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پيش گفتار

سياس��ت هاي مراقبت بهداشتي در هر کشوري، تابع ایدئولوژي حاکم بر آن کشور است. مواردي 
مانند کمک به افراد براي حفظ سالمتي خود و حمایت از آنها براي مدیریت خود در بيماریهاي مزمن، 
یکس��ان سازي س��اختار مراقبتي در تمام مراکز درماني کشور، توجه به کيفيت مراقبت و ایمني بيمار، 
تدوین نظام نامه براي متخصصان از جمله پرس��تاران در رابطه با نحوه ارائه مراقبت هاي بهداش��تي، 
حفظ تعادل ميان عرضه و تقاضاي مراقبت بهداشتي همچون توجه به زمان انتظار بيمار، تدوین الگوي 
فعاليت هاي آینده براي متخصصين و ارائه دهندگان مراقبت هاي س��المت، بررس��ي نياز به افزایش 
تخصص هاي پرس��تاري، بررسي مس��ائل اخالقي جدید و تالش براي پيشرفت در اتخاذ تصميمات 

مبتني بر شواهد در دورنماي آینده خدمات، بخش هایي از سياستهاي مرتبط با سالمت مي باشند.

تاثير قدرتمند سياس��ت و قانون در س��المت افراد و جوامع غير قابل انکار است. سياست و قانون 
همواره نقش اساسي در شکل دهي فعاليت هاي مراقبت سالمت افراد و دستيابي به بهبود سالمت 
عمومي داش��ته اند. اصول قانوني قدیمي از ابتداي تاریخ بر پایه قوانين کيفيت مراقبت سالمت قرار 
داش��ته و امروزه صنعت مراقبت س��المت به اش��کال مختلفي تنظيم و ارائه مي شود. متخصصيني 
که در مورد قانون و سياس��ت س��المت مطالعه مي کنند، در گزارش هاي خود در خصوص بازاریابي 
محصوالت و خدمات س��المت، تاثير هزینه هاي س��المت بر بودجه هاي دولتي، مسائل استخدام، 
تبعيض در مراقبت س��المت، بيمه س��المت، فناوري زیستي و رازداري و حفظ حریم بيمار، به برنامه 
ریزي و تدوین سياست مي پردازند. انتخاب سياستگذاران و تصميمات آنها بر درك ، تجزیه و تحليل 

و تحقق تمام جوانب نظام مراقبت سالمت تاثيرگذار خواهد بود.   

نظ��ام س��المت با چهار عملکرد اصلی )توليت، تامين منابع، خل��ق منابع و ارائه خدمت( در صدد 
اس��ت تا  به س��ه هدف اصلی خود که ش��امل تامين س��المت، رضایت و عدالت است، دست یابد. 
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سياس��تگذاري یکی از کارکردهاي توليت نظام س��المت و درعين حال، پر چالش ترین کارکرد آن 
براي مطالعه، اندیشيدن، استدالل، خالقيت و نوآوري به منظور ایجاد تحول و ارتقا کل یا بخشی از 
نظام سالمت ميباشد. امروزه فرایند سياستگذاري مشابه بسياري از کارکردها و وظایف، با رشد سریع 
علم و فنآوري اطالعات و ارتباطات، دس��تخوش تغييرات چش��مگيري ب��وده و از طيف خرد فردي، 
س��ليقه اي و تجربه نش��ده به سمت خرد جمعی، برخوردار از تجارب دیگران و با تاکيد بر پيش بينی 
و ارزیابي مزایا و معایب احتمالي در حال جابه جا شدن است. نظام سالمت جمهوري اسالمی ایران 
با عنایت به بند12 اصل س��وم،  بند 2 و 4 اصل بيس��ت یکم، اصل بيست و نهم و بند 1 اصل چهل 
و س��وم قانون اساس��ي و در راستاي 5 محور اصلی بخش سالمت، سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 
توس��عه اقتصادي و اجتماعی 5 س��اله اول تا پنجم و در حال حاضر نيز برنامه ششم توسعه اقتصادي 
و اجتماعی، ش��اهد تحول بنيادین و تغييرات تدریجی در نظام س��المت بوده اس��ت. از دستاوردهاي 
عمده این تحول و تغييرات ميتوان به بهتر شدن دسترسی فيزیکی و مالی مردم به خدمات سالمت، 
افزایش اميد زندگی، ارتقا ش��اخصهاي بهداش��تی، کنترل بيماریهاي مسري، تربيت نيروي انسانی و 
توس��عه منابع فيزیکی مورد نياز که بخش��ي از آنها ریشه در سياس��تگذاري هاي مناسب دارد اشاره 
نمود. اما در کنار این موفقيت ها، نارس��ایيها، مش��کالت و ناکارآمدي ه��اي متعددي نيز وجود دارد 
که قسمت زیادي از آنها به سياستگذاریهاي نامناسب، عدم استفاده از متخصصين مربوطه دربرنامه 
ریزي و تدوین سياس��تها و یا اجرا و ارزیابي نامناس��ب سياس��تها مربوط مي شود. بيش از یک دهه 
اس��ت که بسياري از مدیران و کارشناسان با پذیرش بعضی از اشتباهات موجود، اقدامات اساسی به 
منظور اصالح فرایند سياس��تگذاري انجام دادند و با بازنگري س��اختار شوراي سياستگذاري و توسعه 
اختيارات آن در تالش هس��تند تا فرایند سياس��تگذاري در چارچوب منطقی، علمی و با اس��تفاده از 

شواهد ارتقا یابد.

در این ميان، آینده عملکرد پرس��تاران بعنوان یکي از بزرگترین زیر سيس��تم هاي نظام سالمت، 
باید با تغييرات وس��يعي که در حوزه مراقبت هاي بهداش��تي ایجاد شده است همراستا گردد. در دهه 
هاي گذشته تغييرات قابل توجهي در مراقبتهاي بهداشتي در زمينه تکنولوژي، ارائه خدمات، افزایش 
س��ن جمعيت و نياز به مدیریت بيماریهاي مزمن، افزایش تقاضاي مراقبت با کيفيت از سوي جامعه 
و دریافت مراقبت مقرون به صرفه ایجاد شده است. این تغييرات موجب شده است تا سياستگذاران 
نظام سالمت در کشورهاي مختلف درصدد ایجاد تغييرات و انجام اصالحات در سيستم ارائه خدمات 
بهداش��تي و درماني باشند. بدیهي است ایجاد یک تغيير موفق نيازمند تغيير در سياستها، فرایندهاي 
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ارائه خدمات بهداش��تي و نيز سيستم هاي س��ازماني ارائه دهندگان مراقبت ها به ویژه پرستاران که 
سهم بسزایي در ارائه خدمات بهداشتي و مراقبتي دارند، مي باشد. 

قانون جامع مراقبت بهداشتي در آمریکا و در سال 2010 تصویب شد که به موجب آن تغييرات 
چش��مگيري در برنامه ها و سياس��تهاي بهداش��تي ایجاد گردید. در ميان این تغييرات وسيع، حرفه 
پرستاري با چالش هاي بزرگي مواجه است که این چالش ها، پاسخ سياستگذاران حرفه اي را تحت 
تاثي��ر ق��رار مي دهد. مهمترین این چالش ها کمبود نيروي پرس��تاري، امني��ت محيط کار، عملکرد 
مح��دود و تغيي��ر در هرم جمعيت مي باش��د. اگر چه اینگونه مس��ائل چالش جدیدي در پرس��تاري 
محسوب نمي شود اما اثرات جمعي این عوامل مي تواند بر آینده عملکرد پرستاران تاثيرگذار باشد. 

نظام سياستگذاری درحرفه پرستاری در ایران بنيادهای معرفتی و نظری خاصي دارد. برای شناخت 
این بنيادها الزم است هر از چند گاهی به بررسی سياستهاي مربوطه و نيز نحوه سياستگذاري در نظام 
بهداش��ت و درمان بپردازیم. این موضوع  از یک س��و به بهينه سازی فرایندهای سياستگذاری حرفه 
اي در آینده کمک ش��ایانی می نماید و ازس��وی دیگر ما را با نقاط قوت و ضعف و خالء های موجود 
در این زمينه آش��نا مي س��ازد. به منظور قضاوت صحيح در مورد سياست هاي بهداشتي الزم است از 
افراد صاحب نظری که ش��ناخت کافی دراین زمينه دارند، استفاده گردد. در این خصوص مي توان از 

پرستاران بعنوان افرادي که نقش برجسته اي در تغيير و بهبود سياستهاي سالمت دارند، بهره برد. 

کت��اب حاضر که به منظور تامين یک منبع فارس��ی و کمک درس��ي براي دانش��جویان دکتراي 
پرستاري و نيز به منظور افزایش اطالعات و آگاهي پرستاران و توانمندسازي آنان در زمينه علم سياست 
و سياس��تگذاري سالمت تهيه شده است، احتماال داراي نقاط ضعف و نارسایی هایي مي باشد. ضمن 
تشکر از دانشجویان دکتراي پرستاري دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 
خانمها مرجان فيروز آبادي، س��يما حجازي، فاطمه عش��قي، آرزو شاهسواري، نسترن پورخورشيدي و 
فاطمه اسماعيل زاده که در ترجمه فصل هایي از کتاب همکاري نمودند، ضمن عذرخواهی از ایرادات 
فنی و نگارشی که ممکن است با آنها برخورد نمائيد، از همه خوانندگان محترم خواهشمند است مواردي 
را که نياز به اصالح دارد از طریق پس��ت الکترونيک )rezapour.r@sbmu.ac.ir( به مولف اعالم 

بفرمایند.

مولف
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فصل اول

سياستگذاری و نقش مهم پرستاران

مقدمه

عواملي همچون چالش هاي مرتبط با کمبود پرس��تار، مش��کالت محي��ط کار، هزینه ها و نحوه 
دسترس��ي به مراقبتها، فاصله بين آموزش و عملکرد و تغيير در نيازهاي فزاینده جامعه موجب ایجاد 
نقاط بحراني در حرفه پرس��تاري بویژه در راس��تاي تغيير در پيامدهاي مراقبت هاي بهداشتي گشته 
است. هر یک از چالش هاي مذکور نياز به تغيير در سياستگذاري هاي حرفه اي و عملکرد پرستاران 
را ایجاب مي نماید. هر چه به س��مت آینده پيش مي رویم، ارائه خدمات پرس��تاري از بيمارستان به 
سایر عرصه هاي مراقبتي تسري یافته و به احتمال قوي نقش پرستاران در آینده با نقش هاي فعلي 
و سنتي آنها متفاوت خواهد بود که این مهم لزوم آشنایي پرستاران با فرایند سياستگذاري حرفه اي 

و بطور کلي سياست شناسي در سالمت را دوچندان مي نماید. 

در نگاه تاریخي و در سال 2010 ميالدی موسسه درمان پزشکی آمریکاIOM( 1( اقدام به انتشار 
گزارش��ی تحت عنوان »آینده پرستاری: پيشبرد بهداش��ت و هدایت تغييرات« نمود که در چارچوب 
آن پرس��تاران را به دو روش برای همکاری با دیگر متخصصان مراقبت های بهداش��تی و درمانی به 

چالش کشيده است:

1. Institute of Medicine

س��ال 1852- فلورانس نایتینگل از بحث آمار برای حمایت از بهبود آموزش پرس��تاران، بهداش��ت و عدالت و 
برابری استفاده نمود.

1861- کالریس��ا کالرا باتون در جنگ های داخلی آمریکا پرس��تار بیمارستان بود. وی بنیانگذار صلیب سرخ 
آمریکا است.

1879- مری ماهونی نخستین پرستار سیاهپوست آمریکایی و یکی از پشتیبانان اصلی فرصت های برابر برای 
اقلیت ها محسوب می گردد.

1903- ایالت کارولینای ش��مالی نخستین انجمن پرستاری در دنیا را تاسیس نمود و نخستین مجوز آموزش 
پرستاری را صادر نمود.

1906- لی لیان والد: پرس��تار، انس��ان دوست و نویسنده. وی به س��بب کمک های شایانش در زمینه  حقوق 
بشر، فردي شناخته شده است و بعنوان بنیانگذار جامعه پرستاری آمریکا شناخت می شود. عالوه بر آن در راستای 
National Association for the Advance�(  NAACP نننیانگذاری انجمن پیشرفت ملي رنگین  پوستا

 ment of Colored People( کمک شایانی نموده است.

1909- دانشگاه مینه سوتا نخستین مدرک کارشناسی در رشته پرستاری را اعطا نمود.

1916- مارگارت هیگیس س��انگر: فعال در زمینه کنترل زاد و ولد در آمریکا، نویس��نده و پرس��تار بوده است. 
سانگر اصطالح »کنترل تولد« را معرفی نمود و نخستین درمانگاه کنترل تولد را در ایاالت متحده افتتاح کرد که 

بعدها تحت عنوان "مرکز فرزند پروری برنامه ریزی شده" توسعه یافت.

1925- اداره پرستاری مرزی در ایالت کنتاکی با کمک پرستاران متخصص در مراقبت های پیشرفته تاسیس 
گردید.

1955- جس��ی اس��کات بعنوان جراح عمومی در اداره بهداش��ت عمومی ایاالت متحده انجام وظیفه نمود و 
ریاست اداره پرستاری را به مدت 15 سال بر عهده داشته است. وی در کنگره جراحان در خصوص نیاز به آموزش 
بهتر پرستاران سخنرانی کرد که بدنبال آن قانون آموزش پرستاری در سال 1964 بعنوان نخستین قانون مهم در 

زمینه حمایت دولت آمریکا از آموزش پرستاری در زمان صلح به تصویب رسید.
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1- یادگيری از سایر متخصصين

2- کمک گرفتن از آنها جهت فراگيری بيشتر فرایند مدیریت و رهبری و همکاری بين رشته ای. 

این فصل به بحث و بررس��ی پيرامون تامين کنندگان س��المت از طریق سياستگذاری عمومی، 
مطالعات موردی، نقش پرس��تاران در سياس��تگذاری و س��ایر نکات مهم و قابل بحث در این زمينه 

می پردازد.

 ارتباط سياستگذاری عمومی با امور بالينی و درمان

پرستاران و سایر متخصصان حرف بهداشتی و درمانی بصورت آرمانی و ایده آل دارای وضعيت و 
جایگاه مناسبی برای مشارکت در عرصه سياستگذاری هستند که عمدتا به دليل سابقه، تحصيالت، 

شيوه های اجرایی و مشارکت و حضور آنها در سازمان ها می باشد.

سياس��تگذاری، اصطالحی فراگير است که به منظور تعریف هویت و فرایندی خاص به کار برده 
می ش��ود. هدف سياس��تگذاری عمومی جلب توجه دولت به مش��کالت جامعه ای خاص و تضمين 

پاسخگویی از طرف آنان است.

تعریف سياس��تگذاری عمومی حائز اهميت اس��ت زیرا در چارچوب آن س��وء برداشت های رایج 
پيرامون عوامل و اجزا تشکيل دهنده سياستگذاری تبيين می گردد. فرایند سياستگذاری می تواند در 
حوزه های مختلف متمرکز گردد که اغلب آنها در هم تنيده هس��تند. بعنوان نمونه، سياستگذاری در 
حوزه زیست محيطی در ارتباط با عوامل تعيين کننده بهداشت از قبيل مواد آسيب رسان و خطرناك، 
ذرات معلق در هوا و آب و اس��تانداردهای ایمنی در محيط های کاری می باش��د. سياستگذاری های 
آموزش��ی فراتر از مس��ائل مرتبط با بهداشت هستند. قوانين و مقررات مش��خص می نمایند که چه 
کس��ی باید روند درم��ان را  مدیریت و یا اجرا نماید. سياس��تگذاری های دفاعی، سياس��تگذاری در 
حوزه بهداش��ت و درمان در زمان طراحی و عرضه، در واقع بررس��ی یا آزمودن تس��ليحات شيميایی 
و بيولوژیکی می باش��د که بيش از پيش درخصوص نياز به نوع جامعی از سياس��تگذاری بهداش��تی 
برای تفکر راهبردی سياس��تگذاری در این خصوص در نظر گرفته می ش��ود. سياستگذاری بهداشتی 
بصورت مس��تقيم مسائل و معضالت بهداشتی را بررس��ی می نماید که در این مبحث بطور ویژه به 
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آن پرداخته خواهد شد. بطورکلی، سياستگذاری، مجموعه ای از اقداماتی هستند که به شکل آگاهانه 
انجام می شوند و شامل قانون، مقررات، قاعده، رویه، اقدامات اجرایی، تشویق یا شيوه های داوطلبانه 
دولت ها و دیگر س��ازمان ها به شکل قياسی می باش��د. به بيان دیگر، سياستگذاری تخصيص منابع 

کمياب برای دستيابی به خط مشی ها و اهداف کالن سازمانها تعریف می شود.

چرا سياستگذاري در بخش سالمت اهميت دارد؟

1( سالمت، یکی از اساسی ترین نيازهاي همه انسانهاست و هيچ یک از افراد جامعه را نميتوان 
از آن بی نياز دانس��ت. س��المت فرد و جامعه در گرو ارائه خدماتی با کيفيت و متناس��ب با نياز مردم 
است. به موجب اصل بيست و نهم قانون اساسی، برخورداري از تامين اجتماعی شامل بازنشستگی، 
بيکاري، پيري، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح و نياز به خدمات بهداشتی 
درمانی و مراقبت هاي پزش��کی از طریق بيمه س��المت، حقی همگانی بوده و دولت موظف است از 
محل درآمدهاي عمومی و درآمد هاي حاصل از مش��ارکت مردم، خدمات و حمایتهاي مالی یادشده 
را براي آحاد جامعه تامين کند اما بخش قابل توجهی از توان دولت در این زمينه صرف تامين و ارائه 

خدمات شده و بخش سياست گذاري، نظارت و ارزشيابی در آن کم رنگ جلوه مينماید.

 آمارتيا سن2 برنده جایزه نوبل معتقد است سالمت همانند آموزش از مهارتهاي اساسی محسوب 
می ش��ود که به زندگي انس��ان ارزش مي دهد.  به عقيده کوفي عنان )دبير کل س��ابق سازمان ملل 
متحد( س��المت خوب و مناس��ب، خواسته همه انسانها اعم از مرد و زن در تمام جهان است و وجود 
مرگ هاي زودرس ناشی از بيماریها، از مهمترین دغدغه هاي کليه جوامع بوده و سالمت جز حقوق 
اساس��ی بشر قلمداد ميشود. زیرا سالمت موجب ایجاد ظرفيت تکاملی افراد و امنيت اخالقی آنها در 
آینده می شود. سالمت مبناي بهره وري شغلی، ظرفيت یادگيري و توانایی براي رشد جسمی، روحی 

و هوشی است.

2( در بس��ياري از کش��ورها، بخش س��المت، بخش مهمی از اقتصاد اس��ت. به بيان اقتصادي، 
س��المت و آموزش دو وجه اساس��ی س��رمایه انسانی هس��تند که به قول برندگان جایزه نوبل یعني 

2. Amartya Sen
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تئودور ش��ولتز3  و گري بکر4 مبناي بهره وري اقتصادي انسانها بوده و عامل اساسی در کاهش فقر، 
رشد اقتصادي و توسعه درازمدت در کليه جوامع محسوب ميشود. جهش هاي بزرگ در تاریخ اقتصاد 
کش��ورها مانند رشد سریع انگلستان بعد از انقالب صنعتی و رشد سریع آمریکا و ژاپن در اوایل قرن 
بيس��تم مدیون بهبود در سالمت عمومی، کنترل بيماریها و بهبود تغذیه بوده است. هزینه اقتصادي 
بيماریهاي قابل پيش��گيري بس��يار باالس��ت. بيماري موجب کاهش ميزان درآمد سرانه و نيز درآمد 
افراد در طول زندگی آنها ميش��ود. در کش��ورهاي در حال توسعه، بيماریهاي مسري، مرگ مادران و 
سوء تغذ یه، افراد فقير را بيشتر در معرض آسيب قرار ميدهد و این گروه بيشتر در معرض مخاطرات 
حاصل از بيماري قرار مي گيرند زیرا اواًل، اطالع و دسترس��ی کمتري به بهداش��ت، تغذیه، زندگی 
سالم و مراقبتهاي درمانی دارند، ثانيًا، به  دليل هزینه باال کمتر به دنبال درمان بيماري خود هستند 
و ثالثًا، پرداخت مستقيم هزینه هاي درمان، آنها را بيشتر در ورطه فقر فرو می برد. رشد اقتصادي نه 
تنها نيازمند س��المت و آموزش است، بلکه به س��ایر سرمایه گذاریها ي مکمل مانند تقسيم مناسب 
نيروي کار بين بخش عمومی و خصوصی، بازارهایی با کارکرد مناس��ب، حکومت خوب و پيش��رفت 

فنآوري هم نياز دارد. 

3( س��المت، از طریق تصميم گيریهاي مختلف، تحت تاثير قرار ميگيرد، مثال فقر، آلودگی آب، 
بهداشت نامناسب فاضالب و سایر عوامل نامناسب محيطی، سالمت مردم را متاثر ميسازد. از سوي 
دیگر سياس��ت هاي اقتصادي مانند قيمتهاي سيگار و الکل ميتوانند بر روي رفتار مردم اثر بگذارند. 
گسترش چاقی در بسياري از جوامع به سبب افزایش دریافت کالري مازاد، در دسترس بودن غذاهاي 
آماده ارزان قيمت، فروش برخی نوش��يدنيها در مدارس و کاهش فرصت ورزش و فعاليت بدنی مي 
باش��د. پس درك رابطه بين سياستگذاري در سالمت و سالمت به عنوان پيامد این سياست گذاري 

اهميت دارد.

3. Teodare Schultz

4. Gary Becker
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سياستگذاری بعنوان يک هويت

سياستگذاری های رس��می دولت ها منعکس کننده باورها و ارزش های اعضای منتخب، کابينه و 
دولت و همچنين اراده مردم می باش��د. سياس��تگذاری های رسمی دستورالعملی در خصوص فلسفه و 
رسالت سازمان های دولتی ارائه می دهند. برخی سياستگذاری ها به انتشارات نظرات سازمان ها در مورد 
مسائلی که در باور اعضا مهم می باشند، می پردازند. بعنوان مثال، موسسات و سازمانهاي پرستاری در 
ایاالت آمریکا )نهادهای دولتی ایجاد ش��ده از س��وی سازمان های قانونی به منظور حفاظت از حقوق 
جامعه در رابطه با خدمات پرس��تاری( اقدام به انتشار حقوق جامعه در خصوص مراقبت های پرستاری 
ایمن و اثربخش می نمایند. قوانين، نوعی سياس��تگذاری به شمار می آیند که بعنوان دستورالعمل های 
قانونی در ارتباط بارفتار عمومی واختصاصی مورد اس��تفاده قرار می گيرند. در واقع قوانين در س��طوح 
محلی، ایالتی، فدرال و بين المللی وضع گردیده و بعنوان منبع اصلی در هدایت و پيشبرد رفتار و شيوه 
اجرای سازمان ها مدنظر قرار می گيرند. معموال وضعت قوانين در جامعه به نوعی پيش نمایش قوانين 
دولتی در ایاالت متحده می باشد. اگرچه آرا ریاست جمهوری، احکام اجرایی و تفسيرهای قضایی در 

خصوص قوانين نيز از حيث قانونی در جامعه اقتدار و اختيار دارند.

تفس��ير قضایی به سه ش��يوه اتفاق می افتد: 1- تفسير بوسيله دادگاه، بخصوص در مورد قوانينی 
ک��ه در جزئيات آنها ابهامات��ی وجود دارد 2- از طریق تعيين چگونگ��ی بکارگيری برخی از قوانين، 
یعنی از طریق حل مس��ائل یا رفع برخی مباحثات غير ضروری 3- از طریق تفس��ير قانون اساس��ی 
و اع��الم یک قانون بعنوان قانون نامش��روع که در نتيج��ه آن کل قوانين مذکور لغو خواهد گردید . 
بعنوان نمونه، قانون توانبخشی سال 1973 در مورد تبعيض عليه افراد معلول که این قانون دریافت 
هرگونه مس��اعدت و کمک دولت فدرال را در چهارچوب هر نوع برنامه ای منع کرده اس��ت. با وجود 
آنکه به نظر می رسيد از همان آغاز این قانون عادالنه و منطقی باشد اما دادگاه سواالتی را در مورد 
ميزان و ش��رایط »عدالت و منطق« در این قانون مطرح نمود. بطور کلی، نظر دادگاه به س��بب آنکه 
در فعاليتهای سياسی دستی باالتر از قوه قضایيه دارند ایده آل تشخيص داده می شود. نظام دادگاهی 
بوی��ژه نظام دادگاه فدرال می تواند تعارضات بين س��طوح مختلف دولت )س��طح ایالتی و فدرال( در 

خصوص برخی از قوانين را برطرف نماید.
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قوانين و مقررات و ارتباط آن با سياستگذاری

قواعد و مقررات مبحث دیگری در ارتباط با سياس��تگذاری به ش��مار می آید که در این بخش به 
آنها خواهيم پرداخت. با وجود آنکه قوانين و مقررات همواره در بحث های قانونی مطرح می ش��وند، 
اما تفاوت هایی ميان قوانين و مقررات وجود دارند. هرگاه مرجع قانونگذاری اقدام به تصویب قانونی 
نماید، ش��اخه اجرایی، یعنی دولت قانون مزبور را اجرا خواهد نمود. ش��اخه اجرایی متشکل از رئيس 
جمهور، کارکنان نهاد ریاس��ت جمهوری و س��ازمان های مرتبط می باش��ند که از جمله کميسيون ها 
و دوای��ری هس��تند که کار پياده س��ازی و نظارت بر قوانين در راس��تای مناف��ع عمومی را بر عهده 
دارند. س��ازمان های دولتی نيز ممکن اس��ت اقدام به تهيه و تدوین مقرراتی نمایند که روح قوانين 
در آنها گنجانده ش��ده است. در واقع، قوانين با اصطالحات کلی نوشته می شوند اما مقررات بصورت 
تخصصی تر و با توجه به ش��رایط هر س��ازمان تدوین می ش��ود و در آن تفس��ير، اجرا و پياده سازی 
قانون کامال مش��خص می گردد. کتاب رویه های اجرایی قوانين که در سال 1946 در آمریکا تدوین 
شده است بيان کننده ساختار و فرایندی است که در چارچوب اجرای قوانين ارائه شده از سوی قانون 

گذاران در سازمان ها انتشار یافته است.

تمامی مراجع و مراکز سياس��تگذاری در طول زمان شکل گرفته و در چارچوب تالش های نقش 
آفرینان متعدد توس��عه یافته اس��ت. با وجود آنکه اصطالحاتی از قبي��ل »صورت وضعيت، قطعنامه، 
هدف، نيت، برنامه، رویه، قانون و مقررات« کاربردهای رایجی دارند اما بجای واژه »سياستگذاری« 
قابل استفاده نيستند. این عبارات و کلمات در واقع عبارات رسمی مرتبط با تصميمات سياستگذاری 
به ش��مار می آیند. اما در راس��تای درك معنا و مفهوم واقعی سياس��تگذاری، الزم است که پرستاران 

سياستگذاری را بعنوان نوعی فرایند در نظر داشته باشند.

سياستگذاری بعنوان يک فرايند

بطور کلی فرایند سياستگذاری متشکل از 6 مرحله ذیل است:

 بررسی پاسخ دولت به قانونگذاری و مقررات -

 طراحی برنامه سياستگذاری -
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تدوین دستورالعمل های الزم -

 پياده سازی -

 ارزیابی برایندهای سياستگذاری -

 مسائل اقتصادی و تامين مالی سياستگذاری -

مراحل ذکر ش��ده در فرایند سياس��تگذاری الزاما به ش��کل متوالی یا منطقی قرار ندارند. بعنوان 
مثال، تعریف یک مس��ئله که معموال در مرحله تدوین دس��تورالعمل اتفاق می افتد ممکن اس��ت در 
طول روند حقيقت یابی و بحث و مناظره تغيير نماید و یا طراحی مسئله به نحو چشمگيری در طول 
روند پياده س��ازی و اجرا تغيير پيدا کند. ارزیابی سياستگذاری یا برنامه مربوطه می تواند عاملی برای 
پيش��برد دستورالعمل های کش��وری در خصوص مسائلی باشد که نسبت به مسائل تعریف شده اوليه 
متفاوت اس��ت. در راستای س��ازماندهی تفکرات فردی و ارائه چارچوب مفهومی در ارتباط با فرایند 
سياستگذاری، به بررسی فرایند سياستگذاری از دیدگاه خطی خواهيم پرداخت. اما در عين حال نباید 

فراموش کنيم که این مسير همواره بصورت دقيق و متوالی پيروی نخواهد شد.  

فرص��ت برای ورود داده های پرس��تاران )منظور از داده ها، توانمندی ها و آورده های پرس��تاران 
است( در چارچوب فرایند سياستگذاری فاقد محدودیت بوده و بی پایان است. پرستاران متخصصانی 
به ش��مار می روند که می توانند روند شکل دهی منطقی سياستگذاری و ابعاد عاطفی فرایند را تحت 
تاثير قرار دهند.  آنها نمی توانند اقدامات و رفتارهایشان را محدود به نظارت بر قوانين و لوایح نمایند. 
می بایست ابتکار را به دست گرفته و از تاثير و نفوذ فردی و جمعی قابل توجه خویش برای تضمين 

سالمت، رفاه و محافظت از متخصصان مراقبت های بهداشتی و درمانی استفاده نمایند.

چرا پرس�تاران برای تاثيرگذاری بر سياس�تهای بخش بهداش�ت و درمان افراد مناسبی 
هستند؟

نيازمندی های آموزشی، مهارت های ارتباطی، توانایی مدیریت و رهبری، مشارکت در انجمن های 
صنفی و نيز گردهمایی های درمانی بصورت منحصر بفرد از جمله مش��خصه های اصلی پرس��تاران 
از نظر تاثيرگذاری بر اندیش��ه رهبران و سياس��ت گذاران می باشند. پرستاران دارای تاثيرات پيوسته 
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و مثبت بر روند بهداش��ت و سياستگذاری های اجتماعی هستند. جدول 1-1 سير تاریخی افرادی را 
که بر فرایند سياس��تگذاری های اجتماعی و مراقبتی تاثير گذار بودند نش��ان می دهد. نتایج مطالعات 
مختلف بيانگر آنس��ت که پرس��تاران همواره در راستای چشم انداز س��ازمانها از جمله سازمان های 
بهداش��تی درمان��ی و سيس��تم های تامين مالی گام بر داش��ته و نقش مهم��ی در ارائه مراقبت های 
بهداش��تی و درمانی بر عهده دارند. پرس��تاران نه تنها بخوبی مهيای ارائه مراقبت مس��تقيم به بيمار 
و خانواده ها می باش��ند بلکه در عين حال بعنوان عوامل تغيير در محيط های کاری عمل می نمایند. 
پرس��تاران نظریه هایی را برای تش��ریح و پي��ش بينی فرایندها و پدیده های مرتب��ط با ارائه مراقبت 
طراح��ی و عرض��ه نموده اند. آنه��ا در روند مراقبت و درم��ان از نظریه های دیگر رش��ته ها از قبيل 
روانشناس��ی، انسان شناس��ی، آموزش، علوم زیس��تی و فناوری اطالعات نيز بهره می برند. تلفيق و 
یکپارچ��ه س��ازی این اطالعات منعکس کنن��ده پيچيدگی فزاینده مراقبت پرس��تاری و نياز به ارائه 
آن در چارچوب پيش��رفته نظام مراقبت بهداش��تی و درمانی می باشد. پرس��تاران درك نموده اند که 
مش��ارکت ها نس��بت به رقابت ها از ارزش بيشتری برخوردار اس��ت و قواعد قدیمی کسب و کار که 
به قدرت و مالکيت پاداش می دادند جای خود را به پاس��خگویی و ریس��ک پذیری مشترك داده اند. 
تغيير و تحول در نظام مراقبت بهداش��تی و درمانی گسس��ته امروز نيازمند تغييرات بنيادین و آینده 
نگر در ش��يوه تفکر افراد است. مش��اهده الگوها برای تغيير رفتار شخصی و سازمانی زمانی می تواند 
مفيد باش��د که با سياستگذاران حرفه خود سر و کار داشته باشيم زیرا آنها تالش می کنند تا بهترین 
و موثرترین ش��يوه را برای بحث و بررسی مس��ائل عمومی و حرفه ای مورد نقد و آزمون قرار دهند. 
شيوه های خالقانه در ارتباط با بررسی مسائل و راهکارهای نوآورانه ممکن است موجب سردرگمی و 
ناراحتی سياستگذارانی گردد که آموخته اند احتياط را در دستور کار خود قرار دهند. پرستاران و دیگر 
متخصصان می توانند به دس��ت اندرکاران نظام سالمت جهت بکارگيری ایده های جدید در راستای 
دستيابی به اهداف سياستگذاری از طریق به اشتراك گذاری اطالعات و تفسير داده ها کمک نمایند 

تا از این طریق نشان دهند که این داده ها چه تاثيری بر بيماران و متخصصان خواهد داشت.


