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 ارزیابی عملکرد نظام سالمت



3/2/2016 

2 

 :تعریف سنجش عملکرد•
تا  خوغ آٍری ًظام هٌذ دادُ ّا سٌدص ػولىزد ػثارت است اس •

هطاّذُ ٍ ثثت هسائل هزتَط تِ ػولىزد تزای تزخی اّذاف 
 .  هزتثظ تِ ػولىزد

 تعریف ارزیابی 

 دٍرُ در ّا دستگاُ ػولىزد گیزی اًذاسُ ٍ سٌدص فزآیٌذ تِ ػولىزد ارسیاتی

 تزای لضاٍت هَرد ضاخػْای ٍ اًتظارات وِ ای گًَِ تِ هطخع ّای

  هی اعالق تاضذ، ضذُ اتالؽ آى تِ لثل اس ٍ ضفاف ضًَذُ ارسیاتی دستگاُ

   .گزدد
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:مفهوم عملکرد نظام سالمت  

 

ِ ای اگز•   ًظام تزای آًْا سٌدص هؼیارّای ٍ اّذاف اس هدوَػ
  در اّذاف تحمك سغح همایسِ تِ هی تَاى ضًَذ تؼزیف سالهت

  هفَْهی ػولىزد حال، ایي تا .پزداخت سالهت هختلف ًظام ّای
 .است ّذف تحمك سغح ثثت تٌْا، اس پیچیذُ تز

  وِ آًچِ تِ ّذف تحمك ًسثت ضاهل سالهت ًظام ػولىزد •
 هی تاضذ ضَد هحمك هی تَاًست

  اثزتخطی هؼادل تمزیثاً ػولىزد ،.م 2000 سال سالهت خْاًی گشارش در•
 گستزدُ تز غَرتی تِ ػولىزد هَارد اغلة در اهّا است ضذُ گزفتِ ًظز در

ِ ای تِ است ضذُ تؼزیف ِ ای وِ گًَ ِ وارگیزی سهیٌِ در ،فؼالیت ّا اس داهٌ  ت
 ضاهل را اّذاف تحمك یا ًتایح حذاوثزوزدى تزای هذارن ٍ هستٌذات

 تِ تایستی سالهت ًظام ػولىزد ارسضیاتی وِ است هؼٌی تذاى ایي .هی ضَد
ِ ای ػٌَاى  :ضَد گزفتِ ًظز در سیز فؼالیت ّای اس هدوَػ

 .ّذف تحمك سٌدص1.

 ًتایح ایي تحمك تزای ًظام ّا سایز ٍ سالهت ًظام در وِ هٌاتؼی سٌدص2.
 .است ضذُ گزفتِ وار تِ

 .ًتایح تحمك در هٌاتغ اس استفادُ اثزتخطی تخویي 3.

 ٍ دستاٍردّا ضذُ هطاّذُ سغَح تز ًظام واروزدّای اثز ارسیاتی4.
 .اثزتخطی

ِ وارگیزی ٍ عزاحی5.  ٍ دستاٍردّا تْثَد خْت هٌاسة سیاست ّای ت
   .اثزتخطی
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 WHOچهارچوب 

  تزای تْذاضت خْاًی ساسهاى تَسظ ضذُ ارائِ چارچَب•
  ٍ واروزدّا اّذاف، هزسّا، ضاهل سالهت ًظام ػولىزد ارسضیاتی
  هٌاتغ، تواهی چارچَب ایي در .هی تاضذ سالهت ًظام ػولىزد

  آى اس یا ٍ دادُ اًدام را سالهت الذاهات وِ فؼالیٌی ٍ ساسهاى ّا
  گزفتِ ًظز در سالهت ًظام اس خشئی ػٌَاى تِ هی  ًوایٌذ حوایت
 .ضذُ اًذ

  آى، اٍلیِ ّذف وِ الذاهی ّز ػٌَاى تِ ًیش سالهت الذام •
  ضذُ تؼزیف هی تاضذ آى تْثَد ٍ ارتماء سالهت، اس هحافظت

 است

 سالهت ضاهل درًٍی ّذف 3 چارچَب، ایي در تْذاضت خْاًی ساسهاى•
 هالی هطاروت در ػذالت ٍ خوؼیت غیزسالهت اًتظارات تِ پاسخگَیی تْتز،

 هٌاتغ وزدى یىذست درآهذ، خوغ آٍری ضاهل) هالی تأهیي واروزد 4 ًیش ٍ
 هٌاتغ ضاهل) هٌاتغ تَلیذ ،غیزفزدی ٍ فزدی سالهت خذهات ارائِ ،(خزیذ ٍ

 وزدُ تؼزیف سالهت ًظام ّای تزای را تَلیت ٍ (غیزُ ٍ تدْیشات هالی،
  .است

 سالهت ًظام اّذاف تحمك هیشاى ارسضیاتی تزای ضاخع 5 ساسهاى ایي•
 سغح سالهت، تَسیغ سالهت، سغح اس ػثارتٌذ وِ است وزدُ تؼییي

 اساس تز .هالی هطاروت در ػذالت ٍ پاسخگَیی تَسیغ پاسخگَیی،
 ولی تحمك ضاخع تْذاضت خْاًی ساسهاى تَسظ ضذُ ارائِ چارچَب

 در وطَر ّز سالهت ًظام اهتیاس ضذُ ٍسى دّی خوغ اس ضذُ تذٍیي اّذاف
   .هی آیذ دست تِ هذوَر اًفزادی ضاخع 5 اس وذام ّز
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  تْذاضت خْاًی ساسهاى ػولىزد ارسضیاتی الگَی تزاساس•
   ، /250 ٍسى تا سالهت تْثَد سغح اهتیاسّای هیاًگیي

   ، /250 ٍسى تا سالهت تَسیغ•
   ، /250 ٍسى تا هالی هطاروت در ػذالت تَسیغ•
   /125 ٍسى تا پاسخگَیی سغح•
  ولی اهتیاس ًطاى دٌّذُ /125 ٍسى تا پاسخگَیی تَسیغ ٍ•

 هی تاضذ سالهت ًظام ػولىزدی

 چارچوبهای دیگر در زمینه ارزیابی عملکرد نظام سالمت

 آهزیىاارسضیاتی ػولىزد هؤسسِ پشضىی الگَی •
   الگَی ارسضیاتی ػولىزد هزالثت ّای اٍلیِ سالهت پاى واًادا•
 الگَی ارسضیاتی ػولىزد وویسیَى هزالثت ّای سالهت اًگلیس  •
 ساسهاى ّوىاری ٍ تَسؼِ التػادی  •
 ساسهاى خْاًی استاًذارد  •

   Commonwealthهؤسسِ  •
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 :مفهوم •
اهرم های کنترل در نظام  

 سالمت

ساختار ٍ واروزد ًظام  اّزم ّای وٌتزل، حَسُ ّای هدشایی اس  
سالهت را تَغیف هی وٌٌذ وِ اس ًظز ػولىزد ًظام سالهت،  

دستىاری ٍ  تسیار حائش اّویت است ٍ دٍلت ّا لادرًذ آًْا را 
 .  وٌٌذ تاال ٍ پاییي
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اصالحات ًظام  ایي هفَْم کِ در دٍرُ شکل گیزی هفاّین •
هتَلد شدُ است اعتقاد دارد کِ ًظام سالهت بزای سالهت 

دستیابی بِ اّداف خَد ٍ بْبَد شاخص ّای سالهت باید سِ 
را بْبَد دّد، اس هقبَلیت خدهات ٍ  دستزسی، کیفیتشاخص 

شاهل تأهیي سَی دیگز بْبَد ایي شاخص ّا بِ پٌج اّزم کٌتزل 
 .است هالی، ًظام پزداخت، ساسهاًدّی، رفتارّا ٍ هقزرات ٍابستِ

علل اصلی عدم بٌابزایي اّزم ّای کٌتزل در ًظام سالهت ّواى  •
ّستٌد ٍ ایي هفَْم هدلی را رشد ٍ بْبَد شاخص ّای سالهت 

بزای سیاست گذاراى ٍ بزًاهِ ریشاى ایجاد کزدُ است کِ بتَاًٌد 
 .بزای تحلیل ٍضع ٍ تدٍیي راّبزدّا اس آى استفادُ کٌٌد
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 کارایی

ّیچ ٍاصُ ی هثل وارایی در هتَى التػادی ٍ سیاستگذاری تؼاریف •
 .هتٌَع ًذارد

وارایی را هؼادل ٍضؼیت تْیٌِ پارتَ هی داًٌذ وِ در : التػاد داًْا•
یؼٌی اس تواهی هٌافغ هوىي . آى حذاوثز هغلَتیت حاغل هی ضَد

 .تْزُ گزفتِ ضَد
واروزد ٍ ػولیات یه وارخاًِ تا حذالل ّشیٌِ :هٌْذساى غٌایغ •

 تزای ّز ٍاحذ تزًٍذاد
وارایی یؼٌی تیطتزیي هیشاى تاسگطت  : هذیزاى اخزایی تاسرگاًی•

 سزهایِ
•  

:در بخش اصالحات نظام سالمت کارایی یعنی  

 فٌی وارایی ضَد؟ هی ارائِ ٍ تَلیذ خذهات چگًَِ•
 تخػیع وارایی ضَد؟ هی ارائِ ٍ تَلیذ خذهاتی چِ•

 
  یؼٌی .است تَلیذ وارایی یا فٌی وارایی ّواى هفَْم ًخستیي•

  تَلیذ ّشیٌِ حذالل تا خذهات یا واال آى در وِ ضزایغی ایداد
  ّشیٌِ هیشاى گزفتي ًظز در تا تزًٍذاد حذاوثز یا ٍ .ضَد هی

  ًظام هذیزاى واری حیغِ در وارایی ًَع ایي .ضذُ غزف
 .است سالهت
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  دارد اضارُ ایي تِ وِ تاضذ هی تخػیػی وارایی هفَْم دٍهیي•
  دستیاتی تزای را تزًٍذاد اس غحیحی هدوَػِ وطَر، یه آیا وِ
   .خیز یا وٌذ هی ارائِ ٍ تَلیذ اش ولی اّذاف تِ

  تزًٍذادّا اس ای هدوَػِ تخػیػی وارایی داًْا التػاد ًظز اس•
 .رساًذ هی حذاوثز تِ را هطتزی رضایتوٌذی وِ است

  است ایي تخػیػی وارایی اس هٌظَرضاى سالهت ریشاى تزًاهِ•
  را سالهت ٍضؼیت هشایای خذهات، اس خاظ هدوَػِ یه آیا وِ
 (اثزتخطی) .خیز یا رساًٌذ هی خَد حذاوثز تِ

  دّذ هی را اهىاى ایي سالهت ًظام تِ تخػیػی ٍ فٌی وارایی•
   .تاضٌذ داضتِ هَخَد هٌاتغ اس استفادُ تا تْتزی ػولىزد وِ

  اس تز هطىل تخػیػی وارایی  تْثَد غالثا سیاسی ًظز اس•
 .است فٌی وارایی

  واروٌاى تیطتز ٍ علثذ هی هذیزیتی هْارت فٌی وارایی اخزای•
  ٍلی .ّا ّشیٌِ واّص دلیل تِ وٌٌذ هی هماٍهت هماتلص در

  تَلیذ وِ است چیشی تغییز هؼٌی تِ تخػیػی وارایی تْثَد
  رخ آى هماتل در تزی ضذیذ ٍ تز خذی هماٍهت غالثا ٍ ضَد هی
 دّذ هی
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  هثال .ضَد هی دیذُ ّایی تضاد سالهت ًظام در ػذالت ٍ وارایی تیي•
 ضَد هی ارائِ رٍستاییاى تِ وِ خذهاتی اس تسیاری است هوىي
  ًوی تْثَد را سالهت ضاخػْای وِ ضَد دیذُ ًاوارا ػٌَاى تحت

   .تخطذ
 ایي در (فٌی ٍ تخػیػی) ًظام وارایی تایذ تضاد ایي رفغ خْت•

  خاهؼِ ًظز هذ اّذاف تِ ّشیٌِ حذالل تا آیا :وِ ضَد تیاى چارچَب
 خیز؟ یا وٌذ هی پیذا دست

 ًظام در وارایی ٍ ػذالت تیي تضاد سَال ایي تِ دادى خَاب تا•
 وارایی افشایص حتی .رٍد هی تیي اس ّذف یه ػٌَاى تِ سالهت

 اّذاف تِ دستیاتی ّای ّشیٌِ واّص عزیك اس ػذالت تْثَد تاػث
 .ضَد هی ػذالت

 غحیح ضیَُ تِ ّا تزًٍذاد تَلیذ :فٌی وارایی•
 هتٌاسة ٍ غحیح تزًٍذادّای تَلیذ :تخػیػی وارایی•

 
  تخػیػی ّن ٍ فٌی وارایی ّن سالهت سیسن یه وِ سهاًی تا•

 .یاتذ ًوی دست خَاّذ هی وِ چیشی حذاوثز تِ تاضذ ًذاضتِ
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 ًوًَِ ّای اس وارایی فٌی ٍ تخػیػی

واستي اس هیشاى خزاحی ّای سیثایی ٍ افشٍدى هزالثت ّای  ( الف
 -----وارایی:اٍلیِ

وارایی  : تزویة غحیح واروٌاى، تدْیشات، ٍسایل ٍ تسْیالت( ب
---- 

:  ٍاوسیٌاسیَى ّپاتیت ب  تِ خای ٍاوسیٌاسیَى سزخه( ج
 -----وارایی 

: تغییز رٍضْای تالیٌی ٍ افشایص تؼذاد تیواراى ٍیشیت ضذُ(د
 ----وارایی 

 

 (Access)دسترسی 

  سالهت پاییي ٍضؼیت تز دلیلی ػٌَاى تِ ػوذتا دستزسی، ًثَد•
  افزاد تیي در رضایتوٌذی پاییي سغَح ٍ رٍستایی هٌاعك در

 .است هغزح فمیز
  خذهات آیا وِ است آى هؼٌی تِ غزفا هَارد تزخی در دستزسی•

  سَال ایٌدا در خیز؟ یا ضَد هی ارائِ خاظ هٌغمِ یه در
  است (physical availability) فیشیىی تَدى هَخَد تػَرت

  پشضه تخت،) هَخَد ّای درًٍذاد تَسیغ ٍسیلِ تِ تَاى هی وِ
 .ًوَد گیزی اًذاسُ را اى خوؼیت، ول تا همایسِ در (پزستاراى یا

 اسىالَگزام•
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  (effective availability) تخص اثز تَدى هَخَد دٍم هفَْم•
  آساى چمذر ضْزًٍذاى تَسظ هزالثت دریافت ایٌىِ یؼٌی است

 است؟
  ّشیٌِ، :هثل هَاًؼی ٍخَد خاعز تِ هفَْم دٍ ایي تیي تفاٍت•

 پاییي ویفیت تا ٍ ضؼیف خذهات آهذ، ٍ رفت سهاى
 

  هٌذی تْزُ هفَْم اس تَاى هی دٍم هفَْم گیزی اًذاسُ خْت•
(utilization) ُوزد استفاد.   

  ّای ٍیشیت یا تیوارستاًی ّای تستزی سزاًِ ّای سٌدِ•
  ٍ ضَد هی هحاسثِ خوؼتی هختلف گزٍّْای تزای سزپایی
  دارًذ ووتزی استفادُ وِ آًْایی وِ ضَد هی گفتِ چٌیي

 .دارًذ ّن ووتزی دستزسی
  اثز تَدى هَخَد دٌّذُ اًؼىاس تَاًذ هی حذٍدی تا هٌذی تْزُ•

  خذهات اس آیا وِ وٌٌذ هی اًتخاب تیواراى وِ چزا تاضذ تخص
 ًىٌٌذ؟ یا تىٌٌذ استفادُ
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  ػٌَاى تِ تَاى هی حتی تخص اثز تَدى هَخَد تِ وِ هؼتمذًذ تزخی•
 .ٍاسظ حذ ّذف یه ًِ ٍ ًگزیست ًْایی ػولىزدی ّذف یه

  خذهات وِ است هَظف دٍلت وِ هؼتمذًذ علثاى هساٍات اس تزخی•
 اًتخاب وِ دّذ اخاسُ ضْزًٍذاى تِ سپس ٍ دّذ لزار دستزس در را

 .ًىٌٌذ یا تىٌٌذ استفادُ خذهات ایي اس وِ تىٌٌذ
 در هَضَػی ػٌَاى تِ سالهت خذهات تَسیغ تز گزایاى خاهؼِ تزخی•

   .اًذ ضذُ هتوزوش هختلف هحلی خَاهغ تیي در ػذالت تا ارتثاط

 کیفیت

ویفیت پاییي هثل دستزسی پاییي، غالثا تِ ػٌَاى تَخیْی  •
 .هغزح هی ضَدًارسایی ّای ػولىزدی تزای 

 .تِ هاًٌذ وارایی ایي لؼت ًیش دارای هؼاًی گًَاگًَی است•
ویفیت تؼضا اس دیذگاُ تیوار ٍ تؼضا اس دیذگاُ پشضه تؼزیف •

 .هی ضَد

 



3/2/2016 

14 

  ٍ فزدی سغح در ویفیت هفَْم تِ اًذیطیذى ضىل تزیي سادُ•
  یه درهاى تا ارتثاط در خػَغیتی یؼٌی .است خوؼی غیز

 .خاظ هَاخِْ ٍ هزاخؼِ ًَتت یه در خاظ تیوار
  (سالهت ًظام یا ٍ تیوارستاى درتارُ) تز خاهغ لضاٍتْای•

  هزاخؼات ٍ ّا هَاخِْ چٌیي هیاًگیٌْای تدویغ وٌٌذُ هٌؼىس
 .است فزدی

  ٍضؼیت ٍ پذیذُ چٌذ تِ ویفیت لغت ًیش هَردی هَاخِْ در حتی
   دارد اضارُ هختلف

 معانی مختلف واژه کیفیت در نظام سالمت

 کیفیت بالینی کیفیت خدمات

 تػوین گیزی -هْارت: درًٍذادّای اًساًی پاویشگی -غذا: خذهات اسىاى ٍ الاهت

 دارٍ ٍ تدْیشات: غیز اًساًی درًٍذادّای سهاى رفت ٍ آهذ ٍ اًتظار: راحتی

 ًظام تَلیذ احتزام-ادب-هزالثت: ارتثاعات تیي فزدی
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 سه کاربرد عمذه از واژه کیفیت

هزالثت ارائِ ضذُ تِ   وویتهی تَاًذ غزفا تِ ػٌَاى  ویفیت -1
 .تیوار هَرد استفادُ لزار تگیزد

تزادر هي هزالثت تا ویفیتی دریافت وزد، آًْا ّوِ وار   -هثال
 .تزایص اًدام دادًذ

 .ایي هؼٌی در وطَر آهزیىا تیطتز تزای ویفیت وارتزد دارد

  اهز هتخػػاى تَسظ هطخػا وِ ویفیت پایِ هؼٌی دٍهیي-2
   .دارد تالیٌی ویفیت تِ اضارُ ضَد هی استفادُ سالهت

  هثال) هزالثت وٌٌذگاى ارائِ هْارت ّن گیزًذُ درتز هَضَع ایي•
  درهاًی ٍ تطخیػی تػویوات غحت ّن ٍ (خزاحی تىٌیه

   .است
  ٍ (تدْیشات ٍ دارٍ هثال) غحیح دٍرًذادّای تِ تالیٌی ویفیت•

  تزای درًٍذادّا ایي تزویة ٍ  استفادُ تَاًایی در سالهت ًظام
 .دارد تستگی خذهت ارائِ اّذاف تِ رسیذى
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  ّواى وِ است تیوار دیذگاُ اس ویفیت ٍسیغ وارتزد سَهیي-3
   .است خذهات ویفیت

  ٍضؼیت -فیشیىی عزاحی -پاویشیگی-غذا-اسىاى خذهات ضاهل•
 ...ٍ تَدى تاس ساػات-اًتظار سهاى-اًتظار سالٌْای

  حوایت وٌٌذگاى، ارائِ تَدى هَدب :هثل فزدی تیي اتؼاد•
 ... ٍ احتزام تا تزخَرد ػاعفی، ٍ احساسی

 سنجش کیفیت

  خػَغا .است خشئی ّای دادُ ًیاسهٌذ ّن ویفیت سٌدص•
  هثال .سٌدیذ هختلف ّای ضیَُ تِ تَاى هی را خذهات ویفیت

  ویفیت پایص ًظام یا اًتظار سهاى تِ هزتَط ّای دادُ گزدآٍری
 ... ٍ ای دٍرُ

  راّْای اس یىی .است تز هطىل تسیار تالیٌی ویفیت سٌدص•
  وِ است هتخػػاى ًظز تا تیواراى تالیٌی هزالثت همایسِ آى
  دارد ّا پزًٍذُ در درهاى ی فزآیٌذّا دلیك ثثت تِ ًیاس

 .است پزّشیٌِ ٍ تز سهاى ّوچٌیي
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  غیز گیزی اًذاسُ تالیٌی ویفیت سٌدص تزای دیگز رٍش•
  هیز ٍ هزي ػفًَت، هیشاى :هثل ّا آهذ پی ٍسیلِ تِ هستمین

 ... ٍ ػول اس ًاضی
  اوثز تاال رٍضْای تا ویفیت سٌدص تَدى هطىل دلیل تِ•

  آهذ پی ایٌىِ خای تِ پزداسًذ هی درًٍذادّا سٌدص تِ وطَرّا
  پشضه ٍ تدْیشات دارٍ، ٍخَد هثال .تسٌدٌذ را فزآیٌذّا ٍ ّا
   .داًٌذ هی ویفیت ٍخَد ًطاًِ را تْذاضت هزوش یه در

  هیاًگیي تٌْا ًِ سالهت، ًظام ػولىزد ٍ ویفیت تا ارتثاط در•
  خغز در وسی چِ ایٌىِ) آى تَسیغ تلىِ است هْن ویفیت
 .است اّویت حائش ًیش (دارد لزار ًاهغلَب ٍ پاییي ویفیت

  تَسظ درهاًی ٍ تْذاضتی خذهات هحلی هزاوش  سدى دٍر هثل•
 (خذهات ٍ تالیٌی)هزاوش پاییي ویفیت دلیل تِ تیواراى
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