیمارستانی کشور
طبقات

تمها

زیرطبقات

 توسعه تختهای بیمارستانی توسط نهادهای غیردولتی در زمان کوتاهتر ساختار نامناسب و بافت فرسوده بسیاری از بیمارستانهای دولتیاهداف و دالیل شکلگیری

اصالح ساختار و فرآیندها

 -ورود نگرش و رویکرد جدید به مقوله بیمارستان سازی و اداره بیمارستانها

محب

 گسترش و توسعه بیمارستانهای زنجیرهایورود سرمایه و جذب منابع
اثرات بر نظام سالمت

دستاوردها و پیامدهای محب

 -نهادسازی و ترویج سازمانهای مردمنهاد

اثرات بر مردم و جامعه

 رونق عمومی سرمایهگذاری در بخش سالمت (انباشت سرمایه در بخش درمان) حل مشکالت محدودیت بودجهای بخش دولتی با ورود سرمایه به این بخش بهبود در وضعیت شاخصهای عملکردی بیمارستان(شریک دولتی) تجهیز بهتر بیمارستان دولتی ،بازسازی و مقاومسازی آن ارائه خدمات درجهیک و باکیفیت به اقشار کمدرآمد بدون افزایش قیمت کاهش قیمت تمامشده خدمات -کاهش هزینههای دولتی از طریق مساعدت بخش خصوصی

اثرات بر دولت

 ورود سرمایه و مدیریت بخش خصوصی -استفاده حداکثری از منابع و افزایش قابلیتها و توانمندیهای خدمترسانی

چالشهای فرهنگي و
اجتماعي

 به رسمیت نشناختن الگوهایی از قبیل محب به دلیل ذهنیت و باورهای منفی وجود نداشتن عزم ملی و نبود باور و اراده در سطوح باال برای انجام این کار مخالفت بخش دولتی به دلیل ترس از کم شدن قدرت ،حاکمیت و حیطه کاری -عدم تمایل به توسعه تجربه محب به دلیل عدم حمایت سازمانهای باالدستی

چالشهای مربوط به حاکمیت

 پاسخگو نبودن سازمانها و نهادهای کشوری(دانشگاهها ،وزارت بهداشت و)... عدم وجود یک ساختار و چارچوب قانونی -بیثباتی در سیاستهای دولت

چالشها و مشکالت پیش

 -اجرا و عملی کردن بدون فراهمسازی زیرساختهای اولیه

روی محب
چالشهای ساختاری و

 -ضعف در تعرفه گذاری و ساختار بیمهای کشور

فرآیندی

 نداشتن آییننامه مدون در رابطه با پروژههای مشارکتی قوانین دست و پاگیر و فرایند طوالنی اخذ مجوز -عدم آشنایی نهادهای سرمایه پذیر با ادبیات سرمایهگذاری

چالشهای مالي و سرمایهای

 نگاه غلط داشتن به سرمایهگذار بخش خصوصی -عدم احساس امنیت سرمایهگذار
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سازی متون مصاحبه نمود .متن هر مصاحبه چندین بار مطالعه شد
تا درک کلی از آنها به دست آید .عالوه بر این ،متون پیاده شده هر
مصاحبه در اختیار مصاحبه شونده مربوطه قرار گرفت تا نظرات و
یا اصالحات خود را اعمال نماید .در نهایت متون مصاحبه جهت
طبقه بندی وارد نرم افزار  MAXQDAنسخه 10شد و کد اولیه
استخراج گردید .سپس با همکاری و استفاده از نظرات مصاحبه
شوندگان و اعضای تیم پژوهش ،کدهای نهایی و تم های مطالعه
استخراج گردید و در نهایت ،تمها در قالب طبقات و زیرطبقات
گروهبندی گردید.
مالحظات اخالقي :جهت رعایت اصول اخالقی در مطالعه،
ضمن اخذ رضایت آگاهانه از افراد ،به مشارکت کنندگان اطمینان
داده شد که شرکت در مطالعه و همچنین ضبط مصاحبه ها به

صورت اختیاری بوده ،اطالعات آنها به صورت محرمانه نزد
پژوهشگر باقی خواهد ماند و افراد در هر مرحله از پژوهش حق
کناره گیری از مطالعه را خواهند داشت.

 / 376براتی و همکاران

" االن ما به ازای هر  1000نفر حدود  1/5تخت بیمارستانی
داریم که رقم بسیار پایینی است .درواقع ،اگه ما بخواهیم به
استاندارد  2/6تخت به ازای هر هزار نفر برسیم ،که استاندارد خیلی
باالیی نیست ،نزدیک  80هزار تخت کم داریم که با توجه به اینکه
در سال گذشته توانستیم  2000تخت به تعداد تختهای بستری
اضافه نماییم ،تقریباً  40سال زمان میخواد تا تأمین بشه .دولت
برای این کار نه بودجه الزم رو داره و نه زمان کافی؛ بنابراین الزمه
که این کار از طریق مشارکت بخش خصوصی انجام بشه"(.)P1
برخی مشارکتکنندگان اعتقاد داشتند که یکی از اهداف اصلی
اجرای  PPPدر بخش بیمارستانی ایران ،نهادسازی و ترویج
سازمانهای مردمنهاد بوده است .در همین رابطه یکی از
مصاحبهشوندگان معتقد بود:

"در حوزه سالمت ایران یک غایب بزرگ وجود دارد و آن هم
مؤسسات غیردولتی -غیرانتفاعی و نیز NGOها است .ما در تالش
بودیم با شکلگیری محب ،نهادهای غیرانتفاعی در حوزه سالمت
شکل بگیره"(.)P17

در نهایت ،گسترش بیمارستانهای زنجیرهای از دیگر اهداف
 PPPو تأسیس محب بوده است که توانسته یک رویکرد جدیدی
را به مقوله بیمارستان سازی و اداره بیمارستانها وارد نماید؛
بهنحویکه برخی از مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند:

"به نظرم تجربه محب یک رویکرد جدیدی به مقوله
ساختوساز و اداره بیمارستانها داشته .با تبعیت از این الگو شاهد
تولد نسل جدیدی از بیمارستانها در کالنشهرها خواهیم بود که
شکلگیری آن از طریق مشارکت امکانپذیر خواهد بود .زمانیکه
برندی از یک بیمارستان در کار خود موفق بشه ،میتونه در شهرها
و استانهای دیگه هم بیمارستان و شعبهای به همان نام تأسیس
بکنه"(.)P2,P6,P11

ورود سرمایه و جذب منابع :رونق عمومی سرمایهگذاری در
بخش سالمت و حل مشکالت محدودیت بودجهای بخش دولتی
مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،4مهر و آبان 1397

"نرخ انباشت سرمایه در حوزه سالمت در ایران بسیار پائینه و
حتی اگه میزان مجموع سرمایهگذاری خالص را در نظر بگیریم ،در
برخی سالها منفیه .بخشی از این وضعیت نامناسب ،ناشی از اینه
که سود حاصل از سرمایهگذاریها در بخش سالمت ،توی
حوزههای دیگه سرمایهگذاری میشه .ما به دنبال این بودیم تا در
یک چارچوب غیردولتی -غیرانتفاعی ،به مدلی مناسب برای باال
بردن نرخ انباشت سرمایه در بخش درمان برسیم"(.)P6

ب) .طبقه  -2پیامدها و دستاوردهای محب
مشارکت بین بیمارستان هاشمینژاد (شریک دولتی) و
بیمارستان محب (شریک غیردولتی) مزایای بسیاری را برای بخش
دولتی ،مردم و بخش بهداشت و درمان به ارمغان آورده است .در
این طبقه 3 ،زیرطبقه شامل پیامدها و اثرات  PPPبر نظام سالمت،
اثرات بر مردم و جامعه و اثرات بر دولت و همچنین 7تم شناسایی
گردید.
اثرات بر نظام سالمت :بهبود در وضعیت شاخصهای
عملکردی بیمارستان (شریک دولتی) و تجهیز بهتر بیمارستان
دولتی و بازسازی و مقاومسازی آن دو مورد از تمهای شناساییشده
مربوط به این زیرطبقه بوده است.
مهمترین دستاورد حاصله که تقریباً تمام مصاحبهشوندگان نیز
به آن اشاره داشتند ،ارتقای شاخصهای بیمارستانی در بیمارستان
هاشمی نژاد به دلیل همجواری با بیمارستان محب بوده است .برخی
از مصاحبهشوندگان اینگونه بیان کرده بودند که:

" افزایش بهرهوری ،کاهش متوسط اقامت ،افزایش ضریب
اشغال تخت و کاهش فضاهای اداری از مهمترین دستاوردهای
محب توی بیمارستان هاشمی نژاد بوده است؛ ضمن اینکه
رضایتمندی کارکنان و پرسنل نیز به میزان چشمگیری بهبود
یافته است.)P2, P3(".

اثرات بر مردم و جامعه :ارائه خدمات درجهیک و باکیفیت به
اقشار کمدرآمد بدون افزایش قیمت و همچنین کاهش قیمت
تمامشده خدمات از مهمترین اثرات و دستاوردهای الگوی محب
برای مردم و جامعه بوده است.
یکی از مدیران ارشد موسسه محب توجیه خود را برای این
کاهش قیمت اینگونه بیان نمود:

"نکته مهمی که ما در مؤسسه محب به آن اهتمام داشتیم،
کاهش قیمت تمامشده ارائه خدمات درمانی بود .ما این کار رو از
طریق صنعتی سازی ،استفاده از دانش مدیریت بیمارستانی روز دنیا
و حذف هزینه مربوط به زمین انجام دادیم .برای حذف هزینه زمین،
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الف) .طبقه  -1اهداف و دالیل شکلگیری محب
در این رابطه  2طبقه اصلی "اصالحات ساختاری و فرآیندی"،
و "ورود سرمایه و جذب منابع" به همراه  7تم شناسایی گردید.
اصالح ساختار و فرآیندها :یکی از اهداف شکلگیری مؤسسه
محب ،اصالحات ساختاری و فرآیندی بوده است .در همین رابطه
 5تم توسعه تختهای بیمارستانی توسط نهادهای غیردولتی،
ساختار نامناسب و بافت فرسوده بیمارستانهای دولتی ،نهادسازی
و ترویج سازمانهای مردمنهاد ،ورود نگرش جدید به مقوله
بیمارستان سازی و گسترش و توسعه بیمارستانهای زنجیرهای
شناسایی گردید.
بهزعم بسیاری از مصاحبهشوندگان (حدود  ،)%90یکی از اثرات
مهم شکلگیری محب و بهکارگیری  PPPدر بخش سالمت ،حل
مشکل کمبود منابع و بخصوص تختهای بیمارستانی بوده است.
در همین رابطه یکی از مدیران ارشد گفت:

با ورود سرمایه به این بخش دو مورد از تمهای استخراجشده در
رابطه با این زیرطبقه بوده است.
برخی از مشارکتکنندگان ،توسعه و رونق سرمایهگذاری در
بخش سالمت را یکی از اهداف شکلگیری مؤسساتی از قبیل
محب در ایران میدانستند .در همین رابطه یکی از
مشارکتکنندگان و بنیانگذاران محب در کشور گفت:
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ما آن دسته از بیمارستانهای دولتی را که زمینهای بالاستفاده
وسیعی داشتند هدف گرفتیم و در مقابل در اختیار گرفتن این
زمینهای بالاستفاده برای ساخت یک ساختمان درمانی مجهز
جدید ،بخشی از سود فعالیت خود را به نوسازی آن بیمارستان
اختصاص میدیم"(.)P6

"در وهله اول در جاهایی که این کار انجام میشود کیفیت
خدمت و کمیت خدمات افزایش پیدا میکند؛ یعنی مردم در ابتدا
شاید ارزان شدن این خدمات را احساس نکنند ولی دربلندمدت،
طبیعی است که قیمت تمامشده به ازای هر خدمت کاهش پیدا
میکنه و مردم پرداخت از جیب کمتری خواهند داشت.)P3(".

اثرات بر دولت :در رابطه با اثرات  PPPبر روی نظام سالمت،
 3تم کاهش هزینههای دولتی از طریق مساعدت بخش خصوصی،
ورود سرمایه و مدیریت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از
منابع و افزایش قابلیتها و توانمندیهای خدمترسانی شناسایی
گردید.
یکی از مصاحبهشوندگان در زمینه کاهش هزینههای دولت و
تحویل پروژههای  PPPدر زمانهای مقرر اینگونه ابراز نمود:

"اگه دولت خودش بخواد این کاررو انجام بده تجربه نشون
داده که هزینههاش بیشتر از هزینههای بخش خصوصیه .کنترل
خاصی نمیتونه روی هزینههاش داشته باشه .زمانش هم طوالنیتر
خواهد شد .حاال دولت میخواد بیاد یک طرحی رو انجام بده ،میاد
مشارکت میکنه با بخش خصوصی؛ چه اتفاقی میفته؟ هزینه
سرمایهگذاری اولیهاش مینیمم میشه؛ طول مدتش رو میتونه
فیکس بکنه یعنی اگه بیشتر بشه جرائمی برای بخش خصوصی در
نظر گرفته میشه برای همین هم بخش خصوصی دنبال اینه که
حتماً توی موعد مقرر انجام بده"(.)P9
ج) .طبقه  -3چالشها و مشکالت پیش رو محب
در رابطه با چالشهای پیش روی محب و همچنین توسعه
الگوی PPPدر کشور 13 ،تم شناسایی گردید در قالب  4زیرطبقه:
چالشهای فرهنگی و اجتماعی ،چالشهای مربوط به حاکمیت،
چالشهای ساختاری و فرآیندی ،و چالشهای مالی و سرمایهای.
چالشهای فرهنگی و اجتماعی :در این رابطه 3تم شناسایی
گردید که عبارتنداز :به رسمیت نشناختن الگوهایی از قبیل محب
به دلیل ذهنیت و باورهای منفی ،وجود نداشتن عزم ملی در سطوح
باال برای انجام این کار ،مخالفتهای بخش دولتی به دلیل ترس
از کم شدن قدرت ،حاکمیت و حیطه کاری با ورود بخش خصوصی.
در همین رابطه یکی از مصاحبهشوندگان(نماینده مؤسسه محب)
اعتقاد داشت:

"این ذهنیت منفی تو خیلیها هست که خصوصیسازی یا
واگذاری توی حوزه بهداشت و درمان نباید داشته باشیم .همه دنیا
تجربه کردن هیچ مشکلی هم نداشتن .مسئله بعدی اینکه این اراده

برخی مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند که دلیل مخالفتهای
بخش دولتی برای شکلگیری الگوهایی از قبیل محب به خاطر
ترس از کم شدن قدت و حیطه کاری و همچنین از دست رفتن
حاکمیت آنها میباشد.

"دیوانساالری دولتی عالقهمند نیست که حیطه کار خودش رو
محدود بکنه .در بعضی از کشور مثل بنگالدش نشون دادن که
مهمترین عاملی که جلوی واگذاری خدمات بهداشتی درمانی رو به
بخش خصوصی گرفته ،خود مسئولین بهداشت و درمان بودن .چون
اینا یکجوری باالخره قدرت خودشون رو میدیدن تحلیل میره،
بنابراین با این مخالفت کردن .توی کشور ما هم همین هست
احساس میکننن که حاکمیتشون توی بیمارستان داره از دست
میره"(.)P15
چالشهای مربوط به حاکمیت :عدم تمایل به توسعه تجربه
محب به دلیل حمایت نشدن از سوی سازمانهای باالدستی،
پاسخگو نبودن سازمانها و نهادهای کشوری ،عدم وجود ساختار و
چارچوب قانونی مشخص وبیثباتی در سیاستهای دولت ،تمهای
مربوط به این زیرطبقه میباشند.
تعدادی از مشارکتکنندگان بر این عقیده بودند که تجاربی از
قبیل محب خیلی مورد حمایت مسئولین و سیاست گذران واقع
نشده و لذا انگیزهای برای گسترش آن نیز وجود ندارد.

"من تجربه محب رو موفق میدونم ولی خیلی خوشبین
نیستم؛ خودشون االن تمایل ندارن این رو توسعه بدن؛ چون خسته
و سرخورده شدن .برای اینکه ما بهعنوان دولت و مسئولین دولتی
نیومدیم حمایت بکنیم؛ تا تونستیم چوب الی چرخشون گذاشتیم،
از مسئولین دانشگاهی گرفته تا سیستمهای باالتر .نیومدیم این رو
بهعنوان یک کار مثبت نگاه بکنیم و حمایتش کنیم .اگر حمایت
میشدند االن اینقدر خسته نبودن .من به این کار خیلی خوشبین
نیستم چونکه خیلی سیاستگذاری باالدست رو متمایل به این
حوزه نمیبینم"(.)P10
عدم پاسخگویی سازمانها و نهادهای کشور یکی دیگر از موانع
و مشکالت پیش روی محب بوده است .در این رابطه یکی از
مشارکتکنندگان اینگونه ابراز نمود" :دلیل اینکه ما خیلی موفق
نشدیم (محب) به خاطر اینه که زیرساختها خوب فراهم نشده بود.
برای قوانین هر جا مراجعه میکنیم چیزی نیست ،برای اجرا چیزی
نیست ،هیچکسی پاسخگوی مشکالت نیست .باید یک متولی توی
رأس باشه و بگه مجری  PPPمن هستم و اگه مشکلی وجود
داشت من باید اقدام بکنم"(.)P3
یکی از مشارکتکنندگان معتقد بود که در حال حاضر ما یک
ساختار قانونی مشخص جهت اجرای  PPPدر کشور نداریم.

"ما برای اینکه تجربه محب رو توی کشور گسترش بدیم باید
اول از همه یک  Business planداشته باشیم که تکلیف همه
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یکی از مشارکتکنندگان در رابطه با ارتقای سطح کمی و
کیفی خدمات اعتقاد داشت:

توی دولت بایستی ایجاد بشه؛ یعنی دولت بخواد که این کار انجام
بشه.)P9(".
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روشن باشه .االن ما همچین چیزی نداریم .االن محیط قانونی
برای پروژههای  PPPوجود نداره .توی قوانین کشور دیده شده
ولی محیطش هنوز ایجاد نشده .مثالً از ظرفیتهای قانونی استفاده
نمیکنند ،اصالً کسی بهش هیچ التزامی نداره ،تکالیف شون رو
انجام نمیدن"(.)P8,P9

"ثبات در قوانین نیست؛ با تغییر در دولتها ،فکرها هم عوض
میشوند و همه چیز از صفر شروع میشود .با رفتن این دولت
احتمال داره یک دولتی بیاد که هیچ اعتقادی به این کار نداشته
باشه"(.)P7, P11
چالشهای ساختاری و فرآیندی :مواردی از قبیل عملی کردن
بدون فراهمسازی زیرساختهای اولیه ،ضعف در تعرفه گذاری و
ساختار بیمهای کشور ،نداشتن آییننامه مدون در رابطه با پروژههای
مشارکتی و قوانین دست و پاگیر و فرایند طوالنی اخذ مجوز
بهعنوان مهمترین چالشهای ساختاری و فرآیندی اجرای PPPو
توسعه الگوی محب در کشور شناسایی گردید.
اجرا و عملی کردن یک الگو بدون فراهم کردن زیرساختهای
اولیه یکی از چالشهای مطرحشده از دیدگاه برخی بنیانگذاران
محب در کشور بود:

"ما قبل از اینکه وارد PPPبشیم باید زیرساختها رو فراهم
بکنیم .وارد شدیم و یک نمونه رو اجرا کردیم ولی اون زیرساختها
رو فراهم نکردیم..چون این موارد فراهم نشده این یک کار
فرسایشی میشه ،هم این گروه خسته میشه و هم گروههای دیگه
وارد کار نمیشن .ما باید از نمونههای پایلوت شروع بکنیم .چون
کمک میکنه به بهتر انجام شدن و ایجاد انگیزه میکنه برای بقیه
سرمایهگذارهای غیردولتی (.)P3
یکی دیگر از چالشها و مشکالتی که مصاحبهشوندگان بدان
اشاره داشتند ،عدم وجود آئیننامهای مدون در زمینه پروژههای
مشارکتی و ازجمله الگوی محب بوده است.

"هنوز نه آییننامهای برای خرید خدمت از بخش خصوصی
داریم ،نه ماهیت و هویت این مؤسسهها رو تأیید کردیم که این
موسسهها چی هستن ،خصوصی اند دولتی اند ،با چه تعرفهای باید
کار بکنند ،ساختارشون باید چه شکلی باشه"(.)P13
گروهی از مصاحبهشوندگان نیز مشکالت و چالشهای حاصل
از اجرای  PPPو توسعه الگوی محب در کشور را به مشکالت
تعرفه گذاری و ساختار بیمهای کشور نسبت دادهاند.

"چون تعرفهها واقعی نیست ما همش داریم قانون رو دور می
زینم .دور زدن های قانون سیستمهای نظارتی رو حساس میکنه و
مشکالتی رو برای دو طرف ایجاد میکنه .درواقع ،پاشنه آشیل این
قضیه همراهی سازمانهای بیمهگر و تعرفه واقعی است"(.)P14
چالشهای مالی و سرمایهای :در رابطه با چالشهای مالی و
سرمایهای اجرای  PPPدر کشور  3تم عدم آشنایی نهادهای سرمایه
مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،4مهر و آبان 1397

"سرمایه پذیر توی کشور ما فرض کنید دانشگاه علوم پزشکی
یا وزارت بهداشته ً.اینها ادبیات سرمایهگذاری رو بلد نیستن .یعنی
نمیدونن اگه یک سرمایهگذار بیاد ،باید یک بستهای بهش بدن
توش مدل مالی باشه ،مدل حقوقی یا مدل تعاملی یا مدل کلنیکال
باشه"(.)P9
از دیگر چالشهای مالی و سرمایهای گسترش  PPPدر کشور
این است که برای سرمایهگذاران یک محیط امن ایجاد نکردهایم.

"امنیت الزم برای این کار هنوز شکل نگرفته .بهمحض اینکه
تعرفهها واقعی بشه ،بستر این کار ایجاد بشه ،خیلی از این افرادی
هم که حتی توی بدنه دولتی هستند شاید راغب باشن برن توی
اون سیستم خدمات شون رو ارائه بدن .ولی االن امنیتی بابت این
سرمایهگذاریها وجود نداره و افرادی هم که به شکل جزیرهای
حتی در درون یک بیمارستان یا یک دانشگاه یا مرکز بهداشتی وارد
میشن اینقدر قوانین ضدونقیض وجود داره که بعد از یک سال دو
سال پشیمان شده از مجموعه خارج میشه.)P14(".

بحث
بکارگیری  PPPدر کشورهای مختلف با اهداف ،انگیزهها و
دالیل مختلفی همراه بوده است .هدف اولیه و اصلی ،PPP
دسترسی بهتر و ارائه خدمات باکیفیت برای فقیرترین و محرومترین
افراد میباشد ( .)16با توجه به اینکه دولتها در کشمکش با افزایش
هزینههای خدمات بهداشتی و درمانی میباشند PPP ،ها ممکن
است در ساخت و بهرهبرداری بیمارستانهای دولتی ،روشهای
نوآورانهای را جهت کنترل هزینهها و بهبود سطح خدمات فراهم
نمایند ( PPP .)17ها با تأکید خاص بر بخش بهداشت و درمان،
مدیریت بهتری را در خدمات ارائهشده و زیرساختها فراهم میکنند
( .)18مطابق نتایج حاضر ،یکی از اهداف و دالیل اصلی حرکت به
سمت  PPPدر ایران ،کمبود منابع بخش سالمت و بخصوص
تختهای بیمارستان بوده است .در شهر برامپتون کانادا نیز به دلیل
افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت و نیازهای رو به رشد ،نیاز برای
ساخت بیمارستان جدید و توسعه تختهای بیمارستانی با رویکرد
 PPPاحساس گردید ( .)19در استرالیا ،نیوزلند ،کانادا و بهطور
معمول اغلب اروپا ،سیاستمداران مایل به استفاده بیشتری از
ظرفیتهای بخش خصوصی در ارائه خدمات دولتی هستند .در
انگلیس این مشارکتها عمدتاً بر اساس اینکه بخش خصوصی
کارآتر و هزینه -اثربخشتر است ،توجیه میشود .در یک زمینه
بینالمللی ،مفسران استفاده از  PPPرا به دلیل ارتقای پاسخگویی،
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بیثباتی در سیاستهای دولت یکی دیگر از مشکالت اجرایی
کردن  PPPقلمداد شد که در بیشتر مصاحبهها به آن اشاره شده.

پذیر با ادبیات و مفهوم سرمایهگذاری ،نگاه غلط به سرمایهگذار
بخش خصوصی داشتن ،و عدم احساس امنیت سرمایهگذار
شناسایی گردید.
یکی از مهمترین صحبتهای مشارکتکنندگان این بود که
نهادهای سرمایه پذیر در کشور با مفهوم سرمایهگذاری آشنایی
ندارند.

مشارکت دولتی -خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور 379 /

نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن است که هر چند نمونههای کوچکی از
مدلهای  PPPدر بخش سالمت ایران پیاده شده ،با توجه به
ظرفیتهای بخش سالمت نیازمند توسعه کامل این مدل در اداره
بیمارستانها می باشیم .مدل مشارکتی بیمارستان هاشمینژاد و
موسسه محب ،نمونهای نسبتاً موفق در بیمارستانهای دولتی ایران
می باشد .این مدل راه ورود سرمایه را به بخش سالمت باز کرده
و با توجه به قوانین و ظرفیت های موجود میتوان در جهت
گسترش آن کوشید .ممکن است تجربه سایر کشورها عیناً قابل
اجرا در ایران نباشد ،ولی با تطبیق آن با شرایط کشور و برطرف
کردن نقاط ضعف آن میتوان تحول خوبی در اداره مراکز آموزشی
درمانی ایران من جمله بیمارستان های نظامی ایجاد نمود .از
آنجایی که بیمارستان های نظامی سهم نسبتاً زیادی در ارائه
خدمات بیمارستانی در کشور دارند ،لذا می توان از ظرفیت های
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برابری و دسترسی در نتیجه این نوع مشارکتها ،مورد تأکید قرار
داده اند ( .)20در اسپانیا ،کاهش هزینهها و معرفی رویکردهای
نوآورانه در ارائه مراقبتهای بهداشتی و در لسوتو ،ارتقای کارایی،
کیفیت و دسترسی ازجمله دالیل استفاده از  PPPدر بخش سالمت
بوده است ( .)21در ترکیه محدودیت منابع دولتی برای دستیابی به
طرحهای بلندپروازانه و خالقانه ،هدف اصلی استفاده از  PPPبوده
است .در فیلیپین نیز بازسازی و تجهیز بیمارستانها و سایر
تسهیالت بهداشتی از طریق  PPPمطرح گردید ( .)22این نتایج
عالوه بر تأکید بر دالیل و انگیزههای مختلف کشورها در
پیادهسازی  ،PPPبه نحوی بر اهمیت اجرای آن اشاره دارد.
طبق نظرات مشارکت کنندگان ،تجربه محب و اجرای PPP
درکشور دستاوردهای زیادی از قبیل بهبود در وضعیت شاخصهای
عملکردی بیمارستان(شریک دولتی) ،تجهیز بهتر بیمارستان دولتی،
بازسازی و مقاومسازی آن ،ارائه خدمات باکیفیت به اقشار کمدرآمد
بدون افزایش قیمت ،کاهش قیمت تمامشده خدمات ،کاهش
هزینههای دولتی از طریق مساعدت بخش خصوصی ،ورود سرمایه
و مدیریت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از منابع و افزایش
قابلیتهای خدمترسانی را به همراه داشته است.
طبق نتایج مطالعه حاضر ،بهبود در وضعیت شاخصهای
عملکردی بیمارستان و ارائه خدمات با کیفیت از مهمترین
دستاوردها و پیامدهای اجرای  PPPدر ارائه خدمات بیمارستانی
ایران بوده است؛ بهنحویکه پس از اجرای  ،PPPاثرات مثبتی در
شاخصهای عملکردی بیمارستان مشاهده گردیده است.
صرفهجویی در هزینه و زمان تحویل پروژه و تجهیز و نوسازی
بیمارستان از دیگر دستاوردها و پیامدهای PPPدر ایران بوده است.
بدین معنا که با رویکرد  PPPبیمارستان محب مهر در زمان خیلی
کوتاه ( 18ماه) به بهرهبرداری رسیده است .ضمن اینکه ،سود
حاصل از فعالیتهای این بیمارستان صرف تجهیز و نوسازی
بیمارستان دولتی مجاور آن (هاشمی نژاد) شده است .در برخی
مطالعات نیز به مواردی از این قبل اشاره شده است .برای مثال،
برتا و روگرو ( )2008در تجزیه و تحلیل شش پروژه  PPPدر بخش
بهداشت و درمان ایتالیا ،دریافتند که در اکثر موارد ،توسل به یک
 PPPمیتواند باصرفهتر از تأمین مالی عمومی سنتی باشد ،زیرا
بخش دولتی فاقد منابع الزم برای انجام سرمایهگذاری است (.)23
با بکارگیری مدل  PFIدر انگلیس ،بیمارستانهای قدیمی و
فرسوده با سرعت بیشتری بازسازی و تجهیز شدند .بین  1997تا
 ،2009تعداد  101پروژه از  135پروژه بیمارستانی جدید در انگلیس
تحت  PFIتکمیل شده است .نمونههای دیگر از بهکارگیری PPP
برای تجهیز و نوسازی زیرساختهای مراقبتهای بهداشتی ،در
اسپانیا ،فرانسه ،پرتغال و ایتالیا مشاهده شده است ( .)24ارتقای
کارایی و کیفیت ،تسهیم ریسک ،ترغیب رویکردهای نوآورانه،
توسعه مدلهای جدید ارائه خدمات ،ارائه پروژهها در زمان مشخص
و با بودجه مشخص ،ورود سرمایه بخش خصوصی برای ساخت

تسهیالت و ارائه تجهیزات الزم از دیگر دستاوردهای PPPبوده که
در برخی مطالعات به آنها اشاره گردیده است ( .)24،25 ,22طبق
نتایج یک مطالعه مروری نظاممند ،مهمترین نتایج و پیامدهای
استفاده از  ،PPPبرطرف سازی کمبودهای سرمایهای بخش دولتی،
ارزشآفرینی پولی ،ورود کارایی بخش خصوصی و انتقال ریسک
معرفی شده است (.)26
در نهایت ،چالشها و مشکالت پیش روی محب و اجرای
الگوی  PPPدر کشور شناسایی و استخراج گردید .این موارد در
قالب  4زیرطبقه قرار گرفت :چالشهای فرهنگی و اجتماعی؛
چالشهای مربوط به حاکمیت؛ چالشهای ساختاری و فرآیندی و
چالشهای مالی و سرمایهای .در تمام کشورها ،علیرغم اینکه
اجرای  PPPدستاوردها و پیامدهای زیادی را به همراه داشته است
ولی همواره در مسیر اجرای آن چالشها و مشکالت متعددی نیز
وجود داشته است .عدم وجود باور و بستر فرهنگی مناسب و دیدگاه
منفی نسبت به این نوع مشارکتها از مواردی بوده که در این
مطالعه و سایر مطالعات به آن اشاره شده است .در سریالنکا ،متقاعد
کردن مؤسسات تجاری و بیمارستانهای دولتی به سمت اجرای
 PPPبهعنوان بزرگترین چالش پیش رو ذکر شده است؛ ضمن
اینکه این طرز فکر و ترس وجود داشته که اجرای  PPPدر
بیمارستانها به معنای حرکت بهسوی خصوصیسازی خدمات
عمومی میباشد ( .)27مشکالت و چالشهای اجرای  PPPدر
بخش سالمت کانادا شامل برداشتهای نادرست از بخش دولتی،
مخالفت اتحادیههای کارگری و ماهیت طوالنیمدت قراردادهای
 PPPذکر شده است ( .)22از دیگر محدودیتها و چالشهای پیش
رو در اجرای  PPPمیتوان به مواردی از قبیل هماهنگی ضعیف
بین بخشهای مختلف دولتی ،مقاومت در نتیجه عالئق عمومی،
تأخیرهای بیشازحد به دلیل رویههای بوروکراسی اداری ،سرعت
تغییرات در بخش بهداشت و درمان اشاره کرد (.)28 ,22
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 در سایر بیمارستان ها و منجملهPPP امکان سنجی الگوی
.بیمارستان های نظامی را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار داد
 این مطالعه بخشی از رساله دکتری مصوب:تشکر و قدرداني
 نویسندگان. می باشد94-7502 دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کد
بر خود الزم میدانند تا مراتب سپاسگذاری خود را از معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کلیه افرادی که در انجام
. بعمل آورند،مصاحبه ها همکاری داشتند
 نویسندگان مقاله اعالم می نمایند که هیچ گونه:تضاد منافع
.تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

بخش غیردولتی در این حوزه نیز استفاده نمود و زمینه را برای
.سرمایه گذاری در این حوزه فراهم نمود
با توجه به اینکه مطالعه حاضر صرفاً با استفاده از رویکرد تحلیل
،محتوا و از طریق مصاحبه به جمع آوری اطالعات پرداخته است
پیشنهاد می گردد ضمن بررسی دقیق تر و انجام مطالعه موردی به
استخراج مولفه های تاثیرگذار و روند پیاده سازی تجربه و
 ضمناً با توجه به. پرداخته شودPPP دستاوردهای حاصل از الگوی
اینکه یافته های حاضر و مقایسه آن با سایر یافته های بین المللی
 دارد پیشنهادPPP حکایت از اهمیت حرکت به سمت اجرایی شدن
،می گردد قبل از اجرای این مدل در بیمارستان های مستعد کشور
 همچنین می توان.مطالعات اقدام پژوهشی مناسب انجام گیرد
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