
گزارشی از گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران

خصوصی سازی، واگذاری و برون سپاری بهداشت و درمان 
گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران

 

وزیر بهداشت به عنوان یکی از بیمارستان داران بخش خصوصی و عضو باشگاه ثروتمندترین 
پزشکان ایران، البته که همیشه باید منتقد اندیشه های چپ گرایانه و حتی نهادگرایانه در 
زمینه بهداشت و درمان باشد. اما منتقدان روند خصوصی سازی پس از اجرای طرح تحول 
سالمت از سوی وزارتخانه متبوعش، تا مدت ها در تعجب و سردرگمی بودند که چرا 
یکی از مدافعان همیشگی خصوصی سازی، بودجه های دولتی را در زمینه درمان افزایش 
به جیب  اکثر بودجه طرح تحول سالمت  اینکه مشخص شد،  از  البته پس  داده است. 

پزشکان در رأس هرم بیمارستانی و شرکت های تأمین کننده تجهیزات و مواد رفته است، 
شفافیت به جای سردرگمی نشست. با این حال حمله اصلی برای خصوصی سازی هنوز 
در راه بود و در دولت دوم روحانی جبهه اصلی گشوده شد. شرکت وزیر در افتتاح یک 
کیترینگ تهیه غذای بیمارستانی در کرج و دفاع همه جانبه او از برون  سپاری تهیه غذای 
بیمارستانی نشان داد که مسأله واگذاری و برون سپاری فقط به بخش های رادیولوژِی 
بیمارستان های دانشگاهی محدود نمانده و تهیه غذای بیمارستان نیز باید به شرکت های 
خصوصی سپرده شود. این سناریو وقتی تکمیل شد که آگهی های واگذاری پایگاه های 
بهداشت در روزنامه های کثیراالنتشار رصد شدند و از آنجا که بر اساس قانون اساسی 

سالمت مردم بر عهده دولت گذاشته شده است، این روند برون سپاری و واگذاری در 
خفای کامل خبری صورت گرفته و می گیرد.

گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران در نشستی به این مسأله 
پرداخته است و صاحبنظران حوزه سالمت و بهداشت به تعریف مبانی خصوصی سازی، نتایج 
طبقاتی این روند و روح حاکم بر اصطالحاتی چون واگذاری و برون سپاری پرداخته اند. 
شرکت کنندگان در این پانل، علی شفیعی پزشک و پژوهشگر اعتیاد، سیمین کاظمی پزشک 
و جامعه شناس و پیام روشنفکر پژوهشگر حوزه سالمت و بهداشت بودند که در ذیل، 

سخنرانی دو تن از آنان خواهد آمد.

علی شفیعی, رئیس گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت
 

مواد مخدر به عنوان یک امر تاریخی
انواع مواد به ويژه مواد مخدر نظير ترياک ، پيوندي ناگسستني با طب در ايران داشته و استفاده 
دارويي از اين مواد ريشه اي باستاني در تاريخ اين بخش از جهان و فرهنگ هاي مرتبط با آن دارد. 
اگرچه تلقي اعتياد به اين مواد به عنوان يک بيماري نيز مسبوق به سابقه است اما از قرن دهم هجري 
به بعد است که در مقاطعي )نظير دوره صفوي، قاجار و پهلوي اول( به عنوان يک مشکل طبي يا 
بهداشتي شناخته شده، نظام ديوانساالر براي کنترل آن به اقداماتي مبادرت مي ورزد. شايد ورود حوزه 
درمان به اين مقوله، متعاقب پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي ترياک در ابتداي قرن بيستم ميالدي 
و بعدها تصويب قانون تحديد ترياک در مجلس شوراي ملي )سال 1329 قمري( اتفاق افتاده باشد. 
اين مقررات اگرچه زمينه هاي کامال اقتصادي داشتند اما باب محدودسازي توليد، تجارت و بعدها 
مصرف مواد مخدر از يک سو و جرم/بيماري انگاري اعتياد را از سوي ديگر باز کرد تا در نهايت 

مصرف مواد جز در مواردي که دليل پزشکي داشته باشد ممنوع شود.

سابقه برخورد و مبارزه با مواد مخدر
پس از انقالب اسالمي اعتياد به عنوان دسيسه دشمنان و معتادان بعنوان عمال يا قربانيان ايشان 
تلقي گرديدند و درنتيجه براي بيش از دو دهه مداخالت درماني اعتياد کمرنگ شد و بجاي آن، 
پاک کردن جامعه از لوث وجود معتادان در دستور کار قرار گرفت. با شيوع ابتال به ويروس اچ 
اي وي در بين معتادان تزريقي )بخصوص زندانيان( در اواخر دهه هفتاد شمسي، جنبه هاي طبي 
اعتياد بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و با حمايت يابي نظام سالمت امکان ارايه مداخالت درمان 
و کاهش آسيب اعتياد فراهم گرديد. اين اقدامات ضمن اينکه توانست روند شيوع ابتالء مصرف 
کنندگان تزريقي مواد به ويروس ايدز و هپاتيت را کنترل کند بعنوان نمونه اي درخشان از مشارکت 
نظام سالمت و قوه قضائيه در دنيا مطرح شد. با آشکار شدن نتايج مثبت درمانهاي طبي اعتياد بويژه 
درمان با داروهاي نگهدارنده اي نظير متادون و بعدها بوپرنورفين و شربت ترياک بويژه در مقايسه با 
شيوه هاي سنتي ترک مصرف که ميزان عود بااليي داشتند، درمان طبي اعتياد متقاضيان بيشتري پيدا 

کرد تا آنجا که بخش دولتي نظام سالمت از يک سو به تنهايي امکان براورده کردن اين تقاضا را 
نداشت و از سوي ديگر استيگماي اعتياد و معتاد، صرف منابع براي اين بخش از خدمات درماني را 
از اولويت بخش دولتي نظام سالمت خارج مي کرد. همپاي با اين مسئله، شيوع روزافزون مصرف 
مواد و افزايش تعداد معتادان به داليل متعدد، بيکاري تعداد قابل توجهي از پزشکان عمومي و ناتواني 
نظام سالمت در استفاده بهينه از آنها موجب شد هزاران کلينيک خصوصي درمان سرپايي مصرف 

مواد در سراسر کشور تاسيس گردد.

وضعیت مراکز درمانی و بازپروری
امروز بيش از 8 هزار مرکز سرپايي و اقامتي )کمپ( براي درمان اعتياد در کشور داير گرديده که 
عمدتا توسط بخش خصوصي و غيردولتي تاسيس شده اند و درصد بسيار اندکي از آن را مراکز دولتي 
تشکيل مي دهند. از آنجا که مصرف مواد در ايران جرم شناخته شده و براي معتادان محدوديت ها 
و تنبيهاتي درنظر گرفته ميشود، بخش خصوصي درمان اعتياد توانسته به صورت نسبي بيماراني که 
از مراجعه به مراکز دولتي بيم دارند را به شکلي وسيع جذب و از بازار مواد غيرقانوني خارج کند. 
اما اين تعداد مرکز درماني به معني پوشش مناسب درمان اعتياد در کشور نيست و به نظر مي رسد 

بخش مهمي از مصرف کنندگان مواد بخاطر شرايط عمدتا اجتماعي خود از اين امکان بي بهره اند.

درمان به مثابه منفعت بخش خصوصی؟
 در بسياري از مناطق حاشيه اي و محروم از امکانات بهداشتي- درماني، بخش خصوصي طبيعتا 
منفعتي براي حضور نيافته و دانشگاه هاي علوم پزشکي و سازمان بهزيستي )به عنوان متولي مراکز 
اقامتي( هم با محاسبه هزينه- سود براي تاسيس مراکز درمان اعتياد رغبتي ندارند. بسياري از آسيب 
ديدگان اجتماعي مصرف کننده مواد که به دليل عوارض جسمي، رواني و اجتماعي اعتياد و آسيبهاي 
زمينه اي در مراحل پيشرفته آسيب و بيماري اعتياد قرار دارند از حمايت هاي دولتي براي درمان و 
بازتواني اعتياد محرومند و درعين حال بضاعت پرداخت هزينه هاي درمان در مراکز خصوصي و حتي 
دولتي را ندارند. اعمال اتوريته بوروکراتيک نظام سالمت از طريق پروتکل هاي درماني غير منعطف 
)که به جبران غيبت بخش دولتي در آن عرصه صورت مي گيرد( نيز موجب شده بسياري از بيماران 

درمان متناسب با نياز خود در مراکز خصوصي را پيدا نکنند و در نهايت اين رويکرد با مديکاليزه 
کردن پديده چند وجهي اعتياد آن را به يک بيماري طبي تقليل مي دهد و ساير پيامدهاي اعتياد و 
مصرف مواد و آسيب هاي اجتماعي نيازمند مداخله آن را ناديده مي گيرد و به اين ترتيب آسيب 
ديده ترين بيماران امکان ورود يا ماندگاري در يک برنامه درماني اثربخش را پيدا نمي کنند. اين به 
نوبه خود موجب گرديده حضور آسيب ديدگان اجتماعي مصرف کننده مواد که از خدمات درماني 
و حمايتي محروم مانده اند، در فضاي عمومي چنان پررنگ شود که گروهي ديگر با فرصت طلبي آن 
را به عنوان ناکارامدي درمان اعتياد جلوه دهند و به روش هاي بي حاصل و پرهزينه دهه هاي گذشته 
مانند جمع آوري و نگهداري هاي مکرر اين افراد دست بيازند و اين خود به مهم ترين تهديد حوزه 

درمان اعتياد در کشور تبديل شده است.

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس
 

خصوصی سازی نظام مراقبت سالمت و واگذاری مراکز ارائه خدمات دولتی به بخش خصوصی در 
سال های اخير شدت و سرعت گرفته ولی تاکنون کمتر از موضع انتقادی به اقدامات دولت در حوزه 
بهداشت و درمان پرداخته شده است. از آنجا که در يک رويکرد واقع گرايانه به موضوع الزم است 
که تغييرات اعمال شده توسط سيستم بهداشتی را بيش از يک عمل صرفاً اداری و منتج از تحقيق 
علمی و مطالعات دقيق، به عنوان تجلی تغيير در قدرت سياسی و حاصل تحول در ديدگاه های 
اداره کنندگان کشور به حساب آورد، در اين بحث سعی بر آن است که به مبانی نظری خصوصی 

سازی، وضعيت خصوصی سازی در ايران و پيامدهای آن پرداخته شود.

اقتصاِد سیاسی نظام های بهداشتی درمانی 
نظام های مراقبت سالمت در بهبود سالمت هر جامعه نقش مهم و تعيين کننده ای دارند. اين 
نظام ها عموماً به وسيله ساختار و سطح توسعه يک کشور تعيين می شوند و چگونگی آنها در هر 
جامعه از فلسفه سياسی و اقتصادی حاکم بر آن کشور تبعيت می کند. بسته به اينکه در سيستم 
سياسی-اقتصادی حاکم، سالمت يک حق تلقی شود يا يک امتياز، نوع خاصی از نظام مراقبت 
سالمت شکل می گيرد. تلقی از سالمت به مثابه يک حق عمومی، نظام سياسی را مکلف می کند که 
خدمات سالمت را به رايگان يا به قيمت ارزان در دسترس همه افراد قرار دهد. اما در صورتی که 
سالمت به عنوان يک امتياز محسوب شود، شهروندان بايد در ازای مطالبه خدمات بهداشتی-درمانی 

هزينه اش را پرداخت کنند.
نظام های مراقبت سالمت در کشورهای پيرامون سرمايه داری با کشورهای توسعه يافته تفاوت های 
قابل توجهی دارند. خصلت طبقاتی مراقبت سالمت در کشورهای پيرامون سرمايه داری بيشتر از 
در  کمبودهای جدی  و  نقص ها  اغلب  است.  کرده  پيدا  توسعه  ثروتمند  کشورهای سرمايه داری 
فراهم کردن منافع و کيفيت شان دارند. گاهی بخش هايی از جمعيت از جمله بخش غير رسمی و 
مناطق شهری را از پوشش خدمات حذف می کنند؛ پول کافی برای مراقبت سالمت وجود ندارد، 
به خصوص در بحران های اقتصادی و مالی؛ ساير فعاليت های سياسی به طور آشکار بر مراقبت 
سالمت اولويت دارند، بودجه بسيار محدود است؛ بعضی اوقات افزايش ماليات غير مؤثر است و 

فساد و فقدان کنترل موانع مهمی هستند. 
در بعضی کشورها به موازات سيستم مراقبت سالمت همگانی يک بخش خصوصی گسترده 
وجود دارد. بخش خصوصی اينها اغلب بخش در حال رشدی است که توسط دولت ها و قوانين و 
ماليات حمايت می شود. مؤسسات پزشکی در بخش خصوصی سطح فناوری بااليی دارند، اما عمدتًا 
توسط طبقات باال و نيز طبقات متوسط مورد استفاده قرار می گيرد. حال در اين کشورها برای گريز 
از چنين مشکالتی، خصوصی سازی به عنوان راهکاری که هزينه ها را کمتر و کيفيت را بهتر می کند، 
مطرح می شود. در واقع با اتخاذ چنين سياستی دولت از وظايف خود در قلمرو عمومی و در قبال 

ملت ها عقب نشينی کرده و از تأمين سالمت به عنوان يک وظيفه سرباز می زنند. 

خصوصی سازی راه حل است یا مشکل؟
در نگاه اول به نظر می رسد که در افتادن به چنين مسيری يک انتخاب عقالنی دولت ها در مواجهه 
با مشکل است، اما با بررسی مسأله در مقياس جهانی مشخص می شود که در عصر حاضر اکثر کشورها 
با روند جهانی شدن، مقررات زدايی و خصوصی سازی مواجه هستند و در داخل کشورها، بخش 
عمومی به خصوص مراقبت سالمت همگانی به شدت با رشد اين روند رو به رو شده اند.  برنامه های 
تعديل ساختاری با سياست رياضت اجتماعی آسيب زيادی بر زيرساخت های خدمات سالمت در 
کشورهای پيرامون سرمايه داری وارد کرده است. امروزه تحت اجبار تمهيدات اعتباری و وام بانک 
جهانی و صندوق بين المللی پول کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه مشغول برچيدن خدمات 
مراقبت بهداشتی و بخش آموزش عمومی و نيز خصوصی سازی بخش های مختلف خدمات عمومی 

هستند. اين تغييرات محصول روندی است که از آن به عنوان جهانی شدن ياد می شود.
جهانی شدن در واقع، يک پروژه نئوليبرال برای گسترش سياست های طبقاتی سرمايه داری در 
جهان است و نتيجه آن از دهه 1980 افزايش سريع نابرابری های اجتماعی ، حمالت بيشتر و بيشتر 
به خدمات عمومی، دعوت به پرداخت در برابر استفاده و نيز خصوصی سازی خدمات سالمت 
دولتی بوده است. تهاجمی ترين مسأله در روند جهانی شدن اين است که مؤسساتی مانند بانک 
جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی همزمان با تأمين سرمايه مالی و اعطای 
برخی اعتبارات سياست هايی را به کشورها ديکته می کنند که بخش های مختلف جامعه چگونه بايد 
ساخته شوند و چه کاری بايد انجام دهند. آنها از ابزارهايی مانند اعتبارهای مالی با شرايط خاص 
استفاده می کنند، که اين شرايط خاص عمدتاً اجبار به خصوصی سازی دارايی های عمومی در بخش 

اجتماعی است. آنها تعيين می کنند که بازار و رقابت بايد روابط اجتماعی را تنظيم کنند و مديريت 
تجاری در همه ارکان و موقعيت های اجتماعی نفوذ می کند که هدف اين مديريت هميشه ايجاد 
سود است. تأثير نئوليبراليسم بر سالمت عمومی و تغيير متعاقب نرخ های بيماری می رود تا به يکی 

از بزرگ ترين دگرگونی های پايگاه های سالمت در جهان مدرن منجر شود.
در اينجا اگر چه مشکل اصلی نابرابری عظيم سالمت، همدستی طبقات حاکم کشورهای توسعه 
يافته با طبقات حاکم کشورهای کمتر توسعه يافته است؛ اما بسياری از مشکالت کشورهای فقيرتر  

را می توان به پای طبقات مسلط خودشان گذاشت و نه صرفاً فشارهای خارجی.

نظام سالمت در ایران و نئولیبرالیسم
در ايران، نظام ارائه مراقبت سالمت يک نظام مختلط است که در آن هم بخش دولتی و هم بخش 
خصوصی فعال هستند اما تا کنون سهم بخش دولتی بيشتر از بخش خصوصی بوده است. بخش 
خصوصی عمدتاً در حوزه درمان فعال بوده و مراقبت های بهداشتی به صورت دولتی و رايگان ارائه 
شده است.  در حال حاضر سيستم بهداشتی و درمانی ايران با مشکالت مهمی همچون کسری مزمن 
بودجه، سرانه پايين تخت بيمارستانی، سرانه پايين پزشک و... مواجه است. به نظر می رسد برای حل 
چنين مشکالتی دولت ها راه حل را در آنچه برونسپاری وظايف دولت به بخش خصوصی می نامند، 
يافته اند. از اين رو خصوصی سازی که ابتدا از  بخش درمان و واگذاری بيمارستان های دولتی به 
بخش خصوصی آغاز شده بود اکنون به مراکز و پايگاه های بهداشتی تسری يافته و اين مراکز يکی 
پس از ديگری واگذار می شوند. در وزارت بهداشت اکنون مديريت تجاری مستولی شده و درباره 
اموال و دارايی های عمومی به مثابه کاالهايی صحبت می شود که بايد برای شان در بخش خصوصی 
مشتری پيدا کرد. نقل قول های وزير بهداشت در خبرگزاری ها عمدتاً حول محور حمايت از بخش 
خصوصی و جلب مشارکت آنهاست و برای عقب نشستن هر چه بيشتر دولت از ارائه خدمات تالش 
می شود. تجربه خصوصی سازی بهداشت و درمان در کشورهای ديگر حاکی از آن است که اين حرکت 
پرشتاب در ايران عاری از ريسک و خطر نخواهد بود. دستاورد جهانی سياست های نئوليبراليستی 
تاکنون، گسترش فقر، افزايش سريع نابرابری های اجتماعی، افزايش ناپايداری و قطبی شدن جامعه، 
نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و محروميت طبقات فرودست اقتصادی در استفاده 

از اين خدمات بوده که با پاسخگو نبودن و بی مسئوليتی دولت ها  همراه بوده است. 
تجربه گسترش بخش خصوصی نشان داده که پاسخگو بودن دولت به نيازهای مردم کاهش می يابد؛ 
استفاده از امکانات و دسترسی عادالنه به خصوص برای فقرا و فرودستان جامعه دشوار می شود، 
و نبايد فراموش کرد که هدف عدالت اجتماعی با اهداف بخش خصوصی در تضاد است. عالوه 
بر اين کارکنان بخش های دولتی واگذار شده در معرض فقدان امنيت شغلی و شرايط دشوار و غير 
منصفانه ای همچون حقوق پرداختی کمتر و نيز ساعات کاری بيشتر قرار می گيرند. اگر بپذيريم که 
معيار اصلی برای يک نظام مراقبت سالمت بايد برابری و عدالت اجتماعی، توجه به ارتقاء سالمت 
و طب پيشگيری، پايبندی به ارزش های انسانی و کيفيت باال و کارايی در ارائه مراقبت سالمت و 

اولويت دادن به نيازمندان باشد، خصوصی سازی توجيه منطقی و عقالنی نخواهد داشت.؟

پیامدهاي خصوصي سازي درمان اعتیاد در ایران

خصوصی سازی سالمت یا نئولیبرالیسم لجام گسیخته
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