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 مقدمه

 وزارت صحت عامه افغانستان توسط کمیته مستقلدر اداری گزارش ویژه پیرامون آسیب پذیری معروض  به فساد 

وزیر صحت  فیروزالدین فیروز داکتر به اساس تقاضای ( MEC) اداری فساد علیهمشترک نظارت وارزیابی  مبارزه 

بیانات رسمی و یادداشت مختصر توسط  در پیوند با. این گزارش ه استدشآماده ، جمهوری اسالمی افغانستان ۀعام

در بخش صحت درکل، و همچنین برای نشان دادن اداری نظور باال بردن سطح آگاهی در مورد فساد به م ارتوزمقام 

قبالً  (MECارزیابی ) . کمیته نظارت وتهیه شده استاداری مبارزه علیه فساد امر در  صحت عامه وزیرشخص تعهد 

سکتور صحت هذا گزارش  حالیست که،این در . نموده بود ارزیابی 2014در اکتبر سال پروسه تورید ادویه جات را 

 مورد ارزیابی قرار میدهد. ،همه جانبهعمیق و را بصورت  عامۀ افغانستان

در سیستم صحی افغانستان می باشد تا موارد  آسیب پذیر را اداری ارزیابی میزان خطر فساد  ،هدف از این گزارش

فراهم نماید.  اداری نگی مبارزه با خطرات فساددر مورد چگورا شناسایی نموده؛ دروس مهم را حاصل  و سفارشات 

 سکتور بخش های که در ،تشکل از کارشناسان افغان و بین المللیاختصاصی میک تیم به منظور انجام این ارزیابی، 

. برای انجام این ارزیابی، گماشته شده بودند ،آگاهی الزم را داشتندافغانستان  در و مبارزه علیه فساد اداری صحت

و کارکنان وزارت صحت  مسلکیوزارت صحت عامه از تمام رده ها، کارکنان  اسبق برحال و کارمندانتن از  269

صحت، سازمان های جامعه مدنی، رهبران جامعه،  تطبیق کنندۀ برنامه های سکتور مؤسساتم، عامه در خطوط مقدّ 

بحث های گروهی شرکت کردند. دانش و  و های مستقیم کشور در مصاحبه بیماران و خانواده های آنها در سراسر

ارزیابی، اساسات این مطالعه را تشکیل  هیئتم صحت و همچنین مشاهدات مستقیم سیستدر رابطه به تجربیات ایشان 

 .می دهد

میباشد. بیماران و اعضای  ،افغانستان -صحت در سکتور تمشکال ۀدامن و وسعت بیانگر گستردگیاین گزارش ویژه 

صحت  سکتورترس، رنج، عدم اطمینان، درد و مرگ تجربه کرده اند. فساد در  اشکالآنها  فساد را در  ۀخانواد

بوقوع سیستم ناکام از اعمال غیر قانونی، غیر اخالقی و نگران کننده میگردد که در یک  مجموعه ایشامل  ،کشور

شرکای کاری  ۀهم، گسترده و یک الگوی حاکم می باشد. این امر یر ناپذیر،یتغ ،ارددر اکثر مو فساد اداریمی پیوندد. 

ثر میسازد.  مقامات و کارمندان اغلباً در برابر فساد ناتوان بوده و احساس ناامیدی شدید از أدر بخش صحت را مت

ر بسیاری از بخش های طرف همکاران و رهبری سیاسی به ایشان دست می دهد. بیماران مجبور به پرداخت رشوه د

صحی میگردند. داکتران اغلباً برای پیدا کردن مشتریان، خدمات عمومی را مورد استفاده قرارداده و آنها را به کلینیک 

، بیماران و خانواده های آنها چنین احساس می کنند که صدای آنها . بالخرهدهندهای خصوصی خویش ارجاع می 

 شنیده نمیشود.

اجراآت راستای جلب مجدد اعتماد و باورمندی به سیستم ها و  را جهت اتخاذ اقدامات در توجیه قوی ،گزارش این

بهبود می بخشد. وزارت صحت عامه فراهم نموده و به طور قابل توجهی ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان را 

؛  به عنوان یک انگیزه داده اندبه ها تبارز احساسات مردم افغانستان باالثرنگرانیهایی که از طریق مصاح امید است که

ترتیب  راستای آوردن اصالحات واقعی مورد استفاده قرارگیرد و بدین قوی برای مسئوالن وزارت صحت عامه در

 .برده شوددر جامعه افغانی باال  معیار های  صحت 

 

 داکتر یما ترابی

  (MECکمیته نظارت وارزیابی ) رئیس

2016جون  4   



 

 

 خالصۀ اجرائیوی

 :نکات برجسته

  یۀاعالمۀ ج.ا.ا،  وزیر صحت عام میالدی جاللتمآب داکتر فیروزالدین فیروز 2015در ماه اپریل سال 

غرض بلند بردن آگاهی میان کارمندان " 1ت"رسیده گی به فساد اداری در سکتور صحرا پیرامون یی رسمی 

اد اداری در فس علیهدر امر مبارزه  ۀ ایشاناراد آن صادر نمود که بیانگر انکشافیوزارت و همکاران 

   ؛بودسکتور صحی 

 در خوب  حکومتداری" را پیرامون  ۀمیالدی، وزارت صحت عامه اعالمی 2015ل همچنان در ماه اپریل سا

از  3حساب دهیگزارش مختصر میالدی  2015" منتشر نمود، متعاقباً در ماه جون سال 2سکتور صحت

سکتور  جهت انکشاف و تقویت صحت  یروز ۀدارادر واقع نشان دهندۀ  طرف وزارت ارایه گردید که هردو

  .میباشد ز آن مستفید گردند،شهروندان افغانستان اا و مسئول که تمام صحی مؤثر، کار

 نتیجۀ ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میالدی، کمیته مستقل و مشترک نظارت و 2016سال  ماه می در  

منتشر نمود. این ارزیابی در در وزارت صحت عامه  را فساد اداری معروض بهارزیابی آسیب پذیری 

ا مورد مشاهدات مستقیم و بررسی ده ه 23بحث گروپی،  8والیت،  13بازدید از ، مصاحبه 269برگیرندۀ 

درین گزارش پیشنهادات بطور مفصل دریافت های ارزیابی همراه با تجارب آموخته شده و  میباشد.  سند،

 ارایه گردیده است.  ویژه

  خالصۀ گزارش:

بعد از سقوط  .شکنند میباشد نظام ضعیف ودارای یک تا کنون افغانستان  ،سه دهه بحران در کشوراز بعد از بیشتر 

درین مدت مستفید گریده است. توجه و منابع  ازبه پیمانه های متفاوت  ، سکتور صحت2001البان در سال رژیم ط

ای جدی با چالشهمیباشد،  بهبود وضعیت صحی افغانها که همانا ماموریت خویش به منظور انجاموزارت صحت عامه 

به شمار در این راستا عمده یکی از موانع هم در داخل حکومت و هم خراج از آن فساد اداری  که بوده استمواجه 

 میرود.

افیت، شفتامین  به در ارتباط را ی خویشنگرانی هاواضحاً  و بخصوص وزارت صحت عامه حکومت وحدت ملی

 راستای در وزیر صحت عامۀ ج.ا.ا  جاللتمآب دوکتور فیروزالدین فیروز نموده است. بیانحکومتداری و حسابدهی 

است. را از خود نشان داده  یی رهبری قوی فساد اداری در سکتور صحت علیۀو مبارزه عوامل فساد شناسایی 

بیانگر  ،صحت عامهوزارت  توسط مقام محترماداری فساد  آسیب شناسی سکتور صحت در برابرارزیابی  تقاضای

  چالش است.به این علیه فساد و رسیدگی مبارزه  صراحت لحن مقام وزارت در

و سکتور صحت  به وجود آمده  در سطح جهان صحی عرضۀ خدمات ی در رابطه تحوالت عظیم اخیر،قرن یک طی 

از صحت مردم را  پالنگذاری، تطبیق پالن، ارائه خدمات و نظارتمبدل گردیده که  مغلق و تخنیکی به سیستم های

 است.  ساخته ی برای جوامع منظم و مرفه نیز چالش برانگیزحت

 ،صاد متزلزل، وضعیت نابسامان امنیتی، محدودیت های منابع مالی و بشریتقیت بحران در کشور، ابه رغم موجود

به صحی و صحت مردم  عرضۀ خدمات حکومت بخاطر بهبود روند در افغانستان،  طی یک و نیم دهه گذشته

 تالشهایش ادامه داده است.

جهت رسیدن به  عامهاز ابتکارات وزارت صحت ، صحت عامهسکتور شرکای کاری تمویل کننده گان خارجی و 

، انکشاف عرضۀ خدمات به شمول سهمگیری در میکانیزم های تمویل،  صحی بهتر عرضۀ خدمات اهدافش در 

                                                      
1
 2015، اپریل اعالمیه پیرامون فساد اداریوزارت صحت عامه:   

2
 2015اپریل ، اعالمیه پیرامون حکومتداری خوب در سکتور صحتوزارت صحت عامه:   

3
 .2015، جون 1وزارت صحت عامه: ریاست دفتر وزیر: گزارش مختصر شماره   
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 و اسناد مربوطهطرح و تدوین پالیسی ها  درها  مشوره ارائه ایجاد و بهبود زیربنای صحی وظرفیت های تخنیکی،  

  حمایه نموده اند.همواره  در تمام بخش های صحی،

ارزیابی آسیب پذیری  ،MEC، کمیته (دوکتور فیروزالدین فیروزدر پیوند به تقاضای شخص وزیر صحت عامه )

با تشریک مساعی هردو . ارزیابی متذکره ه استراه اندازی نموددر وزارت صحت عامه  را فساد اداری معروض به

برنامه ریزی گردیده بود تا وزارت صحت عامه را ارزیابی متذکره از نظر میتودولوژی طوری . ه استیافتنهاد انجام 

معلومات از  ،درین ارزیابیخطرات فساد اداری در سکتور صحت عامه کمک نماید. شناسایی و مبارزه با  امر در

بصورت را  آسیب پذیری ها ه است کهگردیدجمع آوری  یطوروزارت صحت عامه و سایر شرکای کاری 

   نماید:ارائه در زمینه زم را ال سفارشاتو  شناسائیسیستماتیک 

والیت کشور به شمول بدخشان، بغالن، بلخ، بامیان، هرات، جوزجان، کابل، قندهار، کاپیسا،  13این ارزیابی در 

در پنج کتگوری از شرکای  تن 270هیئت ارزیابی با بیشتر از  انجام شده است.خوست، ننگرهار، پکتیا و سمنگان 

خدمات بصورت مستقیم  کسانیکه) وزارت صحت عامهخط مقدم کارمندان  و مدیرانرؤسا، بشمول کاری کلیدی، 

سایر شرکای کاری سکتور صحت، مریضان و فامیل های آنها و رؤسا و مدیران قبلی  صحی را عرضه مینمایند(،

 زارت صحت عامه مصاحبه نموده اند.و

 در رابطه با فساد  صحت مختلف سکتورهای  ساختاردر  والیات فوق الذکر درو مقامات  روئسا، مدیران

میزان وسیع مشکالت، قدمه  ،این پاسخ دهنده گان. ندمشکالت را اکثراً با تفصیالت بیشتر بیان نموده ااداری 

فساد اداری در  مبارزه علیه نا امیدی را در امر و و همچنان ناکامین فرصت ها هدر رفتهای غلط و 

آسیب پذیری ها یا  آنها ی ازپاسخ دهنده درین کتگوری، هریک 62از جمله  د. نمینمایید یتأ سکتور صحت

  . نموده استید أیت ،درین مصاحبه گنجانیده شده بودکه  خطرات فساد اداری را در یک یا بیشتر موضوعاتی

  از نقش و محل که در آن ایفای  صرف نظر وزارت صحت عامه خط مقدمکارمندان غیر اداری و کارمندان

 گستردۀمشکالت اند. این کارمندان بیان نموده  را ناشی از فساد اداریچالش های گسترده  وظیفه مینمایند

که در بخش  درین کتگوری پاسخ دهنده 51از جمله ید مینمایند. أیت تناشی از فساد اداری را در سکتور صح

، هریک آسیب پذیری ها یا خطرات فساد اداری را در مصاحبه های ایفای وظیفه مینمایندکشور  مختلف های

  نموده است.  بیانشان 

  ،غیر دولتی  مؤسساتسایر شرکای کاری بشمول تطبیق کننده گان در سکتور صحت، نهاد های جامعه مدنی

ویش را داخلی و بین المللی، بزرگان جامعه و سیاسیون محلی، والیتی و ملی؛ تجارب و مشاهدات مختلف خ

اظهار نموده اند که بیانگر آسیب پذیری معروض به فساد اداری در سکتور صحت میباشد. از تمام مناطق 

پاسخ دهنده راجع به فساد اداری در سکتور صحت معلومات را در هر موضوعی که در  49کشور حدود 

 مصاحبه شان مطرح گردیده، ارائه نموده اند. 

 اداری را در سکتور صحی بیان نموده که بطور ترس، رنج، درد و  مریضان و اعضای فامیل شان فساد

مرگ تجربه گردیده است. استفاده کننده گان خدمات سکتور صحت از تمام بخش های کشور تعداد زیادی از 

پاسخ دهندۀ این  96رویداد های غیر قانونی، غیر اخالقی و نگران کننده را تائید نمود اند. تقریباً هریک از 

ی طبق معمول سعی نموده اند تا در امر جلوگیری یا حل مشکالت صحی سهم بگیرند ولی به یأس و کتگور

نامیدی مواجه شده و همچنان عالوه بر مشکالت صحی در معرض فساد اداری قرار گرفته اند. مصاحبه های 

رؤسا، ه در رابطه ب انها بوجود آمده است.آنها تصریح مینماید که چگونه این یأس و نا امیدی نزد تمام افغ

مدیران و مقامات وزارت صحت عامه، کاوش فراگیر پیرامون مثالها در خصوص این پاسخ دهنده گان را 

   ایجاب نمی نمود.

  سکتور صحت چالش های ناشی از  مقّدمرؤسا، مدیران، مقامات اسبق وزارت صحت عامه و کارمندان خط

 13این   صحت عامه مشاهده نموده اند، بیان داشته است. اشکال مختلف فساد اداری را که آنها در وزارت

پاسخ دهنده گان نظریات و مفکوره های مشابه را پیرامون آسیب پذیری معروض به فساد اداری را به 

 تفصیل ارایه نموده اند.

 اند:  کتگوری تحلیل شدهدو  دراز این مصاحبه ها  جمع آوری شده اعظم معلوماتبخش 
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  ،باید از مؤثریت  های کلیدی صحیسیستم اینکه با درنظرداشت  سیستماتیک فسادمعلومات با توجه به اول

به منظور رسیده گی به  موجود در آنها و به اساس درجه مشکالت الزم برخوردار میبودند که نیستند

موخته شده و این تحلیل در گزارش هذا، تحت عنوان "درس های آشده اند.  حیو تشر لیتحلموضوعات خاص 

 سفارشات" ارائه شده است.

  چنین نقل دربر میگیرد. دوم، معلومات طوری انعکاس داده شده است که عین کلمات مصاحبه شوندگان را

 بصورت مستقیم انعکاس میدهد. نموده و مشکالت عینی را  روشنرا  واقعیت هاقول، 

ارزیابی این در عین حال، به فساد عمیق و گسترده مواجه است. ارزیابی نشان میدهد که سکتور صحت عامه 

مشخص در زمینه مبارزه با اه حل های جدی اکثریت کارمندان و شرکای کاری را برای بهبود سیستم و رمندی عالق

 این مشکالت نشان میدهد.

پالن عمل  درمجموعۀ از سفارشات و پیشنهادات را ارائه مینماید که مقام وزارت و همکارانش میتوانند این گزارش، 

ی بین المللی تمویل کننده ها نهادکمیته نظارت و ارزیابی توقع دارد تا این گزارش باعث گردد که  ایند.نم استفادهاز آن 

 همکاری نمایند.به وزارت  آن تطبیق سفارشاتدر راستای  ،ر نمودهکابا وزارت صحت عامه بشکل مؤثر 

 سفارشات

 سفارش جهت بهبود سکتور صحت میباشد. 115این گزارش جمعاً دربر گیرندۀ 

غرض شفافیت و حسابدهی بهتر، ارائه شده است. ارتقای نظارت مستقالنه سفارش عمده به منظور  11ازین میان 

از یکسو و از سکتور صحت داخلی در عملی نمودن این سفارشات میتواند همآهنگی و همکاری الزم را میان ادارات 

 د.تقویت بخشو سایر سکتور ها سوی دیگر سکتور صحت 

در  آنهاو نقش  یافتهثریت شورا های صحی باید بهبود ؤتعداد، پروفایل و م –شورا های صحی  .1

 یابد. توسعهیت مواظبت به اندازه چشمگیر حمایت از شفافیت بهتر و کیف

حکومت  امر نیاز دارد. این و جامعبه نظارت مستقل کل  درسکتور صحت  –نظارت مستقل  ۀتوسع .2

ی ها بهبود ایداری خوب را در عرصه منابع بشری، مساعدت ها و قرارداد ها، تدارکات و اداره دار

 .میگرددسکتور صحت  به کنندگانو تمویل شهروندان تر ه سبب اعتماد بیشبخشد

به  ثبت اجناسروش های تفتیش و مدیریت سیستماتیک منابع و  تحلیل جامع –احیا مجدد تفتیش  .3

منظور جلوگیری از اختالس در سکتور صحت، به شمول ایجاد اصالحات در کارکرد های تفتیش 

ادارات نظارتی بیرونی به منظور گروپ های مستقل و داخلی در وزارت و والیات، و دعوت 

 و ساحه کاری شعبات تفتیش داخلی در هر والیت.، یهدفمندنظارت کیفیت، 

 سکتور صحت:در سیس سه اداره جدید أت

مستقل حسابدهی  یشورا – (ICHSAR) مستقل حسابدهی و گزارش دهی سکتور صحت یشورا .4

کیفیت گزارش دهی و تفتیش سکتور صحت را بهبود خواهد بخشید.  ،و گزارش دهی سکتور صحت

را بین المللی سکتور صحت افغانستان  تمویل کنندگان ه هاینمایند و جامعه مدنی نهادهای این شورا

و مدیریت  HMISبکارگیری و و ارزیابی ها بررسی ها نتایج از با استفاده  در زمینه دخیل ساخته

 تقویتاعتماد روی گزارش دهی را  را بهبود بخشیده وزارت صحت عامه یداخل شیتفت ،معلومات

 خواهد کرد.

از به منظور حصول اطمینان  –(ICAHO) کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی  .5

برنامه تطبیق کنندگان  یاین کمیسیون تمام ،شفافیت، حکومت داری خوب و حسابدهیمعیاری شدن 

ی . بررسکرد اعتبار دهی خواهدرا سکتور صحت، ادارات و ریاست های وزارت صحت عامه های 

ه خدمات صحی، فعالیت های مدیریتی وزارت صحت عامه بشمول ارائ ؛قرارداد ها ازهای مستقل 

 سیستم های مالی، سیستم های منابع بشری و دستیابی به حد اقل معیار ها را بهبود خواهد بخشید. 
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بین ادارت و سکتورهای  این شورا، –( HCOHSI)ت سکتور صح شفافیتنظارت بر  عالیشورای  .6

کلیدی همکار )شریک( به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های شفافیت، حسابدهی، حاکمیت قانون، و 

 حکومت داری خوب ارتباط برقرار خواهد کرد.

 

 

سبب درک بهتر مشکالت سکتور صحت  یارنوالڅ یلوارتباط رسمی با – یارنوالڅ یلوبا  ارتباط .7

خواهد  یارنوالڅ یلوسکتور صحت و تعقیب عدلی توسط در و توسعه فرصت ها برای تحقیقات 

 شد.

ارتباط رسمی با کمیسیون مستقل حقوق بشر  –ارتباط با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  .8

یت های شفافیت، حسابدهی و افغانستان توجه به صحت و حقوق بشر را جلب نموده و هماهنگی فعال

 حکومت داری خوب را مستحکم تر میسازد.

ضعف ها و عدم صداقت را در قرارداد ها و تدارکات این گروپ  –گروپ بررسی قراردادها  .9

 اقدام می نماید. آن و مبارزه با در راستای جلوگیری ، یافتهوزارت صحت عامه در

 –عالی رتبه در وزارت صحت عامه های بست مقرری های  یتماماز نظارت و ارزیابی مستقل  .10

 آموزش هایتقرری ها و استخدام در سکتور صحت باید به اساس شایستگی، مهارت های تخنیکی و 

 .باشد پروسه ها همچو یت درشفاف نمونۀبست باشد؛ رهبری وزارت صحت عامه باید  بط به آنتمر

کنترول دقیق بدون  بی کیفیتن و ئغیر متطم ۀادویورود تا زمانی که  –توریدی  ۀبهبود کیفیت ادوی .11

به مسلکی بودن وزارت صحت عامه متزلزل خواهد  مردمگردد، اعتماد و باور میسرازیر به کشور 

 ادویه و پروسه های تدارکات ارتباط دارد. تورید سفارش مشخصاً به 20بود. بیش از 

میتوان ذیالً خالصه خصی ارائه گردیده اند که ی مشسفارشاتفراتر از آن، در تمامی بخش های وزارت صحت عامه 

 نمود:

 یکاتسیستم سایلاولویت بندی م

 پیشنهاد اقدام

 [1.2,2.7,2.11,6.1,8,10,12]معلومات صحی مدیریت سیستم   انسجام

 [1.1,6.2,7,8,9,12,13,14,17,18]تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت مستقل  شورای ایجاد 

 [  3,7,9,10,11,12,13,14,17,18] کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی  ایجاد 

  [5,6.1]پالیسی های وزارت صحت عامه به لسانها دری و پشتو ترجمه تمام  تکمیل 

  [1.1,12,13,14,15]میکانیزم های شکایات  انسجام

  [10,11]ارزیابی های نیازمندی های آموزش و در نظر گرفتن فرصت های آموزشی  انسجام

  [1.1,6.2,8,9,10,11,12,14,15]شاخص های اجراات کلیدی از ترتیب و نظارت  ایجاد

 مسایل رهبریاولویت بندی 

 پیشنهاد اقدام

   [ 1.2,6.1,10,12]کنترول باالی غیر حاضری   اجراء

  [ 10.1,10.2,16]کنترول غرض جلوگیری از قوم پرستی و ترویج استخدام مبتنی بر قابلیت  اجراء

  [9,12,13,14,15,18]شورا های صحی  توسعه

  [15]سکتور صحی  شفافیت برنظارت عالی  شورای تشکیل

 سایل مربوط به شفافیتاولویت بندی م

 اقدام پیشنهاد
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 اجراء [2,17] مصئونبصورت سیستم قابل اعتماد تورید و تهیه ادویه جات 

 ایجاد  [4,15,16,17,20] څارنوالیاداره لوی  ارتباط با

 ءاجرا   [ 10.1,16]تصدیق ها و دیپلوم ها  صحتبررسی  

 اجراء   [ 1.2,6.2,12,18]مدیریت شفاف راجع سازی مریضان به سکتور خصوصی

 اجراء   [3,7]واحد شفاف و مؤثر مدیریت کمک ها و قرار داد ها 

 ءاجرا   [1.2,8]کنترول اموال عامه )بخصوص امبوالنس ها(  

 ایجاد    [1.1,9,10,12,13,16,17]تفتیش و بازرسی قابل اطمینان 

بود تا سفارشات هذا را با وزارت صحت عامه مورد بحث قرارداده و خواهد کمیته نظارت و ارزیابی خورسند 

 همکاری نماید.همچنان وزارت را در روند نظارت از پیشرفت تطبیق پالن عملی مبارزه علیه فساد اداری 

 تجارب آموخته شده و پیشنهادات برای آینده

و این بخش گزارش، درس های آموخته شده از ارزیابی آسیب پذیری های معروض به فساد در سکتور صحت 

 سفارشات ارائه شده را بگونه خالصه بیان میکند.

ی در هر موضوع سفارشات. ندذیالً تشریح شده اارزیابی در این مشخص مورد نظر  عناوینتجارب آموخته شده تحت 

، مصارف مالی  :شامل مواردی چون . این پشنهاداتمطرح شده استبرای تطبیق آنها همراه با پیشنهات ضروری 

داخلی وزارت،  ، ظرفیت/توانایی، تحلیل بیشتر، تامین هماهنگی و ارتباط میان اداراتتم هابهبود قابل مالحظه سیس

همه آنها قابل تطبیق است و در برخی حاالت  بیشتر از یک مورد در برخی حاالت،میباشد. مردم و سیاسیون  روابط با

 که این امر در هر قضیه به مالحظه رسیده است.موارد فوق الذکر 

بیان  اتبطور ربعوار غرض اجرا و برآورده شدن پیشنهاد یمتعاقب تجارب آموخته شده و پیشنهادات الزمه، اقدامات

 در نظر گرفته شده است.  و نتایج متوقعه  ها گزینهیک بخش جدا پیرامون  ،آندر پیوند به که  گردیده است

 نظارت و ارزیابی

با ارزش و یک منبع مطمئن  ۀبه مثابه یک داشتHMIS  معلومات صحیمدیریت سیستم  :1ۀ تجربه آموخته شد

فعالیت قابل نظارت و مدیریت در حالیکه  .حمایت انسجام مدیریت در تمام سکتور صحی عامه بررسی گردیده است

در تمام سیستم ها در معرض خطر قرار  خدمات ۀ، پروسه های اداری و عرضیمعلومات صح تیریمد ستمیساعتماد 

 گرفته است.

نظارت و ارزیابی بعدی موارد که در  شفافیتتمام شرکای کاری بطور عموم سطح پائین اعتماد را پیرامون کیفیت و 

 مدیریت، اداره و فراهم آوری مراقبت در سکتور صحی مشاهده، بررسی و تفتیش گردیده، اظهار داشته اند. 

کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحی و تفویض صالحبت به آن غرض و تقویت ایجاد  :1.1سفارش 

 .عامهجدد اعتماد باالی وزارت صحت احیای م

مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور  شورای ایجاد :یونیاسس و مردم و مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  1.1.1

مذکور باید شامل وزیر صحت عامه، مشاوین تخنیکی بین المللی  اعضای شورا. در کابل (ICHSARصحت )

دارای تخصص در تفتیش و گزارش دهی سیستم صحی، نماینده گان نهاد های جامعه مدنی بیرون از سکتور 

 د. نصحت و نماینده گان تمویل کننده بین المللی سکتور صحی افغانستان باش

: برای کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور اییو ظرفیت/توان مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  1.1.2

( بازرس ها و متفتشین متخصص استخدام گردد تا به قضایا در سیستم صحی عامه و سکتور ICHSARصحت )

خصوصی صحت در مرکز رسیدگی نمایند. در آغاز، این کارمندان باید متشکل از یک مشاور بین المللی تفتیش، 

 ش باشد. و شش مفت څارنوالرش دهی، شش یک مشاور بین المللی گزا
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و گزارش دهی سکتور  حسابدهیمستقل  شورای تفویض صالحیت به: یونسیاس و مردم ،مصارف مالی 1.1.3

به منظور بررسی و تفتیش وزارت صحت عامه و مؤسسات قراردادی خدمات صحی اساسی و ( ICHSAR)صحی 

 ت. اوالیتمام ر خدمات صحی شفاخانه ای د

: دفاتر کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحی از یک مرجع مردم و سیاسیون ،مصارف مالی 1.1.1

 مستقل تمویل گردد تا بیطرفی خویش را از ساختار اداری صحت عامه حفظ نماید. 

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور  دخیل :داخلی تامین هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 1.1.5

 اعتبار در سکتور صحت.     قابل و شفافه مردم به نمونه های مراقبت های با کیفیت، توج جلبصحی غرض 

 ( وزارت صحت عامه: HMISصحی )معلومات تحلیل سیستم مدیریت : 1.2سفارش 

عامه  معلومات صحی از دیدگاه وزارت صحتمدیریت کنونی سیستم  فعالیتتحلیل بیشتر: ارزیابی مستقالنه  1.21

 یی خدمات صحی شفاخانه ،خدمات صحی اساسیهای مجموعه  ۀتطبیق کنند مؤسساتو رؤسای 

(BPHS/EPHS)،  معلومات صحی. مدیریت مدیران و مامورین سیستم 

اضافی سیستم معلومات  ۀلقواهای ب فعالیتکنونی و  فعالیتدر  بیشترکه مانع مؤثریت  ی: نواقصتحلیل بیشتر 1.22

دیدگاه شرکای کاری فوق الذکر، همراه با تمویل کننده  ( در سکتور صحت میگردد ازHMIS)مدیریت صحی 

گان شناسایی گردد. این عمل باید فرصت ها را غرض شمولیت میکانیزم های ارجاعی و مدیریت مریضان در 

خصوصی مانند دواخانه ها، شفاخانه ها و خدمات تشخیصیه تخصصی  رسکتور صحت، بشمول بخش های سکتو

 منسجم سازد.  

 : عالوه نمودن بخش های ضمیموی تفتیش در سیستم مدیریت معلومات صحی. ییظرفیت/توانا 1.23

 مشخص ساختن منابع مالی و تخنیکی مورد نیاز برای تامین این اهداف. تحلیل بیشتر: 1.21

سرمایه گذاری باالی سخت افزار ها، نرم افزار ها، حمایت تخنیکی و آموزش مورد نیاز  :مصارف مالی 1.25

لقوه آن در ا( در امر تحقق کار کردهای بHMIS)غرض بلند بردن توقعات از سیستم مدیریت معلومات صحی 

 .عرضۀ خدمات بخش های چون نظارت از وظایف مدیریت، پروسه های اداری و 

فساد اداری  پروسه تورید ادویه در برابرآسیب پذیری های  کمیته نظارت و ارزیابی قبالا  :2 تجارب آموخته شده 

اما، سفارشات کنترول باالی تورید ادویه جات به افغانستان است. را شناسائی نموده که بیانگر ضعف مدیریت و 

از پاکستان به افغانستان تورید میزان و وسعت ادویه جات تقلبی که ارائه شده در آن تا هنوز تطبیق نشده اند. 

در دارو سازی چند صد فابریکه  ؛میگردد در مجموع اعتماد مردم را باالی ادویه جات خدشه دار ساخته است

افغانستان تولید مینماید که کیفیت الزمه را غرض فروش در  مختص بهپاکستان ادویه جات را غرض صدور 

 وخیم میباشد.   پاکستان ندارد. پیامد های ادامه این کار 

پیشنهادات قبلی کمیته نظارت و ارزیابی  تمامی پیگیری ربعوار اجراات وزارت صحت عامه پیرامون :2سفارش 

پروسه تورید ادویه در برابر متذکره در گزارش ارزیابی آسیب پذیری های  سفارشاتراجع به تورید ادویه جات. 

ارائه کمیته نظارت و ارزیابی توسط ( 2014، اوکتوبر Pharmaceutical Importation Process)فساد اداری 

 شده اند.

: ایجاد طرزالعمل جداگانه تدارکات برای ادویه جات در / قابلیتو ظرفیت مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.1

 قانون تدارکات عامه.

که به  یمتنوعادویه جات  به منظور تنظیم امور: اصالح قانون ادویه جات مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.2

 .افغانستان تورید میگردد

آوردن اصالحات در قانون ادویه جات غرض جلوگیری  :سیاسیونو مردم و  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.3

 تضاد منافع کارمندان با کمپنی های ادویه جات. 

 جات مجاز باید ساالنه تجدید گردد. ه : لست ملی ادویو ظرفیت/قابلیت مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.1

لست ملی ادویه جات مجاز باید با پروسه ثبت و صدور  و ظرفیت/قابلیت: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.5

 داده شود.  ارتباطو پروفورما، جواز کمپنی های تولید ادویه 

http://www.mec.af/files/2014_11_19_Pharmaceutical_VCA_ENGLISH.pdf
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: تجدید در تشکیل ریاست امور فارمسی تا منابع بشری الزم و ظرفیت/قابلیت ظۀ سیستماتیکمالحبهبود قابل  2.6

 غرض بهبود ظرفیت نظارتی در نظر گرفته شود.

وضاحت نقش ها و مسئولیت ها غرض بهبود در سلسله مراتب و  :وزارت داخلی هماهنگی میان ادارات 2.7

 سیستم های نظارت و ارزیابی در امر شناسایی فساد اداری.

ایجاد میکانیزم رسمی هماهنگی میان ادارات غرض ارتقای ظرفیت  :داخلی وزارت هماهنگی میان ادارات 2.8

 .ینظارت

 ( باید ارتقا نماید.تگیشایسفارمسی ) امور برنامه آموزشیظرفیت  :قابلیتظرفیت/ 2.9

: به آموزش های فارمسی باید دوباره به مثابه یک و تحلیل بیشتر مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.10

 . داده شودارزش  ی کارمنداندرجه مسلکی بمنظور تعیین معاش و ارتقا

: ایجاد یک سیستم جمع آوری معلومات تا بطور و مصارف مالی مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.11

 را با اهداف وزارت صحت عامه سازگار ساخته و پروسه پالنگذاری را غنی سازد.  عرضۀ خدمات درست 

صدور/تجدید جواز نظارت و ارزیابی منظم از : بیشترو تحلیل  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.12

 را کشور خود شانی که ستندر ها ه بخصوص کمپنی هاییتورید ادویه جات برای کمپنی های توریدی ادوی

 برآورده نمی سازد.  

و تعقیب عدلی مقامات ارشد  تحقیقفساد اداری غرض  علیهع مبارزه نابتقویت م مردم و سیاسیون: 2.13

  . افزایش غیر قانونی دارائیپیرامون  عامه وزارت صحت

جواز های تورید ادویه که  دساختن تعدامحدود  و ظرفیت/قابلیت: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.11

 صدور/تجدید گردیده است.

: راه اندازی ارزیابی ساالنه تضمین کیفیت ادویه و مصارف مالی مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  2.15

 که توسط کمپنی های خارجی تولید میگردد. جاتی

نمونه گیری ابتدایی، ثانوی ی تطبیق طرزالعمل ها :مصارف مالییک و ابهبود قابل مالحظه سیستم 2.16

 . پیامد های جعل شده غرض کاهش جات توریده ادوی نهایی درو 

مستقالنه نمونه گیری  به منظور تطبیق طرزالعمل ها :و تحلیل بیشتریک ابهبود قابل مالحظه سیستم 2.17

 . تفتیششده غرض  جات توریده ادوی از

: سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و مالی و مصارف مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل ین: ا عاله بر 2.18

 . سازدکیفیت نمونه ها  تجزیه و تحلیلقادر به انجام  را وزارت صحت عامه کهآموزش های تخنیکی 

: در نظر گرفتن روش تدارک از تحلیل بیشترو  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل   :ینا عالوه بر 2.19

و بی کیفیت از کمپنی های غیر معتبر جلوگیری بعمل آید،  تجاه منبع واحد تا از تدارک کنترول نا شده ادوی

غرض بررسی فواید و خطرات ناشی از پروسه های  سکتور صحتدر  یتفشفاکمیسیون نظارت بر 

 .  سهیم ساخته شود ات توریدیجه تدارکات ملی و منطقوی برای تمام ادوی

ادویه جات بشکل مرکزی سیستماتیک و تحلیل بیشتر: تدارکات  ۀمالحظ بهبود قابل :ینا عالوه بر 2.20

 در نظر گرفته شود.

 و حسابدهی حکومتداریشفافیت، 

. میان تمام شرکای کاری بشمول عامه تسیستم صح و شفافیت صداقت  بر: سطح پائین اعتماد 3 تجارب آموخته شده

خدمات صحی، استفاده کننده گان خدمات و بطور  ۀعرضه کنند مؤسساتوزارت صحت عامه و کارمندان خط مقدم، 

بین  مؤسساتداخلی و  مؤسساتقابل مالحظه میان تمویل کننده گان سکتور صحی سطح اعتماد بسیار پائین است. 

ردد و ده اند که  سیستم صحت عامه توسط رهبری وزارت صحت بطور نا سازگار رهبری میگح داالمللی توض

فیت های ناشی از سیستم های گزارش دهی داخلی غیر قابل اعتماد و نبود صداقت در اجراات آن در امر تحقق مکل

 حسابدهی به مریضان و خانواده های شان از لحاظ کیفیت مراقبت های صحی ناکام میباشد. 

 و صداقت در سکتور صحی:  شفافیتنهاد تصدیق دهی مستقل غرض احیای مجدد اعتبار،  :  ایجاد3سفارش 

(. ICAHOصحی ) مؤسسات: ایجاد کمیسیون مستقل تصدیق دهی و ظرفیت/قابلیت الحظۀ سیستماتیکمبهبود قابل  3.1

کمیشنران باید متشکل از وزیر صحت عامه، مشاورین تخنیکی بین المللی دارای تخصص در تصدیق دهی 
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صحی، نماینده گان جامعه مدنی خارج از سکتور صحت و نماینده گان تمویل کننده گان بین المللی  مؤسسات

باید بطور ربعوار غرض بررسی  کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی سکتور صحت باشند. 

 دست آورد ها مطابق پالنهای کاری جلسات دایر نمایند. 

کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( دهی از طرف  اعتبارساالنه دو مرتبه  :مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  3.2

باید باالی تمام ادارات و ریاست های وزارت صحت عامه وضع گردد تا باالی شفافیت،  مؤسسات صحی 

صحی، وظایف  عرضۀ خدمات و حسابدهی در عقد قرارداد های  ، رعایت حد اقل معیارهاحکومتداری خوب

 مراعتت صحت عامه بشمول سیستم های مالی و منابع بشری تاکید گردد و حد اقل ستندرد ها مدیریتی وزار

 گردد. 

 کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی تصدیق دهی از طرف  یک:اتسیستم ۀبهبود قابل مالحظ 3.3

مجموعۀ صحی اساسی  و  مجموعۀ خدمات که قرارداد  یمؤسساتباید به مثابه یک پیش شرط اهلیت باالی 

صحی شفاخانه یی را جدیداً اخذ یا تجدید قرارداد مینماید وضع گردد، تا حد اقل ستندرد های مراقبت،  خدمات 

 مجموعۀ خدمات  ۀتطبیق کنند مؤسساتتامین گردد. رؤسای  ،مصؤنیت و کیفیت مراقبت ها، حسابدهی و اعتماد

صحی  مؤسساتباید بطور مستقیم به کمیسیون تصدیق  صحی شفاخانه یی مجموعۀ خدمات اساسی صحی و 

 پیرامون تحقق پالن های کاری پاسخگو باشند.  

صحی در جلب  مؤسساتساختن کمیسیون تصدیق  دخیل: داخلی وزارت میان ادارات تمین هماهنگی و ارتباطاأت  3.1

بصورت دوامدار )بطور مثال:  مردم به نمونه های مراقبت های با کیفیت، حسابدهی و قابل اعتماد بودن توجه

  حداقل نشر معلومات ساالنه دو مرتبه(

 که انواع گوناگون یدمقررات در سکتور صحت از طرف افراد قدرتمن وحاکمیت قانون : 4 تجارب آموخته شده

 و سرمایه اندوزی اصول اساسی سیستم سکتور صحت عامه را غرض منافع شخصی تهدیدات را بکار میبرند و

. غرض احیای مجدد اعتماد مردم، باید حسابدهی، شفافیت و تحت شعاع قرار گرفته استتحریف مینمایند، 

 گردد.   تحکومتداری  خوب در سیستم صحی عامه تحکیم و تقوی

یب و بازرسی قعارنوالی غرض تڅارتباط و هماهنگی رسمی بین وزارت صحت عامه و اداره لوی : 4سفارش 

   .حاکمیت قانون در سکتور صحت برجسته به منظورافراد قضایای بزرگ 

لوی ارنواالن و مستنطقین څتدویر برنامه های آموزشی برای : و مردم و سیاسیون مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  1.1

ایشان در رابطه به تخطی های مربوط به وظایف و اجراآت در  ارتقای ظرفیتبه منظور  ارنوالی در کابلڅ

 صحی اساسی و خدمات صحی شفاخانه ای. وزارت صحت عامه و مؤسسات تطبیق کنندۀ خدمات

تدویر برنامه های آموزشی در رابطه به موضاعات مشخص  :قابلیتو ظرفیت/ مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  1.2

با داشتن سابقۀ مشاور تخنیکی/ حقوقی خارجی  2الی  1در کابل توسط ارنوالی څسکتور صحت در اداره لوی 

 کاری در سکتور صحت.

 پالیسی ها  

عامه توسط یک تعداد فکتور ها بشمول  تتطبیق موفقانه پالیسی ها در سیستم های صح :5 تجارب آموخته شده

متاثر شده است. این  مداخالت غیر موجهو بدلیل نفوذ و  موجود یپیرامون محتوا و شرایط پالیسی هادانش اندک 

 امر منجر به فساد اداری در اولویت های وزارت صحت عامه گردیده است.  

 :بازنگری پروسه پالیسی سازی موجوده: 5.1 سفارش

بازنگری سریع تمام پالیسی :  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل داخلی و  هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 5.1.1

در رابطه  شمول پالسی های موقت و رفع نواقص آنها با استفاده از کمک های بین المللیهای موجود به 

 .ها پالیسیانکشاف 

بازنگری پروسه های پالیسی : مالحظۀ سیستماتیکو بهبود قابل  یادارات داخل انیو ارتباطات م یهماهنگ 5.1.2

ای آن با استفاده از کمک های سازی فعلی و بازنگری پالیسی ها و تغییر ساختار وزارت صحت عامه بر مبن

 بین المللی.
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 :وری زمینه تطبیق پالیسی های وزارت صحت عامهآ: بهبود سطح آگاهی، فهم تخنیکی و فراهم 5.2سفارش 

تمام پالیسی  جامعبازنگری :  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل داخلی و  هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 5.2.1

 در صورت های موجود به شمول پالسی های موقت و رفع نواقص آنها با استفاده از کمک های بین المللی

 .نیاز

ترجمه تمام پالیسی های موجود و  نمودن:  تکمیل مصارف مالیداخلی و  هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 5.2.2

 تصویب شده وزارت صحت عامه به لسانهای ملی.

یک پالیسی اتتوزیع سیستمحصول اطمینان از  :و مصارف مالی داخلی رتباطات میان اداراتهماهنگی و ا 5.2.3

 مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتهای ترجمه شده در سراسر واحد های وزارت صحت عامه و میان 

 شفاخانه یی. مجموعۀ خدمات اساسی صحی و 

آشنایی و حصول اطمینان از : مالحظۀ سیستماتیکو بهبود قابل  داخلی هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 5.2.1

وزارت صحت عامه در رابطه با پالیسی های موجود وزارت جدید آموزش تمام رؤسا، مدیران و آمرین 

صحت عامه و گرفتن تعهد آنها در قبال تطبیق این پالیسی ها به مثابه یک عملکرد معمول حین پیوستن به 

های معرفی منابع بشری. طرزالعمل معرفی منابع بشری باید بطور سیستم صحت عامه از طریق طرزالعمل 

 رسی گردد. رب کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی منظم از طرف 

: حصول اطمینان ازینکه تمام مالحظۀ سیستماتیکو بهبود قابل  داخلی هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 5.2.5

های جدید وزارت صحت عامه به لسان های ملی صورت میگیرد  اصالحات در پالیسی ها و معرفی پالیسی

تجدید شده و سایر پالیسی ها باید شامل طرزالعمل معرفی منابع بشری برای تمام رؤسا،  یو این پالیسی ها

 .  یده و نشر شوندیران و آمرین وزارت صحت عامه گردمد

ستم صحت عامه از لحاظ رعایت مقررات و در مدیریت منابع بشری در سراسر سی :6 تجربه های آموخته شده

گاری صورت میگیرد و کارمندان بخش کلینیک و تخنیکی ازین ضعف نظارتی سود برده و خدمات نستندرد ها سهل ا

راجع سازی مریضان به خدمات صحی خصوصی نبود شفافیت را نشان میدهد. موازی خصوصی را انجام میدهند. 

حاضری به مثابه یک فکتور مهم در کاهش اعتماد مردم باالی سکتور صحی، کاهش دسترسی به مراقبت ها در  غیر

سیستم عامه بوده و منجر به  بروز تضاد منافع بطور جدی گردیده است.  تعداد از کارمندانیکه بطور رسمی در 

بین المللی  مؤسساتداخلی و  مؤسساتاردادی ساختار های سیستم صحی عامه ایفای وظیفه مینمایند )یا ساختارهای قر

یک مریضان را به سکتور خصوصی صحت راجع ساخته و در اتبه نماینده گی از سکتور صحت عامه( بطور سیستم

 آنجا منفعت مالی بدست میاوردند.   

  مجادله علیه غیر حاضری در جریان اوقات رسمی  کاری:  : 6.1پیشنهاد

: واضح و مشخص ساختن اوقات داخلی و هماهنگی و ارتباط میان ادارات سیستماتیکمالحظۀ بهبود قابل  1.6.6

تطبیق کننده مجموع خدمات صحی اساسی و  مؤسساتکاری رسمی برای تمام رؤسا، مدیران و آمرین و 

گردیده به نشر کارمندان جدید شامل سلوک معمول  این امر باید در طرزشفاخانه یی.  مجموعۀ خدمات 

 .برسد

: نافذ شدن اوقات داخلی و هماهنگی و ارتباط میان ادارات ، مصارف مالیمالحظۀ سیستماتیکهبود قابل ب  1.6.2

جریمه ها و عامه بشمول در نظر گرفتن  کاری رسمی به مثابه شرایط انجام وظیفه در وزارت صحت

حمایت مالی جستجوی  .در جریان اوقات کاری رسمی ناقضین شرایط و مکلفیت های انجام وظیفهبرکناری 

تمویل کنندگان به منظور ایجاد میکانیزم های مناسب و شیوه های سیستماتیک غرض پیگیری غیر حاضری 

 و (چشم عنبیه سکنر) IRISاستفاده از ماشین نشان انگشت،  با. این امر میتواند در جریان اوقات کاری رسمی

    .تحقق یابد در سکتور صحت سایر تجهیزات برقی

نافذ شدن اوقات کاری رسمی به  :داخلی و هماهنگی و ارتباط میان ادارات الحظۀ سیستماتیکمبهبود قابل  1.6.6

شفاخانه یی که  مجموعۀ خدمات اساسی و  مجموعۀ خدمات مثابه شرایط و مکلفیت های انجام وظیفه در 

ناقضین شرایط و مکلفیت های  جریمه ها و برکناریتطبیق میگردد بشمول در نظر گرفتن  مؤسساتتوسط 

  .انجام وظیفه
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حاضری در جریان  غیرصحی با داشتن صالحیت نظارت از  یساختن شورای ها دخیل ظرفیت/قابلیت: 1.6.6

شفاخانه  مجموعۀ خدمات و  یصحی اساس مجموعۀ خدمات اوقات رسمی کاری در وزارت صحت عامه و 

 یی در سطح ولسوالی ها.

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت در امر  دخیل: سیستماتیکمالحظۀ بهبود قابل  1.6.5

اساسی صحی  مجموعۀ خدمات نظارت از غیر حاضری در اوقات رسمی کاری در وزارت صحت عامه و 

 خدمات شفاخانه یی در سطح مرکز و والیات. ۀو مجموع

ای صحی و کمیسیون مستقل تفتیش و ساختن شورا ه دخیل: داخلی هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 1.6.1

 ۀرضعدر  شفافپیرامون نمونه های اجراات خوب و کتور صحی غرض جلب توجه مردم گزارش دهی س

 خدمات صحی در جریان اوقات کاری رسمی.

رسیدگی به تضاد منافع در بخش مدیریت مریضان و راجع ساختن مریضان به خدمات صحی در :  6.2سفارش 

 سکتور خصوصی:

: تفهیم  پروسه های راجع ساختن و ارتباطات و هماهنگی میان ادارات مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  6.2.1

مریضان به سکتور خصوصی صحت از سکتور صحی عامه برای تمام رؤسا، مدیران و آمرین وزارت 

خدمات شفاخانه یی. این امر  ۀاساسی صحی و مجموع تخدما ۀتطبیق کننده مجموع مؤسساتصحت عامه و 

 معمول کارمندان جدید منابع بشری گنجانیده شود.  در برنامه های کاریباید 

توضیح و تفهیم پروسه های راجع ساختن  :اداراتو هماهنگی و ارتباط میان  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  1.2.2

مع یک پروسه متداوم باشد مریضان به سکتور خصوصی صحت از سکتور صحی عامه برای مردم. آموزش جوا

 و باید شامل یک میکانیزم واضح غرض دریافت شکایات باشد.

:  شامل ساختن پالیسی های تضاد منافع و هماهنگی و ارتباط میان ادارات مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل    1.2.6

ارجاع بی شفاخانه یی غرض جلوگیری از  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات در شرایط قرارداد 

   مورد مریضان از سکتور صحی عامه به سکتور صحی خصوصی.

نقض دربرابر در نظر گرفتن مجازات  ارتباط میان ادارات:و هماهنگی و  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  1.2.6

صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات پالیسی های تضاد منافع به مثابه شرایط قرارداد حین داوطلبی قرارداد های 

 .   خدمات شفاخانه یی ۀمجموع

ساختن شورای های صحی با داشتن صالحیت نظارت از راجع ساختن مریضان از  دخیل ظرفیت/توانایی: 1.2.5

 سکتور صحت عامه به سکتور صحی خصوصی در سطح ولسوالی ها.

تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت غرض  مستقل کمیسیونساختن  دخیل: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  1.2.1

و  رکزنظارت از راجع ساختن مریضان در مراکز خدمات صحی اساسی و مراکز خدمات شفاخانه یی در سطح م

 والیات.

مستقل تفتیش و گزارش دهی شورای ساختن شورا های صحی و  دخیل :هماهنگی و ارتباطات میان ادارات 1.2.6

و اجراات خوب در مدیریت پروسه راجع سازی شفافیت های از سکتور صحت در جلب توجه عامه به نمونه 

 .مریضان

 قرارداد ها

شفاخانه یی  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات پروسه های قرارداد برای  :7 تجارب آموخته شده

یوسی، نا امیدی، أ. ناکامی در امر تقویت این پروسه ها منجر به مقابل شک، فاسد و نا سازگار توضیح گردیده است

همان میتوانند این گونه مفاسد در قراردادها شک و گمانه ها و کاهش اعتماد باالی وزارت صحت عامه گردیده است.  

 داده است، عادالنه و به سرعت بهبود یابند. اداره ملی تدارکات در سایر قراردادها نشانگونه ای که 

کمک  ،ی واحد مدیریت قرارداد هااز ظرفیت اداری و سیستم هارسی جامع و مستقل ر: راه اندازی یک ب7 سفارش

 : بیرون از ساختار این واحدو مدیریت قراردادها ( GCMU) ها
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کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات ساختن  دخیل و مردم و سیاسیون: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  7.1

پروسه های ارزیابی داوطلبی و چانه زنی واحد مدیریت  جهت حصول اطمینان از اینکه ،در زمینه صحی 

 فاف، ستندرد و قابل اعتماد است. ، شواضح ،در وزارت صحت عامه قرارداد ها و کمک ها

ایجاد تیم بازنگری قراردادها و تدارکات که دارای صالحیت : ونیاسیو مردم و س مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  7.2

در زمینه به منظور از اداره تدارکات ملی و کمیسیون  دهای سکتور صحی باشد.بازنگری و تأیید تمامی قراردا

 مشوره گرفته شود. ،حصول اطمینان از شفافیت و استقاللیت تیم متذکره

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور  دخیل: ظرفیت/قابلیتو  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  7.3

صحت در زمینه تا اطمینان حاصل گردد که تضاد منافع طبق معمول در واحد مدیریت قرارداد ها و کمک ها افشا 

ارنوالی غرض بازرسی و تعقیب عدلی څو جلوگیری میگردد. تخلف ها باید به واحد سکتور صحت در اداره لوی 

 راجع گردد. 

 اختالس

 کارفعت شخصی به مثابه یک : استفاده از اموال و وجوه عامه سکتور صحت غرض من8 تجارب آموخته شده

. استفاده از وسایط دولتی ) بخصوص امبوالنس ها( و و عادی در تمام بخش های کشور توضیح گردیده است معمول

که مردم عامه از آن متضرر گردد نگران کننده ی مواد به سطحغذا، و سایر دزدی مواد مصرفی مانند روغنیات، 

 میباشد، و منابع متذکره بطور متداوم غرض سهولت و آسایش افراد قدرتمند استفاده میگردد.  

علیه کسانیکه از دارایی عامه غرض بر آورده شدن نیاز های شخصی استفاده  قواعدتنفیذ جدی  :8 سفارش

 مینمایند. 

راجع به استفاده شخصی از دارایی قواعد  و هماهنگی و ارتباط میان ادارات: سیستماتیکمالحظۀ بهبود قابل   8.1

مجموعۀ صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتعامه برای تمام رؤسا، مدیران، آمرین و  های

کارمندان معرفی و رسمی توضیح داده شود. این موضوع همچنان در پروسه های معمول  ،شفاخانه یی خدمات 

، با نگهداشت سوابق قابل اعتماد برای تمام کارمندان جدیدالشمول که مشخص کنندۀ توقعات، منابع بشری جدید

  نیز شامل ساخته شود مقتضیات و نتایج آن باشد،

عامه های شخصی از دارایی  ۀق جدی مقررات در رابطه با استفاد: تنفیذ و تطبیمالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  8.2

 . به منظور تحقیق و پیگیری آن ارنوالیڅلوی به قضایا ارجاع بشمول 

توضیح مقررات استفاده از دارایی عامه در   و هماهنگی و ارتباط میان ادارات: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  8.3

سطح جامعه. آگاهی جامعه یک پروسه متداوم میباشد و باید شامل یک میکانیزم واضح برای دریافت شکایات 

  باشد.

صحی با داشتن صالحیت نظارت از استفاده امبوالنس ها و سایر وسایط ا های ساختن شوار دخیل: قابلیتظرفیت/ 8.1

 نقلیه در وزارت صحت عامه و مراکز خدمات صحی اساسی و مراکز خدمات شفاخانه یی در سطح ولسوالی ها. 

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت غرض  دخیل: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  8.5

نظارت از استفاده امبوالنس ها و سایر وسایط در وزارت صحت عامه و مراکز خدمات صحی اساسی و مراکز 

 خدمات شفاخانه یی در سطح مرکز و والیات.   

غرض جلوگیری از اختالس اجناس یک منابع و موجودی اتت تفتیش و مدیریت سیستمآ: اجرا9 تجارب آموخته شده

تطبیق  مؤسساتادارات وزارت صحت عامه، تمویل کننده گان سکتور صحت،  در سکتور صحت در سطح کشور.

کننده در سکتور صحت و دولت افغانستان هریک در رابطه با روشهای بهتر و سازگار تفتیش از لحاظ چگونگی 

مفتشین باید از شهرت نیک برخوردار بوده  میباشند.یک چارچوب ی دارا ها و توقعات تطبیق تفتیش و رعایت استندرد

 و افراد مشکوک نباشند.

 اجناس یک منابع و موجودیاتفعالیت های تفتیش و مدیریت سیستم جامع برراه اندازی یک تحلیل  :9سفارش 

 غرض جلوگیری از اختالس در سکتور صحت. 

آغاز اصالحات در اجراآت تفتیش داخلی وزارت و تمامی  :ونیاسیو مردم و س مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  9.1

 والیات.
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نهادهای نظارت کننده دعوت از گروپ های مستقل و یا  :ونیاسیو مردم و س مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل   9.2

 تمامی والیات.در تفتیش داخلی به منظور نظارت از کیفیت، هدفمندی، و ساحه فعالیت دیپارتمنت های  ،بیرونی

مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت غرض بررسی اجراات  شورایساختن  دخیل تحلیل و بررسی بیشتر: 9.3

 در سکتور صحت. اجناسکنونی در مدیریت منابع و موجودی 

 جهت ،سکتور صحت ( ICHSAR)ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی  دخیل تحلیل و بررسی بیشتر: 9.1

 تفتیش، بازرسی و کنترول سکتور صحت. شناسایی نواقص در 

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت غرض توضیح  دخیل تحلیل و بررسی بیشتر: 9.5

 .  اجناسجهت معیاری شدن سیستم های مدیریت تفتیش و منابع و موجودی  ،فرصت ها

یون مستقل تفتیش و گزارش دهی ساختن کمیس دخیل: مصارف مالیتحلیل و بررسی بیشتر، ظرفیت/توانایی و  9.6

منابع بشری  یتخنیکی و حد اقل مهارت ها ،هت مشخص ساختن اقالم منابع مالی( ج ICHSARسکتور صحت )

 غرض حصول این اهداف. 

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور خصوصی دخیل  هماهنگی و ارتباطات میان ادارات: 9.7

 در مدیریت دارایی سکتور صحت عامه. شفافیتغرض جلب توجه عامه به نمونه های اجراات خوب و 

 سؤ استفاده از قدرت /خویش خوری

در مدیریت منابع بشری مداخله افراد قدرتمنتد  و : استخدام به اساس روابط و سلیقه ها10 تجارت آموخته شده

. مدیریت خدمات صحی و یک توضیح داده شده استاتمتمعمول، عام و سیس کاربه مثابه یک سکتور صحت عامه 

 سیستم صحی در تمام بخش های کشور از قوم پرستی و سؤ استفاده از قدرت متاثر میباشد.  

و ظرفیت اداری مدیریت های استخدام منابع  منابع بشریراه اندازی یک بررسی جامع و مستقل :  10.1 سفارش

 .  و استخدام رده های اول و دوم رهبری ارشد وزارت صحت عامه بشری

ساس ثابت ساختن اینکه تمامی پست های کلیدی بر ا :ونیاسیو مردم و س مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  .10.1.1

 شایستگی گماشته شده اند.

دعوت نهاد های نظارتی بیرونی، به منظور نظارت از  :ونیاسیو مردم و س مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  .10.1.2

 و تعیینات.پروسه استخدام 

کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( ساختن  دخیل: و مردم و سیاسیون مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  .10.1.3

نیروی کاری، ظرفیت  بودن اعتمادقابل  شفافیت ووضاحت،  حصول اطمینان ازجهت  مؤسسات صحی 

 اداری و پروسه های مدیریت استخدام. 

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور  دخیل: قابلیتبهبود قابل مالحظه سیستمیک و ظرفیت/ .10.1.1

در مدیریت استخدام منابع بشری به از خویش خوری  جلوگیریبرای حصول اطمینان از افشاگری و صحی 

 مثابه یک موضوع روزمره.

ر دخیل ساختن شورای مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتو :تی/قابلتیو ظرف کیستمیبهبود قابل مالحظه س .10.1.5

رشد وزارت صحت عامه رده های اول و دوم رهبری اصحت در بازنگری قانونمندی روند استخدام تمامی 

 در هر دو سال.

شفافیت در استخدام منابع راجع به نیازمندی  ،ح و روشن در سطح بلندهای واض ابالغیهایراد  : 10.2سفارش 

 سکتور صحت: بشری 

به منظور به چالش  و حمایت کننده گان در داخل و خارج از دولت متحدین همآهنگ سازی مردم و سیاسیون: 10.2.1

استخدام سکتور صحت از طریق بیانیه های واضح به آدرس پارلمان و پروسه افراد قدرتمند در نفوذ کشانیدن 

 .والیان

بخاطر صحت مردم، شما باید از مختل شدن استخدام به اساس شایستگی در سکتور صحت جلوگیری نمائید. زندگی 

میباشد.   در سکتور صحت در پروسه های استخدام شفافیتمردم ما در معرض خطر قرار دارد. صحت ما وابسته به 
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نه روابط و  ،دام در سکتور صحت باشدند یگانه معیار برای جذب و استخامواصفات و قابلیت های مشروع میتو

 خشد. بصحت مردم ما را بهبود میتواند  ،شفافیتوابستگی ها. دست آورد های تحصیلی، راستی و 

کارمندان در هر بخش سکتور صحی در تمام کشور پیرامون دسترسی محدود به آموزش  :11 تجارب آموخته شده

برخورد سلیقه یی و پارت . مایوسی خویش را ابراز داشته اندتخنیکی و فرصت های انکشاف مسلکی کلینیکی، های 

یک و اتدسترسی به آموزش و فرصت های انکشاف مسلکی به مثابه یک مسئله معمول، سیستم مدیریتبازی در 

 ،شده انگیزهکاهش و  شکنی سبب روحیهاز آموزشهای وع محروم سازی ن عاری از شفافیت توضیح گردیده است. این

نمایان ساختن . مدیریت میگرددمیکانیزم مکافات بطور نامناسب و تبعیض آمیز  که گویا هدطوری شکل میدرا باورها 

ه تغییر فرهنگ ، میتواند یکی از راهکار های مناسب جهت قناعت کارمندان باینکه آموزش ها هدفمندانه تجویز میشوند

 پارتی بازی در زمینه باشد.

یک دسترسی به اتفعالیت های نیاز سنجی آموزش و مدیریت سیستم از جامعراه اندازی یک بررسی  :11 سفارش

 فرصت ها در سکتور صحت. 

 کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن  دخیل: یک و مردم و سیاسیوناتبهبود سیستم 11.1

وزارت صحت  در پروسه های نیاز سنجی آموزش در اعتمادوضاحت، شفافیت و به منظور حصول اطمینان از 

 شفاخانه یی.  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتعامه و 

جهت مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت  شورایساختن  دخیل :قابلیتیک و ظرفیت/اتبهبود سیستم 11.2

و تبعیض در دسترسی به آموزش ها به مثابه یک  برخورد سلیقه ییاز افشاگری و جلوگیری  حصول اطمینان از

مجموعۀ صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتموضوع عادی در وزارت صحت عامه و 

 شفاخانه یی.  خدمات 

تفتیش و گزارش دهی سکتور  مستقل شورایساختن  دخیل: قابلیتو ظرفیت/ مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  11.3

ساختن سیستم های مدیریت منابع برای آموزش  معیاری یفرصت هاجهت حصول اطمینان از تأمین صحت 

 کلینیکی و تخنیکی و فرصت های انکشاف مسلکی.

لست نمودن منابع مالی و تخنیکی مورد نیاز غرض حصول این  :و مصارف مالیتحلیل و بررسی بیشتر  11.1

 اهداف. 

 کنترول کیفیت  تضمین کیفیت/

: تضمین کیفیت )پروسه های نظارتی و تصدیق کیفیت( در تمام سطوح سکتور صحت 12 ته شدهتجارب آموخ

( بطور غیر قابل اعتبار و نا هماهنگ پیامدهای آنکنترول کیفیت )اقدامات اصالحی و  سازگار گفته شده است.نا

 عرضۀ خدمات ع بشری، ، مالی، منابحکومتداریتوضیح گردیده است. نگرانی ها راجع به کیفیت در سطح رهبری، 

 .    وجود داردعرضه ادویه و سیستم مدیریت معلومات صحی  ،صحی، فارمسی

یک روش معیاری غرض پیگیری سرمایه گذاری و پیامد های آن میتواند در تشریک ستراتیژی سطح باال با سطح 

ابع کمیاب باشد، شاخص تصمیم گیری های برنامه یی و تکتیکی کمک نماید. در سکتور صحت، بخصوص زمانیکه من

تطبیق کننده کمک  مؤسساتهای کلیدی اجراات میتواند در همه گانی ساختن پیشرفت در سراسر سیستم مدیریت و 

مدیران سکتور صحت را قادر به  ،تآاجراشاخص های کلیدی اجراآت، به منظور نظارت و ارزیابی نماید: استفاده از 

بودجه بشمول  تقاضاینتایج را حین میتواند  با محتوامعلومات  حالیکه،در شناسایی نواقص و رفع آن می سازد. 

. شاخص های کلیدی اجراات نه تنها وزارت توجیه کندتخصیص بیشتر برای سکتور صحت در جریان پروسه  مطالبه

رت صحت عامه را در مشخص ساختن و پیگیری موفقیت برنامه هایش کمک مینماید، بلکه در تبادل معلومات با وزا

عامه کمک  ۀمالیه، تصمیم گیرنده گان سیاسی کلیدی و مردم جهت اگاهی شان از چگونگی مصرف منابع غرض رفا

 مینماید.  

 معتبر برای اجراات: و واقعبینانه ایجاد شاخص های کلیدی  :12 سفارش
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در  کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن  دخیل :مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  12.1

تعبیه و فراهم آوری شاخص های کلیدی اجراات برای سیستم های مهم وزارت صحت عامه. این یک پروسه 

 مقایسه با پالنهای کاری میباشد. متداوم بهبود کیفیت همراه با گزارش دهی ربعوار پیرامون دست آورد ها در 

در  کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن  دخیل: یستماتیکمالحظۀ سبهبود قابل  12.2

صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات قراردادی  مؤسساتتعبیه و فراهم آوری شاخص های کلیدی اجراات برای 

 شفاخانه یی. مجموعۀ خدمات 

تفتیش و گزارش دهی سکتور  مستقل شورایختن سا دخیل: قابلیتو ظرفیت/ مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  12.3

عامه، با صحت در جاگزینی تمام شاخص های کلیدی اجراات در سیستم مدیریت معلومات صحی وزارت  صحت

صحی  مجموعۀ خدمات تطبیق کننده   مؤسسات های قرارداد پوشش تمام وظایف مدیریتی وزارت صحت عامه و

 شفاخانه یی.  مجموعۀ خدمات اساسی و 

: اجرای مجازات در صورت ناکامی در و هماهنگی و ارتباط میان ادارات مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  12.1

 .آنها حصول شاخص های کلیدی اجراات، بشمول انفکاک کارمندان و فسخ قرارداد

ساختن نماینده گان نهاد های جامعه مدنی و شورا  دخیل: ظرفیت/ قابلیتو  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  12.5

 نظارت و گزارش دهی از شاخص های کلیدی اجراات.های صحی در 

ساختن شورا های صحی غرض جلب توجه مردم به نمونه های دست  دخیل هماهنگی و ارتباط میان ادارات: 12.6

تطبیق کننده پروگرام )قراردادی(  مؤسساتآورد شاخص های کلیدی اجراات از طرف وزارت صحت عامه و 

 دمات صحی شفاخانه یی.های خدمات اساسی صحی و برنامه های خ

 حقوق بشر و تبعیض

حقوق بشر به سعی و کوشش مریضان و خانواده های شان رعایت در سیستم صحت عامه : 13 تجارب آموخته شده

غرض تداوی شدن بطور درست، مشاهده برخورد سلیقه یی در تداوی و مورد بهره برداری و سؤ استفاده قرار 

ارتباط میگیرد. تبعیض به مثابه یک مشکل عام در دسترسی عادالنه به  ،دیگرانگرفتن یا تداوی شدن با تفاوت از 

 روابط ندارند، تذکر گردیده است.    / که در سیستم صحی با کسی وابستگیمراقبت ها بخصوص در قبال خانواده هایی

 : تطبیق یک سیستم واحد و مستقل گزارش دهی پیرامون شکایات: 13 سفارش

رسی شکایات سکتور صحی ر: ایجاد یک دفتر مستقل بقابلیتو ظرفیت/ سیستماتیک مالحظۀبهبود قابل  13.1

(HSOO)  شورایتشکیل در ( مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحیICHSAR با داشتن صالحیت )

بازرسی غرض مدیریت سیستم شکایات. دفتر مستقل بازرسی شکایات سکتور صحی باید مستقالنه از 

مجموعۀ صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتت صحت عامه و ساختارهای اداری  وزار

صحی شفاخانه یی که هم اکنون معلومات مبتنی بر سؤ استفاده و تبعیض را کنترول مینماید، فعالیت  خدمات 

 نماید. 

باید ( HSOOرسی شکایات سکتور صحی )ر: دفتر مستقل بقابلیت و ظرفیت/ مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  13.2

رنواالن متخصص باشد تا در مرکز به قضایا سیستم صحت عامه و سکتور خصوصی څادارای بازرسان و 

محققین و  8الی  6مشاورین تخنیکی بین المللی،  2الی  1صحت رسیدگی نمایند. در آغاز دفتر مذکور باید حاوی 

 ارنواالن باشد. څ 8الی  6

رسی شکایات سکتور صحی ایجاد رناسب بیک دفتر مباید در هر والیت  و مردم و سیاسیون: مصارف مالی 13.3

 گردد.

: این دفاتر باید بطور مستقالنه تمویل گردد تا استقاللیت خویش را از و مردم و سیاسیون مصارف مالی 13.1

 تشکیل وزارت صحت عامه حفظ نماید.

رسی شکایات سکتور صحی غرض جلب توجه رساختن دفتر مستقل ب دخیل هماهنگی و ارتباط میان ادارات: 13.5

 و قابلیت اعتبار در سکتور صحی. شفافیتعامه به نمونه های کیفیت خوب مراقبت، 

همآهنگی به منظور کمیسیون مستقل حقوق بشر  تماس رسمی با ادارات: انیو ارتباط م یهماهنگ 66.5 13.6

 در مسایل مربوط به سکتور صحت.بیشتر 
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که مردم  . در محالتیصحی آشنایی ندارند یدر بیشتر قسمت های کشور با شورا ها: مردم 14 تجارب آموخته شده

با آن آشنایی دارند، مریضان باالی مؤثریت شورا ها در امر کمک به بهبود کیفیت مراقبت ها، رسیدگی به نگرانی ها 

به تشویق و حمایت نیاز  این شوراها،و اظهار اولویت های جامعه باور های متفاوت دارند.  عرضۀ خدمات راجع به 

  تبدیل گردند.جزء شناخته شدۀ نظارت بر سیستم صحت عامه به دارند تا 

   و مؤثریت آنها: انکشاف ،قوت شورا های صحیوسعت و  جامع در رابطه بهراه اندازی یک بررسی  :14 سفارش

در بررسی کامل  (ICHSARمستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت ) شورایساختن  دخیل تحلیل بیشتر: 11.1

و مطابقت شوراهای صحی مناسب به منظور حصول اطمینان از توسعۀ  وسعت کنونی شورا های صحی فعال.

 این شورا بررسی سیستماتیک را انجام میدهد. ،با اهدافش آن فعالیت های

( در بررسی لوایح ICHSARمستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت ) شورایساختن  دخیل: بیشتر تحلیل 11.2

وظایف شورا های صحی موجود غرض داد خواهی برای اولویت های جامعه، مدیریت شکایات مریضان و 

 .  عرضۀ خدمات رسیدگی به نگرانی های جامعه پیرامون 

( غرض بررسی ICHSARمستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت ) شورایساختن  دخیل: بیشتر تحلیل 11.3

 های صحی در تمام ولسوالی های کشور.نواقص در پوشش شورای 

مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور  شورایساختن  دخیل: مالحظۀ سیستماتیکبیشتر و بهبود قابل  تحلیل 11.1

 ( در شناسایی فرصت ها غرض معیاری شدن نقش و وظایف شورا های صحی. ICHSARصحت )

رسی شکایات  سکتور صحت رر مستقل بساختن دفت دخیل و مردم و سیاسون: قابلیتلیل بیشتر و ظرفیت/تح 11.5

(HSOO .در ایجاد شورا های صحی جدید در ولسوالی هاییکه تحت پوشش نیستند ) 

رسی شکایات  سکتور صحت رساختن دفتر مستقل ب دخیل: و مردم و سیاسون قابلیت ظرفیت/ ،بیشتر تحلیل 11.6

(HSOO در شناسایی فرصت ها غرض )بیشتر به منظور تقویۀ شورا های صحی در سطح منطقه  ایجاد رابطۀ

 .کیفیت مراقبت های صحی

به نمونه های مراقبت  مردمساختن شورا های صحی در جلب توجه  دخیل: هماهنگی و ارتباط میان ادارات 11.7

 قت و اطمینان در سکتور صحت. اهای با کیفیت، صد

 اخاذی

در تمام سطوح سیستم صحت عامه  باالی تصمیم گیری ها غیر قانونی اعمال فشار اخاذی و :15 تجارب آموخته شده

. اخاذی و اعمال فشار در هر بخش از کشور و بخصوص در رابطه با منابع بشری و تدارکات تذکر داده شده است

دور دست  یتمام واحد های صحی از وزارت صحت عامه گرفته تا مراکز خدمات صحی ابتدایی در ولسوالی ها

 فته است. صورت گر

غرض حمایت از جبهه گیری واحد ( HCOHSI) تسکتور صح شفافیتنظارت بر  شورای عالیتشکیل  :15 سفارش

شفافیت و  ،در برابر اخاذی ها و اعمال فشارها که سبب صدمه به مؤثریت سکتور صحت، کیفیت مراقبت های صحی

 خوب گردیده است: حکومتداری

 تسکتور صح شفافیتنظارت بر  شورای عالی : تشکیلو مردم و سیاسیون مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  15.1

(HCOHSI )تمویل کننده گان  ارنوال،څ متشکل از وزیر صحت عامه، رهبری ارشد وزارت صحت عامه، لوی

تطبیق کننده مجموع خدمات  مؤسساتجامعه مدنی، نماینده گان شواری های صحی و  مایندۀسکتور صحت، ن

سکتور صحی حد اقل  شفافیتنظارت بر  شورای عالیصحی شفاخانه یی.  وعۀ خدمات مجمصحی اساسی و 

 . دهدبطور ربعوار تشکیل جلسه 

 شورای عالی: تفویض صالحیت به و مردم و سیاسیون قابلیتیک و ظرفیت/تاسیستم ۀبهبود قابل مالحظ 15.2

عدلی، فسخ قرارداد ها و دست تا بازرسی ها، منفکی ها، تعقیب ( HCOHSI)سکتور صحی  شفافیتنظارت بر 

 نماید.   یاین گزارش ویژه را پیگیر سفارشات آورد ها در برابر
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 زویرت/جعل تقلب/ فریب/

سکتور صحت عامه به یک موضوع معمول مبدل در  ،اسناد و تزویر تقلب، جعل ،فریب: 16 تجارب آموخته شده 

رهبری، چون  یاعتبار هریک از بخش های مهم وشفافیت در قبال  ی. این کار پیامد های ناگوارگردیده است

 دویه و سیستم مدیریت معلومات صحیتهیه ا ،صحی، فارمسی عرضۀ خدمات ع بشری، مالی، منابحکومتداری، امور 

 .دارد

  ایجاد یک سیستم معتبر، شفاف و هماهنگ برای ارزیابی دیپلوم و اسناد تحصیلی: :16 سفارش

کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی(  دخیل ساختن و مردم و سیاسیون: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  16.1

جهت ایجاد یک سیستم معتبر، شفاف و هماهنگ برای بررسی دیپلوم و اسناد ( ICAHO) مؤسسات صحی 

تحصیالت عالی، امور خارجه،  معارف،صحت عامه، های تحصیلی از طریق تامین ارتباطات میان وزارت 

 .مستقل اصالحات اداریارنوالی و کمیسیون څاداره لوی 

کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( دخیل ساختن : قابلیتو ظرفیت/ مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  16.2

جهت تقویت مدیریت و هماهنگی ارزیابی اسناد تحصیلی و دیپلوم ها در ریاست  (ICAHO) مؤسسات صحی 

 منابع بشری وزارت صحت عامه. 

 تضاد منافع 

: کوتاهی در جلوگیری از تضاد منافع بطور جدی اعتماد مردم به سکتور صحت عامه را 17 تجارب آموخته شده

این مسئله در شماری از نظریات منفی راجع به گسترش خدمات صحی موازی سکتور خصوصی  صدمه میرساند.

ت آن سوال بر انگیز میباشد، زمانیکه خدمات صحی سکتور عامه بدلیل مشکالت مالی خوب کار نمی نماید و کیفی

عامه بطور عادالنه  عرضۀ خدمات مالحظه شده است. بیشتر افراد در جامعه بدین باور اند که انباشتن ثروت نسبت به 

 و باکیفیت اولویت داده میشود.  

کارمندان سکتور عامه به خدمات صحی عامه صدمه  اینکه،تشخیص  در صورت، مردمغرض احیای مجدد اعتماد 

 د، مجازات باید در نظر گرفته شود.  ند و در عین زمان سکتور خصوصی را رونق میدهنمیرسان

ترتیب و تطبیق پالیسی ها در قبال تضاد منافع حین راجع ساختن مریض به سکتور خدمات صحی  :17سفارش 

 :خصوصی

کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( ساختن  دخیل: مردم و سیاسیونو  مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  17.1

( غرض ترتیب پالیسی پیرامون تضاد منافع و شامل ساختن موارد منفکی ICAHO) مؤسسات صحی 

خدمات صحی اساسی و برنامه خدمات صحی شفاخانه  ۀرت صحت عامه و فسخ قرارداد برنامکارمندان وزا

 . در صورت نیاز یی

ت جهت ساختن شورا های صحی با تفویض صالحی دخیل :قابلیتیک و ظرفیت/تاسیستم ۀقابل مالحظبهبود  17.2

 .ها ولسوالی تضاد منافع در سطحاز نظارت 

تفتیش و گزارش دهی سکتور  مستقل شورایساختن  دخیل :قابلیتو ظرفیت/ مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  17.3

و جلوگیری تضاد منافع به مثابه یک عمل  مجازات، افشا گریجهت حصول اطمینان از  (ICHSAR) صحت

خدمات  ۀصحی اساسی و مجموع مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتمعمول در وزارت صحت عامه و 

 صحی شفاخانه یی در سطح مرکز و والیات. 

 مجموعۀ خدمات قوی حاکی از آنست که تصامیم عقد قرارداد راجع به تطبیق  نشانه های  :18 تجربه آموخته شده

صحی شفاخانه یی در وزارت صحت عامه به اساس منافع مالی کسانیکه در نتایج  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و 

 شرکای کاری در داخل و بیرون از وزارت صحت عامه بشمول تمویل کننده اکثریتسهم دارند اتخاذ میگردد. برای 

عامه و اعتبار وظایف آن در امر مدیریت و هماهنگی  وزارت صحت شفافیت در، ثروث اندوزی نسبت به حفظ گان

که از  سکتور صحی برای منافع عامه اولویت دارد. غرض احیای مجدد اعتماد تمویل کننده گان، برای آنعده کارمندانی

صحی شفاخانه یی نفع شخصی میبرند،  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات پروسه های عقد قرارداد 

 صورت گیرد.بهبره برداری الزم از کمک های سخاوتمندانۀ تمویل کننده گان باید ید در نظر گرفته شود. مجازات با



 

فساد اداری در افغانستانسکتور صحت عامه در برابر گزارش ویژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری: ارزیابی آسیب پذیری    21 

ایجاد و تطبیق پالیسی ها پیرامون تضاد منافع در روابط بین وزارت صحت عامه و ادارات بیرونی : 18 سفارش

صحی شفاخانه یی، تمویل کننده  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات  ۀتطبیق کنند مؤسساتبشمول 

 :گان و سایر شرکای کاری در بخش سکتور صحت

کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی(  دخیل ساختن: و مردم و سیاسیون مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  18.1

غرض ترتیب پالیسی های تضاد منافع بشمول در نظر گرفتن مجازات چون منفکی  (ICAHO) مؤسسات صحی 

صحی  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات وزارت صحت عامه و فسخ قرارداد کارمندان 

 شفاخانه یی در صورت تخلف.

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور  دخیل: قابلیتو ظرفیت/ مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  18.2

به مثابه یک موضوع معمول تضاد منافع که افشاگری و جلوگیری  جهت حصول اطمینان از (ICHSARصحت )

صحی  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتدر وزارت صحت عامه و 

 .  به مالحظه میرسد شفاخانه یی در سطح مرکز و والیات

 رشوه ستانی

معمول در تمام بخش های کشور پنداشته  کاررشوه ستانی در سکتور صحت به مثابه یک : 19 تجارب آموخته شده

. داد و گرفت پول نقد یا تحایف غرض انجام وظایف جهت انجام مراقبت بهتر، دست یافتن به وظیفه، در نظر میشود

همه سبب ایجاد این باور گردیده که تمام سیستم صحت عامه  ،گرفتن درخواست ها جهت تامین همکاری و رفع موانع

 اد و گرفت میباشد. وع دن وابسته به این

 قضایا برزگ رشوه ستانی میان کارمندان تمام سطوح اداره. مجازات تحقیق، تعقیب عدلی و نشر  :119. سفارش

علیه تفهیم پالیسی های مبارزه  نشر و و هماهنگی و ارتباطات میان ادارات: مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  19.1.1

صحی اساسی و  مجموعۀ خدمات تطبیق کننده  مؤسساتبرای تمام رؤسا، مدیراین، آمرین و رشوه ستانی 

صحی شفاخانه یی. این عمل باید در پروسه معرفی کارمندان جدید منابع بشری گنجانیده  مجموعۀ خدمات 

 شود. 

آموزش و آگاهی دهی مردم در رابطه  : هماهنگی و ارتباطات میان ادارات و مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  19.1.2

باید شامل این امر،   جدی گرفته میشوند.عرصه اینکه رشوه ستانی دیگر قابل تحمل نبوده و شکایات درین  به

 یک میکانیزم واضح برای دریافت شکایات باشد. 

خلف از : وضع مجازات در صورت تو هماهنگی و ارتباطات میان ادارات مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  19.1.3

مجموعۀ پالیسی های مبارزه علیه رشوه ستانی به مثابه شرایط اخذ وظیفه در وزارت صحت عامه و قرارداد 

نشر همگانی تنفیذ پالیسی  حصول اطمینان ازصحی شفاخانه یی.  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  خدمات 

جهت جلوگیری از سایر تخطی ها. این عمل نه تنها باید شامل اسامی مرتکبین  ،یک اقدام بازدارندهبه مثابه 

 باشد، بلکه تعداد قضایا شناسایی شده و رسیدگی شده در هر ماه و ربع را شامل گردد. 

همآهنگی شکایات و به چالش حمایت و تشویق شوراهای صحی محلی به منظور ایفای نقش فعال در  19.2سفارش 

 رشوه ستانی.کشاندن فرهنگ 

صالحیت نظارت از شکایات مریضان راجع به رشوه ساختن شورا های صحی با  دخیل: قابلیتفیت/ظر 19.2.1

ستانی در وزارت صحت عامه و مراکز  خدمات صحی اساسی و خدمات صحی شفاخانه  یی در سطح 

 ولسوالی ها.

سکتور صحت در نظارت از رسی شکایات رساختن دفتر مستقل ب دخیل :مالحظۀ سیستماتیکبهبود قابل  19.2.2

شکایات مریضان راجع به رشوه ستانی در وزارت صحت عامه و مراکز خدمات صحی اساسی و خدمات 

 صحی شفاخانه یی در سطح مرکز و والیات.

مستقل تفتیش و گزارش دهی  شورایصحی و  یها اساختن شوار دخیل هماهنگی و ارتباطات میان ادارات: 19.2.3

در مدیریت راجع سازی مریضان  شفافیتم به نمونه های اجراات خوب و سکتور صحت در جلب توجه مرد

 به سکتور صحی خصوصی. 



 

فساد اداری در افغانستانسکتور صحت عامه در برابر گزارش ویژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری: ارزیابی آسیب پذیری    22 

 گزینه های ردیف بندی شده و نتایج متوقعه 

عملی کمیته نظارت و ارزیابی، باوردارد که وزارت صحت عامه نمیتواند تمامی اصالحات فوق الذکر را همزمان 

ید، متیواند عامه پالن عملی مبارزه علیه فساد اداری سکتور صحت را تدوین مینمانماید. بناًء، زمانیکه وزارت صحت 

 د.ساز اولویت های آنرا مشخص ،نموده بندیدرجه سفارشات مندرج این گزارش را 

 درجه بندی این سفارشات به فکتور های مختلف ذیل ارتباط میگیرد:

  یابد.کدام ساحات میتواند بشکل نسبی ساده و به سرعت بهبود 

  به طور مثال شفافیت و قابل میباشد.  دیگر بنیادیدر برخی ساحات برای بسیاری ساحات و اصالحات بهبود

 (HMISاعتماد سازی سیستم مدیریت معلومات صحی )

 .صداقت و شفافیت رؤسا و مدیران ارشد مثالً  کدام تغییر بیشتر قابل دید به مردم و کارمندان میباشد. 

 بخاطر پیشرفت قابل مالحظه علیه بحیث یک راه حل حات مشخص از لحاظ جغرافیایی آیا اولویت بندی سا

به نظر  نطقیعقول و مم، خیلی زیاد است صحت عامه در کل باوجود اینکه مشکالت وزارتفساد اداری 

 میرسد.

   ؟ یا در آخر کار در گام نخست معقول به نظر می رسدآیا رسیدگی به برخی از بدترین ساحات آسیب پذیر

چالش ها را در قبال  ،واضح بوده و همزمان رسیدگی به آنبخاطریکه در بسا اوقات سوء استفاده ها بسیار 

 داشته و نهایت دشوار است.

 تمامی والیاتدر حکومت و در برای اصالحات در داخل وزارت صحت عامه، سیاسی  گسترش حمایۀ.  

خواهد در انتخاب اولویت ها به وزارت صحت عامه نظر دهد، اما این  کمیته نظارت و ارزیابی درین رابطه نمی

حله اول و برخی در مرحله کمیته برخی پیشنهاداتی را ذیالً ارائه نموده است که مبتنی بر آن، برخی سفارشات در مر

 بعدی در نظر گرفته شود.

 رطها.ش در ربع اول، اقدامات، پیش"آسان" گروپ اول: اقدامات فوری 

مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت در کابل و  شورایصالحیت به  ضایجاد و تفوی :1.1.4، 1.1.1سفارش 

 یشبرد فعالیت ها.پده گان برای استخدام کارمندان و دریافت حمایت مالی تمویل کنن

  احیای مجدد اعتماد مردم و تمویل کننده گان باالی وزارت صحت عامه.  نتایج متوقعه:

 ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت معلومات صحی و شناسایی نواقص در آن.  :1.2.3، 1.2.2، 1.2.1سفارش 

 بلند رفتن مؤثریت سیستم مدیریت معلومات صحی  و تحت کنترول آوردن سکتور خصوصی. نتایج متوقعه:

 اصالح قانون تدارکات عامه و قانون ادویه جات.  :2.3، 2.2 ،2.1سفارش 

  بلند رفتن سطح کنترول و کاهش خطرات فساد اداری. نتایج متوقعه:

کمپنی های  ۀپروفورمثبت ارتباط دادن آن با ز و مجا: تجدید )اپدیت( لست ملی ادویه جات 2.11، 2.5، 2.4سفارش 

، ( به منظور ایجاد توازن دقیق میان عرضهHMISتم مدیریت معلومات )سسیلست در شامل ساختن  .ادویهتورید 

  کل مقاصد پالن شده سکتور صحت. اهداف و در

 بهبود تناسب لست و افزایش مؤثریت : نتایج متوقعه

نۀ ادویۀ مستقالو تجزیه و تحلیل غرض نمونه گیری  ویه حمایهای طرزالعمل  تطبیق :2.17، 2.16 ،2.15 سفارش

 .تورید شده

 . یباالی ادویه جات تورید بهبود اعتماد  نتایج متوقعه:

 و تفویض صالحیت به آن. کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ایجاد  :3سفارش 

فش و کاهش اهدبا اسکتور صحت و تامین سازگاری وزارت  صداقت و شفافیتاحیای مجدد اعتبار،  نتایج متوقعه:

 خارجی ضعیف در گرفتن قرارداد ها.  مؤسساتداخلی و  مؤسساتخطر برنده شدن 
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 ارنوالی.څدر اداره لوی هم الزم در رابطه به مسایل مشخص سکتور صحت تقویت ف: 4.2، 4.1سفارش 

را از  خطر فرار افراد قدرتمند ،احیای مجدد حسابدهی، شفافیت و حکومتداری خوب در سکتور صحت نتایج متوقعه:

 تعقیب عدلی کاهش میدهد.

؛ تطبیق وزارت صحت عامهموجوده پالیسی های بررسی ساحات تحت پوشش  :6.2.3، 5.1.2، 5.1.1سفارش 

 پالیسی های موقتی در صورت نیاز؛ در نظر گرفتن بازنگری و انکشاف پالیسی ها. 

ارتقای سطح آگاهی، فهم تخنیکی و فرصت ها برای تطبیق پالیسی وزارت صحت عامه؛ کاهش خطرات نتایج متوقعه: 

  فساد اداری و افزایش شفافیت در سیستم.

 تمام پالیسی های موجود وزارت صحت عامه به لسانهای دری و پشتو. ترجمه :5.2.2، 5.2.1سفارش 

بهبود سطح آگاهی و دانش تخنیکی و فراهم ساختن زمینه برای تطبیق پالیسی های وزارت صحت عامه  نتایج متوقعه:

  خطر فساد اداری را کاهش میدهد. 

 مجادله علیه غیر حاضری در جریان اوقات کاری رسمی در وزارت صحت عامه.  :6.1.2، 6.1.1سفارش 

اری باالی یک سیستم ذسرمایه گجستجوی حمایه مالی تمویل کنندگان به منظور مبارزه علیه غیر حاضری از طریق 

 دهد. حضور و غیابت کارمندان را در جریان ساعات کاری رسمی بطور مؤثر تحت نظارت قرارمناسب که بتواند 

 : بهبود اعتماد مردم باالی سکتور صحت.نتایج متوقعه

ان و اجراآت متوقعه در مربوطات وزارت و میان روشن ساختن پالیسی های ارجاع مریض :6.2.2، 6.2.1سفارش 

 مریضان به مراقبت های صحی خصوصی.غیر ضروری رسیدگی به تضاد منافع حین راجع ساختن مردم؛ 

  بهبود اعتماد عامه باالی سکتور صحت و کاهش اخاذی.  نتایج متوقعه:

رسی براندازی یک  هغرض را کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن دخیل : 7.1سفارش 

 جامع و مستقالنه از سیستم ها و ظرفیت اداری واحد مدیریت قرارداد ها و کمک ها.

 : بهبود اعتماد مردم و تمویل کننده گان باالی سکتور صحت.   نتایج متوقعه

علیه  قواعدتنفیذ جدی روشن ساختن مقررات در رابطه به استفاده شخصی از دارای های عامه؛  :8.2، 8.1سفارش 

 عامه برای منافع شخصی. یاستفاده از دارای

اعتماد مردم و تمول کننده گان باالی سیستم صحت : بهبود دسترسی عامه به خدمات امبوالنس، افزایش نتایج متوقعه

  عامه.

: اصالح ریاست تفتیش داخلی وزارت صحت عامه در کابل و والیات؛ دخیل ساختن شرکای کاری 9.2، 9.1سفارش 

 ریاست و شعبات تفتیش.دۀ کاری هدفمندی و محدوبیرونی به منظور نظارت از کیفیت، 

ادارات، تقویۀ اعتماد معیارهای تفتیش، افزایش مؤثریت سیستم های کنترول، افزایش مؤثریت : تقویه نتایج متوقعه

 تمویل کنندگان سکتور صحت عامه.

راجع به نیازمندی شفافیت در استخدام منابع  نح و روشایراد بیانیه های پر محتوا، واض :10.1.2، 10.1.1سفارش 

 بشری سکتور صحت. 

شفاف میباشد و از طرف  و حبه پروسه استخدام منابع بشری واضموقف وزیر صحت عامه در رابطه  نتابج متوقعه:

 اتحادیه ها و همکاران در داخل و بیرون از دولت حمایت میگردد. 

رسی شکایات رشکایات از طریق ایجاد یک دفتر ب: ایجاد یک سیسیتم واحد و مستقل گزارش دهی برای 13.1سفارش 

شورا های صحی مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت و تامین ارتباط  آن با  شورایسکتور صحت در 

 یافته و با صالحیت. انکشاف 
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: احیای مجدد حسابدهی، شفافیت و حکومتداری خوب و فراهم آوری زمینه برای مریضان و خانواده های نتایج متوقعه

 . استفاده قرار گرفتن یا رفتار دوگانه کاهش میابد وءساوی گردند و خطرات اخاذی، مورد شان تا بطور صادقانه تد

رسی شکایات در حمایت انکشاف و رتیش و گزارش دهی و دفتر مستقل بسهیم ساختن کمیسیون مستقل تف :14سفارش 

توسعه شورا های صحی در تمام ولسوالی و معیاری سازی، تقویت و توانمند ساختن شورا های صحی غرض افزایش 

 آنها.مؤثریت 

احیای مجدد اعتماد باالی سکتور صحت، احیای مجدد حسابدهی، شفافیت و حکومتداری خوب در  نتایج متوقعه:

 سکتور صحت و فراهم آوری زمینه برای مریضان و خانواده ها شان تا بشکل صادقانه تداوی گردند. 

 .(HCOHSI) سکتور صحتشفافیت نظارت بر  شورای عالیتشکیل  :15سفارش 

سکتور صحت، باالی وزارت صحت عامه و بهبود مؤثریت گان : احیای مجدد اعتماد مردم و تمویل کننده نتایج متوقعه

 . ، شفافیت و حکومتداری خوبکیفیت مراقبت های صحی

در ایجاد یک سیستم  (ICAHO) کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن  دخیل :16سفارش 

 ،هماهنگ برای ارزیابی اسناد تحصیلی و دیپلوم ها از طریق تامین ارتباط میان وزارت صحت عامه، شفاف و معتبر

 . مستقل اصالحات اداریارنوالی و کمیسون څتحصیالت عالی، امور خارجه، اداره لوی معارف، 

دان صحی و اداری احیای مجدد اعتماد مردم و تمویل کننده گان، شایسته بودن و مسلکی بودن کارمننتایج متوقعه: 

وزارت صحت عامه و بهبود مؤثریت، کیفیت مراقبت های صحی و شفافیت و حکومتداری خوب و کاهش خطرات 

 اسناد تحصیلی و دیپلوم های جعلی. 

در ایجاد و تطبیق  (ICAHO) کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن  دخیل :118.سفارش 

مجموعۀ تطبیق کننده  مؤسساتپالیسی های تضاد منافع در رابطه با وزارت صحت عامه و ادارات بیرونی بشمول 

 صحی شفاخانه یی، تمویل کننده گان و سایر شرکای کاری سکتور صحت.  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و  خدمات 

 .ور صحت افزایش خواهد یافت: اعتماد تمویل کننده گان باالی سکتنتایج متوقعه

 و بعد از آن سوم گروپ دوم: فعالیت های متداوم کوتاه مدت و دراز مدت، ربع

دخیل ساختن شورای مستقل  :19.2.3، 15.3، 14.7، 13.5، 12.6، 9.7، 6.2.7، 6.1.6، 3.4، 1.1.5سفارش 

به منظور جلب توجه مردم به مثال های کیفیت خوب مواظبت های  (ICHSARتفتیش و گزارش دهی سکتور صحت )

 صحی، شفافیت و اعتماد در سکتور صحت.

 .احیای اعتماد مردم و تمویل کنندگان بر وزارت صحت عامه نتایج متوقعه:

مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت در دفتر کابل و سه والیت  شورای: استخدام تیم ها برای 1.1.2سفارش 

 ضروری.

 .احیای مجدد اعتماد مردم و تمویل کننده گان باالی وزارت صحت عامه نتایج متوقعه:

به منظور  (ICHSAR) ل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحتمستق شورای تفویض صالحیت به :1.1.3سفارش 

بررسی و تفتیش وزارت صحت عامه و مؤسسات تطبیق کننده مجموعۀ خدمات صحی اساسی و مجموعۀ خدمات 

 .ت کشوراوالیتمامی در  صحی شفاخانه ای

 احیای مجدد اعتماد مردم و تمویل کننده گان باالی وزارت صحت عامه.  نتایج متوقعه:

: سهیم ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت در جلب توجه به نمونه های 1.1.4سفارش 

 و اعتماد در سکتور صحت.  شفافیتکیفیت خوب مراقبت های صحی، 

 .: احیای مجدد اعتماد مردم و تمویل کننده گان باالی وزارت صحت عامهنتایج متوقعه

ضروریات تخنیکی غرض توسعه سیستم مدیریت معلومات صحی و : شناسایی تمویل و 1.2.5، 1.2.4سفارش 

 دریافت تعهدات تمویل کننده گان.
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 افزایش مؤثریت و کنترول سکتور خصوصی. نتایج متوقعه:

ح ساختن نقش ها و سلسله گزارش د ساختار ریاست امور فارمسی، واض: تجدی2.10، 2.9، 2.8، 2.7، 2.6سفارش 

ی، بهبود وضعیت آموزش های تخصصی آموزش فرصت های ر ادارت و افزایشدهی، افزایش هماهنگی در سراس

 .فارمسی و اعتبار آن

 بهبود مؤثریت ریاست متذکره و افزایش کارایی. نتایج متوقعه:

یابی شفافیت، صداقت، و اعتماد بر پروسه های صدور جواز تورید ادویه برای ارز:  2.14، 2.13، 2.12سفارش 

 تحقیق و تعقیب عدلی. پیگیریادویۀ تورید شده؛ 

 شعبۀ صدور جواز و افزایش مؤثریت.بهبود اجراآت  نتایج متوقعه:

جهت توانمند شدن در امر معاینه و بررسی نمونه  ،: سرمایه گذاری باالی تجهیزات تخنیکی و آموزش2.18سفارش 

 .ادویه تورید شده ها

 موارد جعلی. : بهبود بررسی اجراات ریاست در امر تشخیصنتایج متوقعه

؛ یا ملی یحلم های تدارکاتی منبع واحد در پروسه گزینه ها و در نظر گفتن تدارکات از تحلیل: 2.20، 2.19سفارش 

 .تدرکات ادویه جات بصورت مرکزیدر نظر گرفتن 

 . در مقایسه با عدم انعطاف پذیری کارآیی : درک خطرات/نتایج متوقعه

یک پالیسی های ترجمه شده وزارت صحت عامه اتمتتوزیع سیسحصول اطمینان از : 5.2.5، 5.2.4، 5.2.3سفارش 

تطبیق کننده خدمات  مؤسساتدریافت کننده گان باید شامل مقامات وزارت صحت عامه و  .دری و پشتوهای به لسان 

صحی شفاخانه یی باشند و همچنان کارمندان آینده وزارت از طریق طرزالعمل  مجموعۀ خدمات صحی اساسی و 

؛ حصول اطمینان ازینکه پالیسی های آینده از آغاز به لسان های محلی طرح معرفی منابع بشری مطلع ساخته شوند

 . گردد

وزارت صحت  یالیسی هاآگاهی و دانش تخنیکی و همچنان فراهم ساختن زمینه برای تطبیق پ افزایش: نتایج متوقعه

 عامه و کاهش خطر فساد اداری. 

مجادله علیه غیر حاضری در اوقات رسمی کاری در مراکز خدمات صحی اساسی  :6.1.5، 6.1.4، 6.1.3سفارش 

و  (ICHSAR؛ دخیل ساختن شورای مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت )و مراکز خدمات صحی شفاخانه یی

 تفویض صالحیت به شورا های صحی غرض اشتراک در نظارت از غیر حاضری در سکتور صحت. 

 اعتماد مردم باالی سکتور صحت.  افزایش نتایج متوقعه: 

لوگیری از راجع جنفیذ پالیسی های تضاد منافع جهت : ت6.2.8، 6.2.7، 6.2.6، 6.2.5، 6.2.4، 6.2.3سفارش 

 یو گزارش ده شیمستقل تفت یساختن شورا لیدخ؛ عامه به سکتور خصوصیسازی بی مورد مریضان سکتور 

 و تفویض صالحیت به شورا های صحی غرض اشتراک در نظارت از تضاد منافع. ( ICHSARسکتور صحت )

 کاهش اخاذی. و باالی سکتور خصوصی مردماعتماد  افزایش: نتایج متوقعه

مؤسسات  یده قیمستقل تصد ونیسیکمگروپ بازنگری قرارداده و تدارکات؛ دخیل ساختن ایجاد  :7.3، 7.2سفارش 

مدیریت کمکها و واحد در بازرسی، و مصادرۀ دارای ها و جلوگیری از تضاد منافع در    (ICAHO) یصح

 .قراردادها

 نتیجه متوقعه: احیای حسابدهی، شفافیت و حکومتداری خوب در سکتور صحت.

؛ دخیل ساختن عامه برای منافع شخصیهای : تنفیذ مقررات در برابر استفاده از دارایی 8.5، 8.4، 8.3، 8.2سفارش 

و تفویض صالحیت به شورا های صحی غرض  (ICHSARشورای مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت )

 استفاده امبوالنس ها.از نظارت 
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دسترسی مردم به خدمات امبوالنس، افزایش سطح اعتماد مردم باالی سیستم صحت عامه و افزایش : نتایج متوقعه

  اعتماد تمویل کننده گان باالی تفتیش و گزارش دهی در سکتور صحی. تقویه

مستقل تفتیش و گزارش دهی سکتور صحت در بازرسی  شورایساختن  دخیل: 9.7، 9.6، 9.5، 9.4، 9.3 سفارش

 آموزش مسلکی.  پیشنهادادارات در زمینه  و  میان، هماهنگی اجناس ، کنترول موجودیمدیریت منابع، تفتیش

مؤثریت در  افزایشمعیاری شدن تفتیش، افزایش مؤثریت سیستم های کنترول وزارت صحت عامه، نتایج متوقعه: 

 ادارات و بهبود سطح اعتماد تمویل کننده گان باالی سکتور خصوصی.  تمامی 

غرض راه  کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی : توظیف 10.1.5، 10.1.4، 10.1.3سفارش 

مستقل  یشورا؛ دخیل ساختن اندازی یک بازرسی جامع و کامل نیروی کاری و ظرفیت اداری ریاست منابع بشری

 . خویش خوریو جلوگیری از  افشاءبه منظور  (ICHSARسکتور صحت ) یو گزارش ده شیتفت

 . گرددمیح، شفاف و قابل اطمینان روسه استخدام وزارت صحت عامه واضپ متوقعه:نتایج 

 نهادهای بیرونی نظارتی به منظور نظارت از پروسه های استخدام و تعیینات: دعوت 10.1.2، 10.1.1سفارش 

اعتماد بر سکتور  قابل اعتماد گردد؛ و پروسه های استخدام در وزارت صحت عامه واضح، شفاف نتیجۀ متوقعه:

 صحت افزایش یابد.

غرض راه اندازی بررسی فعالیت  کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی  دخیل ساختن: 11سفارش 

 یک دسترسی به چنین فرصت ها در سکتور صحت. اتهای نیاز سنجی آموزش و مدیریت سیستم

یک دسترسی به چنین فرصت ها در اتفعالیت های نیاز سنجی آموزش سکتور صحت و مدیریت سیستم نتایج متوقعه:

 سکتور صحت عامه واضح، شفاف و قابل اعتماد خواهد گردید. 

انجام تحلیل و  در کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی  ساختن دخیل: 12.2، 12.1سفارش 

 .صحت عامه در سکتورترتیب شاخص های معتبر و واقعبینانه حمایت از به منظور بررسی 

غیر دولتی و بین المللی میتوانند خال ها در  مؤسساتارت صحت عامه و زمدیران سکتور صحت در و نتایج متوقعه:

و درخواست تخصیص اضافی دست آورد ها را  بودجه تقاضای، حین نموده اجراات را شناسایی و به آن رسیدگی

و شاخص های کلیدی و اقعیبینانه اجراات وزارت صحت عامه را در  آگاهی دهی وزارت مالیه، تصمیم  دهنموتوجیه 

کمک نموده و اعتماد باالی  ه مردمگیرنده گان سیاسی و مردم پیرامون چگونگی استفاده از وجوه عامه غرض رفا

 سکتور صحت افزایش میابد.   

، نهاد های کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن  دخیل: 12.6، 12.5، 12.4، 12.3سفارش 

جامعه مدنی و شورا های صحی غرض اشتراک در نظارت از شاخص های کلیدی اجراات وزارت صحت عامه و 

 تنفیذ مجازات در صورت ناکامی در حصول شاخص های کلیدی اجراات.

 و اعتماد باالی سکتور صحت افزایش میابد. کیفیت مراقبت های صحی بهبود یافته  نتایج متوقعه:

با کارمندان ( Ombudsman)والیتی سکتور صحت دفاتر بازرسی  ایجاد: 13.6، 13.4، 13.3، 13.2سفارش 

تمویل مستقالنه در تمام والیات؛ ارتباط رسمی با کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظور حمایت از  مناسب و مرجع

 بررسی سکتور صحت و فعالیت های وزارت صحت عامه.

برای مریضان و نتایج متوقعه: احیای حسابدهی، شفافیت و حکومتداری خوب در سکتور صحت؛ افزایش فرصت ها 

 کاهش خطرات بهره برداری، سوء استفاده یا برخوردهای تبعیض آمیز.ۀ مناسب؛ فامیل های شان به منظور معالج

سکتور صحت  یو گزارش ده شیمستقل تفت یساختن شورا لیدخ :14.6، 14.5، 14.4، 14.3، 14.2سفارش 

(ICHSAR)  یسکتور صح اتیشکا یدفتر مستقل بررسو (HSOO)    به منظور تحلیل الیحۀ وظایف فعلی شوراهای

به شوراهای صحی غرض مؤثریت بیشتر آنها؛  تفویذ صالحتصحی در تمام ولسوالی ها؛ معیاری سازی، تقویت، و 

 بهبود ارتباطات و همآهنگی فعالیت های شوراهای متذکره.ایجاد شوراهای صحی بیشتر و 
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ی حسابدهی در سکتور صحت، شفافیت و حکومتداری خوب؛ حت، احیااعتماد به سکتور ص بازگرداندننتایج موقعه: 

  .مریضان و فامیل های شان ی برخورد مناسب بهافزایش فرصت ها

در ترتیب و تطبیق پالیسی های  کمیسیون مستقل تصدیق )اعتبار دهی( مؤسسات صحی ساختن دخیل  :17سفارش 

ساختن کمیسیون مستقل تفتیش و گزارش  دخیلمریضان به سکتور خصوصی صحت و  و نحوۀ ارجاعتضاد منافع 

 دهی از سکتور صحت و شورا های صحی در نظارت از تضاد منافع. 

 .باالی سکتور صحت افزایش خواهد یافت مردم: اعتماد نتایج متوقعه

به منظور حصول   (ICHSARسکتور صحت ) یو گزارش ده شیمستقل تفت یشورا: دخیل ساختن 18.2سفارش 

آن بعنوان یک امر معمول در وزارت صحت عامه و مؤساست اطمینان از افشای تضاد منافع، مصادره و جلوگیری 

 تطبیق کنندۀ مجموعه های عرضۀ خدمات صحی اساسی و عرضۀ خدمات صحی شفاخانه ای در مرکز و والیات.

 افت.نتایج متوقعه: اعتماد مردم به سکتور صحت افزایش خواهد ی

روشن ساختن و نشر پالیسی های ضد رشوه ستانی برای تمام رؤسا، مدیران و  :19.1.3، 19.1.2، 19.1.1سفارش 

 ۀو عرض یاساس یخدمات صح ۀعرض یمجموعه ها ۀکنند قیعامه و مؤساست تطبرهبران وزارت صحت عامه 

  ها.در صورت نقض پالیسی  مجازاتتطبیق  ؛ آموزش جامعه،یشفاخانه ا یخدمات صح

 افزایش اعتماد مردم و تمویل کننده گان باالی سیستم صحت عامه.  نتایج متوقعه:

صحی به منظور اشتراک در نظارت از تقاضای رشوه؛  دخیل ساختن شوراهای :19.2.3، 19.2.2، 19.2.1سفارش 

نشر قضایای به منظور تحقیق، تعقیب عدلی، و (  HSOO) یسکتور صح اتیشکا یدفتر مستقل بررسدخیل ساختن 

بزرگ رشوه ستانی در تمام سطوح کارمندان وزارت صحت عامه و تطبیق کنندگان مجموعۀ عرضۀ خدمات صحی 

 در مرکز و والیات. اساسی و مجموعۀ خدمات صحی شفاخانه یی

صحت عامه. ستمیس یکننده گان باال لیاعتماد مردم و تمو شیمتوقعه: افزا جینتا



 

 

 گزارش متن

 پس منظر و وضعیت

مختل نموده است. بعد از سقوط  بصورت گسترده را انستان رشد اقتصادی و اجتماعیسال جنگ در افغ 30بیشتر از 

کمک صحی افغانها  در بهبود وضعیت ریز شدن کمک های انکشافی بین المللیوامیالدی،  2001طالبان در سال 

ن باقی مانده و یکی از کشور های فقیر جهاتا هنوز افغانستان . با وجود این سرمایه گذاری ها و حمایت ها، نموده است

 .میباشدبه کمک های خارجی وابسته  ،آن غرض فراهم آوری مراقبت های صحی حتی در سطح بسیار ابتدایی

اند  یمصارف آنفیصد  99.7را تشکیل میدهد که  بخش صحیصد تمام مصارف در  76 مصارف خصوصی صحی 

کمک صحت  زمینهدر  را عامهبخش فیصد تمام مصارف  75حدود د. تمویل کننده گان آنرا متقبل میشون ها که خانواده

  . 4تا حد وسیع متکی به تمویل کننده گان استکه اولویت های مراقبت های صحی امر بیانگر آنست این  .مینمایند

برای  عمر طولاوسط ، 5مطابق اسناد ملل متحد، آن وجود دارد اندک بطورامار مؤثق صحی در افغانستان در حالیکه 

 افغانستان مرگ و میر مادران،بلند بسیار میزان  بدلیل است. گردیدهتخمین  سال 17.1 سال و برای زنان 17.1مردان 

بعد  .است پائینمردان در مقایسه به  زنان عمربوده که حد اوسط طول  ییگانه کشور سطح جهاندر  2010سال در 

، 2010و  2005کمک های تمویل کننده گان در بخش خدمات قابلگی در والیات بسیار فقیر افغانستان بین سالهای  از

افغانستان از لحاظ با آنهم  است. نسبت به مردان بهتر گردیده یو اندکبهبود یافته  طول عمر زنان افغان میزان اوسط

سال  10، باوجود بیشتر از میالدی 2012در سال  است. یافتهبندی جهان یک فیصد بهبود  هردیر مادران در مرگ و م

تحت  افغانستان میزان مرگ و میر مادران در سکتور صحت غرض رفع این معضل، فراوانسرمایه گذاری های 

   فریقایی که با فقر جدی مواجه اند، قرار گرفته است.شعاع هفت کشور ا

به علت مشکالت جغرافیایی و آب و هوا،  صحی محدود خدمات بدلیل مراقبت های صحی در افغانستان دسترسی به

به مثابه یک ، صحی در مراکز خدمات با کیفیتو ادویه جات  کافیکارمندان و تجهیزارت عدم موجودیت ناأمنی و 

، افغانستان بطور روز افزون 2000در اوایل سالهای  اه،بعد از چند سال بهبود و رف باقی مانده است.چالش بزرگ 

قابل و طالبان بطور نیروی های بین المللی حافظ صلح در کنترول گسترش قلمرناأمن گردید و دولت افغانستان و 

نفوذ و  تحت بودند، درین اواخر امنحالتی که قبالً همچنان چالش جدید اینست که م .مالحظه ای ناتوانی نشان داده اند

ساز دسترسی مردم عادی را به خدمات صحی مشکل  ،این امر اند.قرار گرفته با گروه داعش  ههمرا مخالفینکنترول 

 . ساخته است

افزایش  متداومبطور توزیع خدمات صحی از لحاظ جغرافیایی در سراسر افغانستان میالدی تا اکنون  2001از سال 

 یکاتبررسی سیستم .کدام بررسی جامع وجود نداردکیفیت خدمات صحی  ازبه رضایت مردم  رابطه در لییافته، و

وظیفه به کیفیت خدمات صحی تمرکز داشته و  نسبتو پوشش خدمات  به دسترسیفراهم آوری خدمات صحی بیشتر 

 کمتر کمک ودر آن میباشد که یکی از بخش های  ،به مثابه نقش نظارتی آننظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه 

فراهم میگردد طریق سکتور خصوصی  که ازجات ه اکثریت افغانها به خدمات صحی و ادویسرمایه گذاری شده است. 

حتی در شهر های کمتر انکشاف در بیرون از شهر های بزرگ تنظیم گردیده ولی  تاحدی این خدمات. دنمتکی میباش

از  صحی اعم سکتورهردو . اعتماد باالی گردددولت ارایه مییک بدیل خوب برای خدمات میباشد که از طرف یافته 

از خدمات صحی در خارج از کشور  بلند استفاده گرچه است. تا حال مورد بررسی قرار نگرفته ،دولتی و خصوصی

     . 6باشدخدمات موجود در داخل کشور شان  نسبت بهاعتماد اکثریت افغانها برای سنجنش  یشاخص میتواند

                                                      

 ، وزارت صحت عامه2020 – 2012پالیسی تمویل صحت افغانستان   4

 . ملل متحد }بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد{2015، نسخه 2015 – 2010نظریات مردم جهان   5

(" پوهنتون کیونسلند/دانیدا: مارکوس 2010 – 2002"راست بودن بسیار خوب است؟ ارزیابی پیشرفت سیستم صحی در افغانستان )  6
 2011میخایل، جوالی 
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 حسابدهیشفافیت، حکومتداری و 

فساد گسترده اداری علیه مبارزه  جامعه جهانی و میالدی یکی از نگرانی های عمده حکومت وحدت ملی 2011در سال 

اشرف غنی  محمد ، رئیس جمهورکه در ماه دسمبر همان سال برگزار گردید نفرانس لندن پیرامون افغانستان. در کبود

 بیکه به مشکالت  سپردو وعده  قابل تحمل نبوده مقامات فاسداظهار داشت که ه، " اعالن نمودجهاد را علیه فساد اداری"

  و عدم پاسخ دهی در دولت رسیدگی خواهد نمود.  مسئولیتی

وزیر جدید دوکتور فیروزالدین فیروز ، ی اسالمی افغانستانهدایت رئیس جمهور در پیوند به، 2015در بهار سال 

راستای کاهش و سر انجام ازمیان برداشتن فساد اداری در تمام نهاد های صحی و در را گام بعدی وزارت صحت عامه 

، سکتور صحت در برابر فساد اداری ارزیابی آسیب پذیری: شامل که کار کرد های آن شتبردا این سکتور میان شرکای

پیرامون را  ایذکره اعالمیه . وزارت متمیباشد فساد اداری و پالن کاری برای این وزارت علیهاستراتیژی مبارزه  تدوین

آگاهی را میان کارمندان وزارت و همکاران  سطح د تایبه نشر رسان" 7رسیده گی به فساد اداری در سکتور صحت" 

 متعاقباً وزیر صحت فساد اداری در سکتور صحت بلند ببرد.علیه در امر مبارزه  وزارتدر رابطه با تعهد انکشافی 

در ماه جون سال نمود. " ابالغ 8تسکتور صح" حکومتداری خوب در  تحت عنوانرا  اعالمیه ای دیگریعامه 

 وزیر  ۀاراد . اقدامات فوق الذکر بیانگراز طرف وزارت ارایه گردید 9میالدی گزارش مختصر حساب دهی 2015

ردند، و مسئول که تمام شهروندان افغانستان از آن مستفید گا صحی مؤثر، کار ترویج سکتور ایجاد و صحت در

   .میباشند

میالدی، کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اعالن نمود که در  2015سال اواخر در 

فرایند آن گزارش  که در وزارت صحت عامه آغاز نماید را فساد اداری معروض بهارزیابی آسیب پذیری نظر دارد تا 

کمیته نظارت و ارزیابی میباشد که در ماه اوکتوبر  قبلیتکمیل کننده ارزیابی این گزارش ویژه میباشد. هذا  ۀویژ

مشخص ساخت که کمیته نظارت و ارزیابی  .ه بود" راه اندازی گردید10ادویه جات تورید" پروسه  پیرامون 2011

چهار کارمند افغان متشکل از که تیم ارزیابی  بناًء، غرض انجام این ارزیابی به متخصصین سکتور صحت نیاز است. 

 علیهدر مبارزه و یک مشاور بین المللی صحت عامه با داشتن تجربه  عامه با داشتن سابقه مسلکی در بخش صحت

 . نداستخدام گردیدبه منظور انجام این ارزیابی افغانستان  ۀفساد اداری و سکتور صحت عام

 وزارت صحت عامه و سکتور صحت

 علت آن را مدیریت نماید که  صحی افغانها باید مجموعه از مشکالت بهبود وضعیتوزارت صحت عامه غرض 

لومات صحی و تغذی طوالنی و مداوم امراض ساری و قابل وقایه، سطح پائین معتمویل ناکافی از بودجه ملی، شیوع 

عرضۀ ، منابع بشری ناکافی غرض صحیمیان مردم، فقر و بیسوادی فراگیر، کمبود یا عدم موجودیت زیربنای 

بسیاری  . ، میباشدو پوشش محدود امنیتی دولت که مانع دسترسی به مراکز صحی موجود میگردد صحی خدمات 

  . میگرددخطرات فساد اداری در سکتور صحی باعث  ،ازین مشکالت

این . بوده استدولت  مهماولویت های از در افغانستان صحت و صحت عامه بعد از سقوط طالبان  نه انکشافخوشبختا

ه میشود و ایجاب تفکیک در موارد ذیل را "سکتور صحت" و " وزارت صحت عامه" پنداشت امر به مثابه انکشاف

   مینماید.

  فراهم آوری خدمات صحی را و مسئولیت  وظیفهوزارت صحت عامه یک اداره رسمی حکومت میباشد که

دولت را حمایت نموده و خود نیز توسط آنها  مرتبطهای با هم  بخش برخی ازوزارت برای مردم دارد. 

بست های محلی، والیتی و ملی با افراد تامین مینماید که در جامعه را  ۀو روابط فعال و پیچید حمایت میشود

  . ندیایفای وظیفه مینما

                                                      
7
 2015، اپریل اعالمیه پیرامون فساد اداریوزارت صحت عامه:   

8
 2015اپریل ، اعالمیه پیرامون حکومتداری خوب در سکتور صحتوزارت صحت عامه:   

9
 .2015، جون 1وزارت صحت عامه: ریاست دفتر وزیر: گزارش مختصر شماره   

10
 ،2014ارزیابی معروض به فساد اداری کمیته نظارت و ارزیابی: پروسه واردات ادویه جات، اوکتوبر   
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 میباشند  دخیلکه در بخش صحت  اند یاز جانب دیگر سکتور صحت یک مجموع وسیع از افراد و نهاد ها .

میباشد، ولی در تعریف وسیع تر سکتور متذکره  مشمول وزارت صحت عامه در حقیقت سکتور صحت

منافع  برمبتنی  آنها در بخش امراض و صحت در برگیرنده تمام بخش های میباشد که فعالیت هایهمچنان 

ی، نهاد های و همچنان نهاد های خیریه صح استوار اندو شیوه های تجارتی  شخصی، انتفاعی، مفاد تجارتی

  نیز شامل سکتور صحت میباشند.  غیر دولتی مؤسساتبین المللی و 

با ، هیک آینده با ثبات، مرفرا در راستای تامین فرق میان آنها مهم است. وزارت صحت عامه دیدگاه دولت افغانستان 

ممکن دارای این اهداف باشند مجریان  ؛در سطح وسیع سکتور صحیو صحتمند برای تمام افغانها حمایت مینماید.  أمن

. وزارت صحت تا در یک روش مشخص غرض حصول این اهداف عمل نمایند نمیتوان انتظار بردیا نباشند و از آنها 

که در ه منظوری هر آن چصالحیت و  ضیوارزیابی و اعتبار دهی، تائید و تف ، بررسی،مسئولیت نظارتعامه 

را ، اجراات و هماهنگی گذاریوظیفه پالن  وزارت صحت عامهازینرو بعهده دارد. را سکتور صحت انجام میشود، 

اتخاذ مینماید. شرکای  را و مبتنی بر منافع صحت عامه تصامیمبعهده دارد. وزارت صحت عامه به اساس شواهد 

 ستندرد ایباید دارازینرو، وزارت صحت عامه  .تابع این وظایف وزارت صحت عامه میباشند ،کاری سکتور صحت

 و اعتماد، اعتباری و حکومتداری غرض حصول اطمینان و اعتماد مردم باشد. بدون این بلند شفافیت، حسابده های

     صالحیت و اعتبار وزارت بطور طبیعی صدمه خواهد دید. 

در امر فراهم آوری را صالحیت و ماموریت وزارت  ،بعنوان یک خطر فساد اداری گمان موجودیتفساد اداری یا 

معروض راه اندازی ارزیابی آسیب پذیری  ،این امر. زیر سوال قرار میدهد جامعهاز سیستم خدمات صحی و حمایت 

فراخوانی وزارت پیرامون ارزیابی خطرات  یامبنو را صریحاً توجیه نموده  در وزارت صحت عامه فساد اداری به

، موجودیت میباشد و متداوم جدیمشکالت صحی  مواجه با کهکشوریدر یک . میباشد فساد اداری در سکتور صحت

و صحتمند ، هغرض دست یافتن به آینده باثبات، مرف ،د، مورد احترام و اعتمایک وزارت صحت عامه قوی، کارا

       ش نهایت ضروری میباشد. برای تمام شهروندان

 " بخش های" سیستم صحی 

سیستم های صحی را تقویت  –هر فرد  فعالیتهای تجاریمیالدی سازمان صحی جهان ابالغ داشت که  2007در سال 

متعاقباً، سیستم صحی شامل ساخته است.  را در "بخششش "  و"، 11در پیامد های صحی بهبود بوجود آیدنماید تا 

کتاب رهنما شاخص ها و  صحی: یک سیستمهای  بخشنظارت از "  2010سازمان صحی جهان در ماه اوکتوبر 

   " به نشر رسانید. 12ااستراتیژی های اندازه گیری آنها ر

وزارت صحت عامه، بخش های متذکره سیستم  در فساد اداری معروض بهارزیابی آسیب پذیری حین آماده گی برای 

ترول صحت عامه تصحیح گردید و بخش تضمین/کن از طرف تیم ارزیابی آسیب پذیری به فساد اداری وزارت صحی

سکتور صحت در  وضعیتکیفیت غرض منعکس ساختن منافع و نگرانی های شماری از افغانها در رابطه به 

  افزود گردید. افغانستان 

 بخش های گرفته شده از سازمان صحی جهان
بخش های تصحیح شده توسط تیم ارزیابی وزارت 

 صحت عامه

 صحی عرضۀ خدمات  عرضۀ خدمات 

 نیروی بشری برای صحت صحی کاری نیروی

 معلومات صحیمدیریت سیستم  معلومات

 جات و وسایل طبیه ادوی ، واکسین و تکنالوجی ادویه جات

 تصحبخش  نظام امور مالی (منابع مالی) تمویل

 رهبری و حکومتداری رهبری و حکومتداری )نظارت(

 کیفیتکنترول  /کیفیت تضمین  --

                                                      
11

 2007سازمان صحی جهان:"تجارت هر فرد،"   
12

 2010ی،" اوکتوبر سازمانی صحی جهان:"نظارت بخش های سیستم ها صح  
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عملی در نظر  قسماً  و مفهومی اً قسم میتواند از موارد فوق، تصحیح بوجود آمده از طرف تیم ارزیابی یدر هریک 

روش مدرن سیستم مدیریت معلومات صحی" تصحیح گردیده تا این بخش با گرفته شود. بگونه مثال، "معلومات"  به " 

جمع آوری و استفاده از معلومات وظایف راجع به چگونگی جمع آوری و استفاده معلومات سازگار گردد.  اندیشیدن

 که بدین د و در راستای تمرکز باالی روش های مبتنی بر شواهد در امر تصمیم گیری کمک مینمایدنمدیریتی میباش

هریک از بخش   وجود مینماید. عرضمرجع مسئول نظارت کننده سکتور صحت  منحیثوزارت صحت عامه  ترتیب

رهنمایی ترتیب  درکنترول کیفیت منحیث بخش های کلیدی  /کیفیت های اصلی سازمان صحی جهان همراه با تضمین

  ارزیابی در نظر گرفته شده است. در این مصاحبه 

به فساد اداری، معروض میتودلوژی ارزیابی آسیب پذیری گزارش هذا به بخش های کلیدی تقسیم گردیده که متشکل از 

 پیشنهادات میباشد.  شده و ها، تجارب آموختهیافته گروپها و موضوعات مورد عالقه در ارزیابی خطرات، 

 میتودلوژی

فساد اداری منحیث یک پروسه شناسایی خطرات و نظریات شرکای ذیدخل در معروض به ارزیابی آسیب پذیری 

در  یک  تصویر کلی در مورد آسیب پذیری وزارت صحت عامهگردید. برای بدست آوردن سفارش سکتور صحت 

 که تعداد افراد مختلف بود در برگیرنده ،. این ارزیابی، ارزیابی بصورت سیستماتیک  اجرا گردیدبرابر فساد اداری

معروض  یسیب پذیرآد. شناسایی ساحات سهیم شدن ،شریک سازی معلومات دست اولولین بار در یک پروسه برای ا

 قبلیقی های تحقی گزارشبود که از طریق بحث ها با متخصصین سکتور صحت، به فساد اداری یک پروسه اکتشافی 

صادر شدۀ در رابطه شناسائی خطرات در سکتور صحت افغانستان، و تحلیل های دقیق اعالمیه ها و سایر اسناد 

جمع  روشرزیابی آسیب پذیری معروض به افساد اداری از طریق چهار ا. انجام شده است ،وزارت صحت عامه

معلومات کلیدی/ مصاحبه های ژرف و دقیق، بحث های گروپی،  :که شامل اندازی گردیدآوری معلومات راه 

 .، می باشدمشاهدات مستقیم و بررسی اسناد

ه یک بطور روبرو توسط  مصاحبه مصاحبه ها بشکل یک ب :کلیدی/ مصاحبه های ژرف و دقیق اطالع دهنده گان

تهیه گردیده  نظرگروپ  مورد  که برای هرکننده گان آموزش دیده با استفاده از یک رهنمود مصاحبه نیمه ساختاری 

 ی راه اندازی گردید که ، مصاحبه ها  بشکلشنامه های مغلق جمع آوری معلوماتبود، صورت گرفت.  به عوض  پرس

. این روش نیمه ساختاری، با داشتن شماری بوده باشدغرض کاوش و بحث در مورد تعدادی از موضوعات ی فرصت

غرض کاوش و جستجو  مشخص گردیده بود تا با احتمال بیشتر نتایج تجارب به مصاحبه گیرنده گان  ازی باز بخش ها

وع پیگیری و پاسخ دهنده ا پیرامون موضبه مصاحبه گیرنده گان فرصت دهد تا بطور فعال تفصیالت رو منتقل گردد، 

های شانرا پیرامون خطرات و آسیب پذیری ها معروض به فساد اداری در رابطه به وضعیت و  یافته ندبتوانگان 

 ساختارهای مراقبت های صحی منتقل نمایند. 

کلیدی / مصاحبه های ژرف و دقیق توسط مصاحبه گیرنده گان با استفاده از رهنمود  یادداشت ها از اطالع دهنده گان

برای ثبت پاسخ ها ترتیب گردید.  چارچوبمصاحبه منحیث یک   

این  .که از قبل با هم آشنایی داشتند راه اندازی گردیده است یشرکت کننده گان میان یوپگربحث ها  :یپبحث های گرو

از افراد نا آشنا در بحث،  ش بیشتر نسبت گرد آوری گروپ هایاین رو .تندشدا کاریباهم شباهت اً اساسگروپ ها 

راجع به خطرات و آسیب پذیری های  پداخل گرودر فرصت های بزرگتری را برای بررسی توافق نظر و توافق 

ه که در جمع آوری معروض به فساد اداری در سکتور صحت فراهم نمود. بحث های گروپی  توسط موضوعات مشاب

 برده شده است.  معلومات کلیدی/مصاحبه های ژرف و دقیق استفاده شده بود، به پیش

یادداشت ها از بحث های  گروپی  بواسطه  تسهیل کننده گان با استفاده از رهنمود مصاحبه منحیث یک تمپلیت غرض 

 که در آن عدم توافق به مالحظه میرسید یاد داشت گردید.   یثبت نظریات  اشتراک کننده گان ترتیب گردید و ساحات

وضعیت ها و ساختار های مختلف انجام گردید. تیم ارزیابی  در مشاهدات بطور غیر رسمی :مشاهدات مستقیم

مشاهدات را طبق معمول حین بازدید با اشتراک کننده گان برای جمع آوری معلومات کلیدی/مصاحبه های ژرف و 

 ی انجام داد. ههای گرو دقیق و بحث
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یاداداشت ها از مشاهدات مستقیم توسط اعضای تیم ارزیابی در یک فارمت ساده و تشریحی ترتیب گردیده است. اکثراً 

 شامل نقل قول های  اشخاص هستند که در ماحول شان مشاهدات صورت گرفته است.

غرض حصول  وضاحت وزارت صحت عامه(  یادار یها جریها، پروس یسیپال ،ینی)اسناد تقناسناد  :بررسی اسناد

پیرامون مصاحبه دهندگان و همچنان توضیحات  راجع به پالیسی ها، طرزالعمل ها مصاحبه دهندگانت اپیرامون اظهار

 توسط تیم ارزیابی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.  ،یا مشاهدات مستقیم یپوضعیت و شرایط، بحث های گرو

/مصاحبه های ژرف و اطالع دهنده گان کلیدی زکه روی جمع آوری معلومات ا ایگروپ ه ،گروپ های مورد نظر

بحث های گروپی در این ارزیابی تمرکز داشتند قبل از آغاز جمع آوری معلومات و بعد از بحث میان اعضای تیم 

 یدند.  جلسات آغازین در وزارت صحت عامه مشخص گرد ارزیابی، همکاران کمیته نظارت و ارزیابی و

 ؤسا، مدیران و مقامات رهبری وزارت صحت عامه ر

 -در وزارت صحت عامه اشخاص دارای صالحیت و قدرت و افرادیکه میتواند در سکتور صحت نفوذ داشته باشند

یک نگرش  خاص در مورد آسیب پذیری ها و خطرات فساد اداری در حیطه نفوذ خویش دارند. این کتگوری متشکل 

 میباشد.  ،مدیران و افرادی دیگری که در سطح رهبری وزارت صحت عامه قرار دارنداز رؤسا ، 

 وزارت صحت عامه ممقدّ کارمندان غیر اداری و کارمندان خط 

 ،تحت کنترول و صالحیت دیگران در وزارت اند قدرت و صالحیت در وزارت صحت عامه و افرادیاشخاص بدون 

ها و خطرات فساد اداری نسبت به مدیران، رؤسا و آمرین که از نظر راجع به آسیب پذیری  خاصیدارای نگرش 

ری کنونی و میباشند. این کتگوری متشکل از کارمندان غیر ادا ،سلسله مراتب در وزارت باالتر از آنها قرار دارند

 میباشد. ،وزارت صحت عامه قرار دارند مقّدمکه در خط  کارمندانی

مدنی، بزرگان  ۀسکتور صحت، جامع برنامه های ۀتطبیق کنند مؤسسات سایر شرکای کاری، بشمول

 جامعه و سیاسیون

در فعالیت های سکتور صحت  ی در داخل و خارج از سکتور صحت که به نحو اشخاص از سایر سازمانها و نهادها

رت و یا وزارت صحت عامه دخیل میباشند دارای نگرش در مورد آسیب پذیری ها و خطرات فساد اداری در وزا

شامل  که  سکتور صحت میباشنددارای تجربه کاری در  میباشند.  این کتگوری متشکل از اشخاص ،صحت عامه

بین المللی، کلینیک ها و شفاخانه های خصوصی، نهاد های جامعه  مؤسساتغیر دولتی،  مؤسساتمدیران یا کارمندان 

 خیل اند میباشند. دمدنی، بزرگان جامعه، سیاسیون و کامندان غیر افغان که بشکل مسلکی در سکتور صحت افغانستان 

 مریضان و فامیل های آنها 

دمات و یا اعضای فامیل شان در که با تجربه مستقیم در سکتور صحت منحیث استفاده کننده گان خاند  اشخاصی

اند که به  یکرده اند. این کتگوری شامل اشخاصتجربه و یا مشاهده  قرار گرفته که در آن فساد اداری را یوضعیت

 عوض تجربه مسلکی میل دارند تا  تجربه شخصی خودرا راجع به سکتور صحت توضیح بدارند. 

 وزارت صحت عامه  قبلی   مقّدما، مدیران، آمرین و کارمندان خط رؤس

که قبالً دارای موقف قدرتمند و با صالحیت در وزارت صحت عامه بودند و یا منحیث کارمندان  غیر اداری  اشخاصی

کار میکردند، دارای نگرش مشخص در رابطه به آسیب پذیری ها و خطرات فساد  ،وزارت مقّدمو یا کارمندان خط 

ین کتگوری شامل رؤسا، مدیران و آمرین، کارمندان  قبلی وزارت صحت . امیباشنداداری در وزارت صحت عامه 

 میباشد. ،وزارت صحت عامه قرار دارند  مقّدمکه در خط  یعامه و کارکنان

 :مورد عالقهخاص موضوعات 
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که در جریان ارزیابی روی آن تمرکز صورت گرفت به اساس اعالمیه مقدماتی وزارت صحت عامه  موضوعاتی

اعضای تیم ارزیابی، همکاران کمیته نظارت و ارزیابی و جلسات  جلسات وپیرامون  فساد اداری در سکتور صحت 

گروپی به علت مشخص گردید. تمام این موضوعات در هر مصاحبه یا بحث  ،مقدماتی در وزارت صحت عامه

معلومات محدود، تجارب محدود کارمندان یا در بعضی از موارد اجتناب از ارایه پاسخ یا محدویت زمان تحت پوشش 

 قرار نگرفته است. 

ترتیب و ها تیم ارزیابی بررسی گردیده و در نتیجه رهنمای مصاحبه  توسط ،ندده اشموضوعاتیکه در ذیل لست 

با همکاران سکتور صحت بیشتر انکشاف داده شده است. در تمام موارد، در نظر تر بیشمتعاقباً بعد از بحث های 

ب پذیری تایید و یا رد موضوع آسینه برای بحث روی موضوع باشد  نقطه آغاز ،این موضوعاتکه گرفته شده بود 

 .در مورد فساد اداری

 پالیسی ها  .أ 

و یا ناکامی در امر مبارزه  را در عرصه مبارزه ای مصاحبه،  نقش پالیسی های وزارت صحت عامه این بخش رهنم

رابطه نموده است. سواالت در این بخش بطور عمده  در  بررسی ،فساد اداریپذیری های معروض به آسیب  و مؤثر

ساحات ضعف و خطرات در قبال تطبیق  شناسائیپالیسی ها بوده و همچنان بصورت مشخص بیشتر در مورد  به نقش

 وزارت صحت عامه تمرکز نموده است.   یپالیسی ها

 قراردادها  .ب 

تا دانسته شود که چگونه  ؛این بخش رهنمای مصاحبه پروسه ها و روابط را مورد بررسی و کاوش قرار داده است

سکتور صحت، و وزارت صحت  تطبیق کننده برنامه های مؤسساتتوافقنامه های رسمی  بین وزارت صحت عامه و 

 گان شان تنظیم و مدیریت گردیده است.  عامه و تمویل کننده

 اختالس/ دزدی اموال عامه غرض استفاده شخصی  .ج 

سازد که به میهزینه های عامه یا اموال عامه  را در سکتور صحت مشخص  ۀاندازمصاحبه، این بخش رهنمای 

نیز به مثابه یک بخش این موضوع در نظر گرفته  ه گردیده است. منحرف نمودن منابعمنظور منفعت شخصی استفاد

 شده است. 

 و ... / سؤاستفاده از قدرت در تقرری و ارتقاخویش خوری .د 

را در وزارت فعالیت های استخدام و گزینش همچنان ارتقا و فعالیت های منابع بشری  ،این بخش از رهنمای مصاحبه

شکل دهی پروسه یا نتایج باشد، مورد بررسی قرار  در عاملکه در آن قدرت و نفوذ میتواند یک  جائیصحت عامه، 

نظریات، مالحظات و در موضوع استفاده از قدرت در پروسه های منابع بشری اکثراً  شایان ذکر است کهداده است. 

 وزارت صحت عامه نتایج استخدام درقدرت یا نفوذ  گذاریاثربه  پاسخ دهنده گان راجع ۀخواستحکایت های نا 

 س یافته است.انعکا

 تضمین کیفیت/ کنترول کیفیت  .ه 

نقش بررسی کیفیت و سیستم های حسابدهی در کنترول کیفیت وزارت صحت عامه و  ،مصاحبه این بخش رهنمای

 .ردارتباط نزدیک دا ،تقلب/ تزویر/ جعل چون:ازد. این موضوع  به مسایلي سمیسکتور صحت  را مشخص 

 حقوق بشر و تبعیض  .و 

نگرانی ها پیرامون برخورد های متفاوت، تبعیض و حقوق بشر را در وزارت صحت  ،مصاحبهاین بخش رهنمای 

 عامه و سکتور صحت بررسی نموده است. 
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 اعمال فشار .ز 

مربوط  یو اجبار تمرکز نموده و به مسایل مواجه شدن یا تجربه نمودن فشار، تهدیدها ، براین بخش رهنمای مصاحبه

 به پول نقد، یا معامالت پولی محدود نبوده است. 

 ریتزو تقلب/ جعل/ /بیفر .ح 

اسناد و معلومات جعلی و تزویر را  ،یا تجربه نمودن فعالیت های تقلبوسعت مواجه شدن  ،مصاحبهاین بخش رهنمای 

خ دهنده گان در جریان مورد بررسی قرارداده است. بررسی کیفیت و سیستم های حسابدهی بصورت متواتر توسط پاس

 بحث پیرامون موضوعات این بخش مطرح گردیده است. 

 تضاد منافع  .ط 

آن زمانیکه به آنها  یحاالتیکه در آن  تضاد منافع مشاهده شده و پیامد ها در رابطه به ،این بخش رهنمای مصاحبه

 . میباشدرسیده گی شده یا نشده، 

  ه ستانیرشو .ي 

حل مشکالت، کاهش تاخیر یا فایق آمدن باالی  شیوهوسعت رشوه ستانی را به مثابه یک  ،این بخش رهنمای مصاحبه

 مورد بررسی قرار داده است.  ،موانع

 فساد اداری  "سایر خطرات " .ك 

خطرات فساد اداری بوده که پاسخ دهنده گان انواع پیرامون سایر  باز سوالیک  ،این بخش رهنمای مصاحبه

 شان در سکتور صحت بیان نمایند.میخواستند تا از تجارب 

 :تعیین والیات غرض جمع آوری معلومات

این ارزیابی  به دلیل  مشکالت وقت و منابع مالی  منحیث یک فعالیت سرتاسری  در کشور پالن نگردیده است. در 

. فکتور ندتعیین گردیده ا ،انتخاب والیات به اساس فکتورهای متعدد که از تجارب فساد اداری متاثر شده است ،عوض

در ساختار های مختلف به اشکال  تجربۀ فساد اداری مبتنی بر فرضیات بوده زیرا وقوع یا والیات های انتخاب 

 :موارد ذیل اند . این فرضیات شاملاستمتفاوت بوده 

 بیرون از پایتخت  پایتخت در مقایسه با ساحات (1

ساختارها یا ادارات کابل در مقایسه به بیرون از کابل به دلیل عدم در سکتور صحت در  تجربۀ فساد اداری فرضیه: 

، منابع مالی، فشار های سیاسی، حضور تمویل کننده گان و نهاد منابع بشری موجود برای خدمات صحیتوازن نسبی 

  .های تمویل کننده و درجه  سکونت در شهر متفاوت میباشد

 که  بدون شهر بزرگ است یکه حد اقل  یک شهر بزرگ دارد  در مقایسه با والیات یوالیات (2

که نسبتاً انکشاف اقتصادی اجتماعی در آن پائین است  در سکتور صحت در ساختارهای تجربۀ فساد اداری فرضیه: 

 باشد. مینشینی متفاوت  از نظر دسترسی به تمام انواع منابع شهر ،که دارای سطح بلند اند ر مقایسه با ساختارهاید

 که ولسوالی های نا امن اند در مقایسه به والیاتی حد اقل دارای یک ولسوالی نا که والیاتی (3

 امن ندارند

در سکتور صحت میتواند در ساختارهای دارای شرایط پایین مصئونیت و امنیت شخصی  تجربۀ فساد اداری فرضیه : 

به دلیل موانع در دسترسی بر محالت مراقبت  ،هستندنسبتاً بهتر در مقایسه با ساختارهای که دارای مصئونیت و امنیت 
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د از نمسلحانه نمیتوان های صحی، تصامیم عملی در مورد مدیریت خطر، و موجودیت موانع که به نسبت جنگ های

 متفاوت میباشد.  ،دنبین برو

خدمات صحی توسط وزارت صحت عامه عرضه میگردد در مقایسه با  هاکه در آنی والیات (4

 صورت میگیرد  غیر دولتی و بین المللی مؤسساتصحی توسط  عرضۀ خدمات که  والیاتی

 در آن خدمات مستقیماً توسط که یدر سکتور صحت از نقطه نظر وضعیت یا شرایط تجربۀ فساد اداری فرضیه: 

غیر دولتی داخلی و خارجی  مؤسساتکه توسط  یوزارت صحت عامه عرضه گردیده در مقایسه با وضعیت یا شرایط

ف و در موریت و اهداأخدمات عرضه گردیده بنابر دلیل تفاوت ها در مهارت های تخنیکی، ساختار های معاش، م

 ارتباط بودن با ساختارها و سیستم های مدیریت خارجی تفاوت دارد.

 دنکه از زون های عمده جغرافیایی کشور محسوب میگرد والیاتی (5

 تجربۀ فساد اداری جمع آوری معلومات،  ۀکشور در پروس ۀحضور تمام زون های عمد حصول اطمینان ازفرضیه: با 

 در سکتور صحت میتواند به خوبی درک و فهمیده شود. 

تعیین و تثبیت نهایی والیات مورد هدف بعد از گفتگو ها میان اعضای تیم ارزیابی، همکاران کمیته نظارت و 

غرض جمع آوری معلومات صورت گرفت. والیات  وقت و منابع مالی، با در نظر داشت امنیت نسبی، ارزیابی

ننگرهار، قندهار، انتخاب شده عبارتند از بدخشان، بغالن، بلخ، بامیان، هرات، جوزجان، کابل، کاپیسا، خوست، 

 پکتیکا و سمنگان هستند.
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،  مدیران  و هیئت رؤسا گروپیهای فردی و از مصاحبه  :یافته ها .1

رهبری وزارت صحت عامه
13  

، مدیران و کارمندان صحت  اامحا ات امحاق ط حاو ک حشر، م ح را در راسحلاف مد حد رسحاد ادارف را  حا رؤسا نظر کلی:

رهبحران  حا مشجشدیح  ویحت گسحلرده اف ات م ح را، اتحلباهاا، و ررصح  هحاف ات جزئیاا گسلرده اشضیح دادطد. این 

دس  ررلا در امر مدیری  رساد در  خش صت  ااما را ذکر طمشدطد و طیز ات طااشاطی و یاس و طا امیحدف هم حاران تحان 

طاتی ات رسحاد ادارف پاسخ دهنده در این  خش، هر یک  ا آسیب پذیرف ها و یا خطراا  62طیز صتب  طمشدطد. در میان 

 در یک یا  ی لر ات مشضشااا مطرح تده در مصاحبا هاف تان اتاره طمشدطد.

 سیارف ات پاسخ دهنده گان پاسخ صادقاطا ارائا طمشده و آسیب پذیرف هاف خاص و خطحراا طاتحی ات رسحاد پیرامحشن هحر 

 راف ثبشا آطها، در اینجا مثال  یحاورق. در  یک ات این مشضشااا مشرد  تث را  یان طمشدطد. ات این جه ، طیات طیس  اا

این حال، پاسخ دهند گان اطجاق این ارتیا ی را مهم داطسلا و  طحشر آتاداطحا اوراحاا دسح  اول را جهح  اشضحیح پاسحخ 

های ان ارائا طمشدطد. تمار تیادف ات م اماا و مسشلین ارتد در س لشر صت  اامحا  حا یحک ا حع الدمحد و ارقمنحدف 

 سلاف جمع آورف مدلشماا راجع  ا رساد در این ارصا صتب  طمشدطد. قشف در را

کحا پاسحخ هحاف اولیحا، آتاداطحا و در ح حشر هم حاران ارائحا گردیحده  طحدایم ات یق ما در وحی تحش مصحاحبا دریارح  طمشد

جه  اصرح،  اس . اما  ا متض پایان مصاحبا، ادداد ات پاسخ دهنگان گفلا های ان را اط ار طمشده و آطرا وشر دیگرف

پی  ش طمشدطد کا تامد  خحش هحاف نحشن مشثریح   خ حی پالیسحی هحاف وتارا صحت  اامحا در محدیری  منحا ع   حرف، 

 اخلرس، خشیش خشرف و قشق پرسلی، جدد وازویر، ا لب و اخاذف می گردطد.

در یک اتلید واقدی در مشرد این دسلا ات پاسخ هاف مصاحبا تشطدگان،  یش ات طیمی ات مثالها حاکی ات یک ط لا اسح  

کححا وتارا صححت  اامححا مدححرود  ححا رسححاد ادارف طمححی  اتححند و یححا این ححا، وتارا اقححداماا قححشف و مطمححین را در امححر 

 جلشگیرف و یا کاهش رساد روف دس  گررلا اس . 

 ات فساد اداری در ساحات ذیل می باشد:مفصل ارائه شده در رابطه به خطر بیشتر نظریات

نحالش هحاف طاتحی ات پالیسحی هحاف ا اد منارع، اامال طفشذ اشسط اتحخاص قدرامنحد، و رهبری و حکومتداری:  .1

 پیچیده مرابط  ا سیسلم هاف همآهنگی و کنلرول.

 ادق تفاری ، مساید مر شو  ا قرارداد ها.امور مالی:  .2

 و اامال طفشذ ارراد قدرامند.ادق تفاری  در پروسا اسلخداق و  رکنارف منابع بشری:  .3

سحلم ملحذکره  حراف  اورمنحدف  حا مدلشمحاا و اسحلفاده سیو  تحفاری (: HMISسیستم مدیریت معلومات صححی   .4

 حصشل اومینان ات کیفی  و همچنان کنلرول کیفی 

 پالیسی ها

 "خطرات ناشی از فساد را کاهش یا افزایش می دهند؟چگونه پالیسی های وزارت صحت عامه "

 "، استفاده از منابع و یا چیزهای دیگری اند؟تطبیقآیا این آسیب پذیری ها مربوط "

پاسخ دهنده گان ررص  هایی ات دسح  ررلحا را کحا وحی آن پالیسحی هحا محی اشاطسح  خطحراا طاتحی ات رسحاد را  >

درود  ا رساد  ا دلید پالیسی هاف مبهم اداوق حاصحد طمحشده، کاهش دهد؛ اشضیح می دهند، اما آسیب پذیرف م

درس  درک طگردیده ؛ طادیده گررلا تده ویا طاملناسب  شده اطد و یااین ا تحخ  در سحطح رهبحرف و صحرحی  

 ات پالیسی ها امداٌ وفره ررلا اس .
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 جزئیاا مر شوا  ا تناسایی ارراد مصاحبا تده، حذف گردیده اس   
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گردیحده طیحز منتیحث اشامد خارجی و اولشی  هاف ررهنگی  کا  ااث ارزایش آسحیب پحذیرف مدحرود  حا رسحاد  >

 این ا نرا پالیسی ها دطبال طگردیده اطد و یا غیر مشثر  شده اطد؛ ذکر گردیده اس .

ات آسیب پذیرف ها در پروسا ایجاد پالیسحی هحا؛ ضحدت درا حریک اوراحاا روف پالیسحی هحاف جدیحد و ادحدید  >

لیسحی هحاف ویحا ا یحر آطهحا احذکر یارلا؛ ادق هماهنگی در سطح  حا؛؛ منحا ع طاکحاری وخحر هحا در طتحارا اطبیحق پا

  دمد آمده اس ؛ 

پاسخ دهندگان )در کا د و نندین و؛ی ( در مشرد پالیسی هاف وارده ات ک شر هاف دیگر کا  ا ت ان هاف متلحی ارجمحا 

ا و  ا وجشد ادق اططباق و یا غیر واقدی  شدن آطها درتمینا ار اطسلان ات  ر ار امشید کننحدگان  حین المللحی اشسحط وتار

 صت  ااما ااخاذ گردیده اس ؛ ا رات طارضایلی طمشده اطد؛

  رخی ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

 "پالیسی ها درس  طیسلند و یا این ا در صشرا درس   شدن،  صشرا درس  املی طمی گردطد." •

رسحاد ادامحا  "پالیسی روف اسل رلی  مالی تفاخاطا ها ... م  را را ححین مصحرف  مشقحع وجحشه ححد طمیسحاتد. •

 " می یا د.

پالیسی اسل رلی   ا ما  ررص  می دهحد احا خریحدارف هحاف خشی حرا املحی طمحاییم، امحا در هرححال پحشل درینجحا  •

اصمیم گررح  احا  شدجحا را  حا نهحار  <XXX> ، رئیع<XXX> دردسلرس ما طیس . ما تاهد  شدیم کا دکلر

 ."اهیا گردیده  شد<XXX> فاخاطا  ما ات ورف  ا وجشد این ا پشل  ا طاق ت قسم  مخللت ا سیم طماید،

اولشیحح  هححاف وتارا صححت  اامححا درتححفاخاطا مححا دطبححال طگردیححده اسحح .  در واقححع  اولشیحح  هححا درکححد وجححشد " •

 "طدارطد.

پالیسحی هحاف اححدارکاای م ح د سحات اطححد. محا داراف ورتالدمححد هحایی اسحلیم کححا منحل   حا اححدارک منحا ع طادرسحح  " •

 " امرمسل یماٌ منجر  ا ک اطیدن اسلرااژف ما  ا رساد میگردد.گردیده اطد. این 

ضدت پالیسی هاف ردلی اینس  کا آطها متض ارجما ک شرهاف خارجی  شده و  ا تحرایط ایحن ک حشر منطبحق " •

طمی  اتند؛ اکثر ط حاو ایحن پالیسحی هحا وضحاح  طداتحلا و هرریح  هحاف اجرایحی آطهحا  صحشرا درسح  م حخ  

اشجا اطلخاب یک ایم ملخصح   حراف آمحاده سحاتف یحک پالیسحی اسح . پالیسحی هحا ححین  طگردیده اس . نیزقا د

آماده ساتف و ورح  حراف وتارا صحت  اامحا اشسحط خحارجی هحا،  حا الح  ر حدان یحک احیم ملخصح  داراف 

 طشاق   شده اطد."

هحا کحاهش سیاس  ها اساس خحش ی  حراف کنلحرول رسحاد میباتحند... رسحاد درصحشرا اطبیحق قحدق  حا قحدق پالیسحی " •

 ”خشاهد یار  ولی ننین تیشه جز ااداا ما طیس .

 رخی اتپالیسی ها  رمبناف پالیسی هایی حا ات جاهحاف دیگرمنل حد گردیحده اطحد؛ سحاخلا تحده و حر محا اتمیحد محی " •

پالیسحی هحا را ات   USAIDگردطد. پع درینصشرا در اینجا جنبا اطبی حی حاصحد طمحی کننحد.  حا انحشان مثحال، 

روف محا  حا؛ثر ر حار اطبیحق محی طمایحد. هحیر کحع ر حر طمحی کنحد کحا آیحا ننحین پالیسحی هحا قا لیح  امری ا وارد و 

اطبیق را دارطد یا خیر. هنگامی کحا پالیسحی طاکحاق محی ماطحد، امشیحد کننحده گحان  محا خشاهنحد گفح  کحا محا طارسحا و 

 ضدیت اسلیم."

سلی، ارجتی  دادن  ا گحروه هحاف خحاص م  را امنیلی، مهارا هاف ضدیت، روا ط قبیلا یی و قشق پر"....  •

و همچنین ر حارهاف سیاسحی در وتارا صحت  اامحا؛ در مجمحشث  ااحث ا حدیت املیحا اجحراف پالیسحی هحاف 

 ."مشجشد ما اطد

( محی توانحد تصحامیم مبتنحی بحر محدار  HMISچگونه یک پالیسی معیاری سیستم مدیریت اطالعات صحی  " •

 ساالنه کاهش دهد؟"را توسعه و فساد مالی در بودیجه 

(  ا انشان یک ا زار ارتتمند اشصحیت گردیحده اسح ، هحر ننحد اتآن HMISسیسلم مدیری  اورااا صتی ) >

 اسلفاده طانیز صشرا گررلا و دنار ضدت ی پارنگی می  اتد؛

( قححشف و قا ححد HMISتححشر و تححشق  ی ححلر درراسححلاف حمایحح  ات مفححاد یححک سیسححلم مححدیری  اوراححاا صححتی ) >

ینده اشسط پاسخ دهنده گان در خارج ات کا حد وجحشد داتح  البلحا در م ایسحا  حا کسحاطی در کا حد م حیم االماد در آ

  شده و ات ادق گسلرش سیسلم ردلی و ط اا ضدت املیاای آن ااکنشن اذکر  دمد می آورطد.
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طسب  دسلرسی  ا مراقب  هحاف صحتی در  خحش خصشصحی واحدق اططبحاق آن   حا پالیسحی هحاف سیسحلم محدیری   >

 ا انحشان یحک خطحر و طگراطحی احذکر یارلحا  ( و ورتالدمد هاف وتارا صت  ااماHMISورااا صتی )ا

 .اس 

  رخی ط د قشل هاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

سیسححلم مححدیری   ادویححا جححاا و وسححاید وبححی کححا درسححطح تححفاخاطا هححا خریححدارف مححی گردطححد، مطححا ق گححزارش" •

 اما در قسم  خلم پروسا ادارکاا مایشس می  اتم."( و ارتیا ی مناقصاا اطد.  HMISاورااا صتی )

( ط ش اساسی  راف کاهش رساد دارد: اگر اورااا  صشرا ح ی ی HMISیسلم مدیری  اورااا صتی )س" •

 اوراحاا  دقیحق تمحاطی در -جمع آورف گردطد، ط او ضدت پی گیرف گردیده و ط حاو قحشف گسحلرش محی یا نحد 

 " می اشاطد روطد اصمیم گیرف سریع را ارا ا  خ د.  (HMISسیسلم مدیری  اورااا صتی )

( ط ش مسل یم در کاهش خطراا طاتی ات رساد دارد. اما سیسلم HMIS لی، سیسلم مدیری  اورااا صتی )" •

 ا تاخ  هاف  سحیار ا لحدایی املحی محی گردطحد... اخمحین  شدجحا و اجدیحد  ( HMISمدیری  اورااا صتی )

( در مرکحز محا محشرد اجحرا HMISسیسحلم محدیری  اوراحاا صحتی )  ا اشجا  حاطتر دسلشرالدمد هاف اداوف 

 قرارطگررلا اس  و منتیث یک خر هنشت  اقی اس ."

ادویا جاا  ا سطتی اهیا طمی گردطد اا طیات هاف اااق مری ان را ا ارش طمایحد؛ روجحایی و غیحره ضحروریاا " •

 "قرارطدارطد.( HMISدرمطا     ا گزارش سیسلم مدیری  اورااا صتی )

 " ( هیر ط  ی در اخصی   شدجا سا؛طا طدارد.HMISسیسلم مدیری  اورااا صتی ) •

 لی، کمک خشاهد کرد، اما وتارا صت  ااما می کند گزارش ما را  ا مرکز طمحی رسحاطد تیحرا آطهحا ارقحا “ •

  و حدین ارایحب محی احشاطیم مند م اابا  ا ما طیسلند.  سیارف اتحفظ سشا ق ما  راف اسلفاده  داخلی ما مناسب اس

آطهحا اتمرکحز  حا محا امحاس حاصحد  در صحشرای کحا  یمارف را ات یک منط حا  احا منط حا دیگحر پیگیحرف طمحاییم.  

سیسحلم محدیری   طمایند[ در جریان تیشث  یمارف هحا سحارف کمحک تیحاد خشاهحد کحرد. احروه  حر ایحن، محا سحشا ق

ا اتقبید مشاد غذایی، ادویا و غیره مشرد اسحلفاده قحرار ( را  راف اشتیع منا ع تفاخاطHMISاورااا صتی )

 " می دهیم. 

 .پاسخ ات یک و؛ی   دون هیر تهر  زرگ اس 

  "آیا فکر می کنید که خدمات صحی با توجه به پالیسی ها و استراتژیهای وزارت صحت عامه ارائه می گردند؟"

کنلحرل و محدیری  خحشد تحان و  حدون رهبران در ارصا هاف م خ  اخصصحی ات ارضحا خحدماا کحا اتح   >

اما در مصحاحبا  -اشجا  ا پالیسی ها و اسلرااژیهاف  وتارا صت  ااما پی  ش می گردد؛ طاخ نشد میباتند. 

ها این م  د  ا منا ع متدود و طاکارآیی  اغلباٌ  ا انشان اولشی  هاف اطتراف یارلا  و یا رساد ارابحاو  داده محی 

 .تشد

طتارا  ر اجراف پالیسی ها در ارائا خدماا صتی ات ارتیا ی اجرائآا مجزا گردیحده  ننین  نتر می رسد کا >

وتارا صت  اامحا اتحاره طمشدطحد  کحا آطهحا ات اسحلفاده  هلحر و  مرکز پاسخ دهنده گان،  ا خصشص در -اس  

آن  ی لر ارتیا ی اجراف پالیسی ها  دشد متض تمارش ادداد ط حاو خحدماا صحتی ودرجحایی  کحا پالیسحی ات

 ط ئ  کرده اس ؛ مفادخشاهند  رد. 

 ت ایاا در مشرد م  را پالیسی هاف ادارکاای  وتارا صت  ااما نندین  ار مطرح تد. >

 : رخی ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

"دسلشرالدمد هاف اداوف اشسط کارکنان اااق مری ان ایجاد گردیده اس ؛ کا احلما؛ٌ  حا اشجحا  حا پالیسحی هحاف  •

 ت  ااما  شده ویا خیر."وتارا ص

"ادویا جاا مطا ق الزاماا مدیارف طیسلند:  یماران ادویحا و وسحاید وبیرجراححی را ات  یحرون خریحدارف محی  •

طمایند.  حلی  راف ادویا ااجد ماطند آدرطالین و مشاد مصرری ماطند ایشب اطدواراند، خاطشاده مجبشر  ا اهیا آن 

 " ات  اتارمیباتد.



 

فساد اداری در افغانستانسکتور صحت عامه در برابر گزارش ویژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری: ارزیابی آسیب پذیری    39 

ی هاف ارضا خحدماا صحتی در ححال اشسحدا محی  اتحد.   حا ایحن ححال، آطهحا طیاتمنحد طتحارا درین اواخرپالیس“ •

منتم و ارتیا ی میباتند اا دیده تشد کا امرٌ اا نا ححدود محشرد اجحرا قرارگررلحا اطحد. صحرراٌ " لحا یحا طحا، کحاری 

 "طیس . آیا پالیسی مشرد اجرا گررلا اس ؟

تارا صت  ااما ارائا می گردد اما ااخیردر دریارح  محشاد کحا  لی. خدماا صتی  ا اشجا  ا پالیسی هاف و" •

مسل یماٌ مر حشو  حا پالیسحی احدارکاا میگحردد،  ااحث ایجحاد م ح را  حراف اهیحا کننحده گحان خحدماا صحتی محی 

گححردد. مححا اتحح  ر ارتححدید جامدححا در امححر ارائححا خححدماا صححتی قححرارداریم.  مححا مجبححشر  ححا اجشیزادویححا ات 

ایرف دردس  طداریم. در پاسخ، آطها گفلند، 'اگر تما ات  اتار اجشیزمی کنید، پحع محا نحرا  اتارمیباتیم تیرا ذخ

مسل یماٌ  ا  خش خصشصی مراجدا طنمایم؟ اشضیح این وضحدی   حراف هم حاران محا در مرکحز وتارا صحت  

ب ما  م ح را را آطها می گشیند، تما  اید پالیسی ادارکاا را دطبال کنید،  دینلرای ااما کار  سیار سخ  اس . 

 " .در دو جه  دارا اسلیم کا آطرا مدیری  طماییم.

اتیاف مشرد طیات خشد را  ا پایین ارین قیم  خریحدارف طماییحد.  "در قاطشن ادارکاا ننین ذکر گردیده اس  کا ' •

کیفیح  خحدماا  نا راین ما مجبشر  ا خرید  دارین مشاد،  ا کیفی  پایین و  ا قیم  هاف پحایین اسحلیم ... ایحن امحر 

ادویحا جحاا   حا  1395صتی را کا ما اهیا می طماییم؛ ات  ااثیر قرار می دهد.  ا این حال، قرار اس  درسحال 

کیفی  خشب دردواخاطا هاف داتلا  اتحیم، تیحرا محا  حا اسحلفاده ات سیسحلم اسحل رلی  تحفاخاطا هحا  حا تحرک  هحاف 

ادارکاا دو اره  ا وتارا صحت  اامحا منل حد میگحردد  ، پروسا1396مدیارف قرارداد می طماییم. اما در سال 

و  حدینلرایب تحفاخاطا هححا هحیر کنلرولحی روف ورتالدمححد هحاف احدارکاا در صححشرای سیسحلم دو حاره  ححا وتارا 

 " اطل ال یا د؛ طخشاهند دات .

 "ردد ؟آیا بدین باوراستید که منابع بشری با درنظرداشت پالیسی واستراتژی وزارت صحت عامه مدیریت میگ"

پالیسی و تیشه هاف منا ع   حرف اتح  ر حار ملحداوق قحراردارد،  حا خصحشص اتجاطحب اا حاف پارلمحان کحا  حا  >

 خشاسلا هاف خاص مراجدا می کنند )اینها  ا طدرا  ا انشان درخشاس  ها ارائا میگردطد(

مدیران سطح ارتد و رهبران در کا د  اورمند  شده اطد کا م  را واقدی و ر ارها در ارصا منحا ع اطسحاطی  >

وجشد دارد و آطها می داطند کا درصشرا م اوم  خطراا جدف درقبال خشاهد  حشد.  پیحاق دکلحر ریحروت روتحن 

 رراد قدرامند اسلیم تشطد. ف وتارا صت  ااما ، مدیران و رهبران طباید  ا طفشذ و اهدید ارؤسااس : 

  : رخی ط د قشل هاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

 " طخیر. درینجا  یک م  د جدف،  سیار جدف وجشد دارد. االماد درسطح پایین قراردارد تیرا پس  هاف خحالی

رااژف  اشسط ارراد راقد ترایط وغیر مسل ی  ا د؛ید سیاسی پر گردیده اس .  این امرمسل یماٌ درمخالف   ا اسحل

ایجاد یک سیسلم کیفیح   حا؛ کحا قا حد االمحاد خشاهحد  حشد؛ قحراردارد. در ححال حاضحر نگشطحا میلحشان آطحرا قا حد 

 " االماد داطس ؟

 "".این  زرگلرین م  د ما اس . قدرا سیاسی منبع اصمیم گیرطده اس ، آطها ات طفشذ  رخشردار می  اتند 

 " مدیری  گردیده اس ، اما ر ارهاف سیاسی مشجشد اس ."این امردر اکثر ط او در مطا     ا پالیسی 

 " هححیر م ححررف اف  دسححلشر وتیححر صححشرا طمححی گیححرد. ...  لححی، ر ححارها ات وححرف اا ححاف پارلمححان  ححر وتارا

صت  ااما وجشد دارد ولی ما جلسا اف پیرامشن ایحن مشضحشث  حا وتیرداتحلیم  و احشار ی  دمحد آوردیحم. سحپع 

سمی  ا هما ریاس  اشتیع و ااکید کرد کا ما طباید  ا وحشر غیحر قحاطشطی امحد وتیر اصمیم گرر  و یک طاما ر

کنیم. وی این طاما وتیرطشت : "هر تمان کا  ا دلید کداق ر حار م لحشب را  حراف اا حاف پارلمحان ام حا محی 

تما ملشجا می تشید کا غیر قاطشطی اس  درآطصشرا  ایحد امحر محرا رد طماییحد. در احشد  در صشرای کا کنم 

تححما  ایححد مبلنححی  ححر قححشاطین و م ححرراا امححد طماییححد و روف م اایححب آطهححا  نشیسححید کححا  ححا اشجححا  ححا ایححن قححشاطین و 

م ححرراا ننححین نیححزف طمححی اشاطححد مححشرد قبححشل قححرار گیححرد و اگرسفارتححاا غیححر قححاطشطی را رد طمححی کنیححد، پححع 

 " درینصشرا تما مسئشل خشاهید  شد.

 "پالیسی های منابع بشری از چه قراراند؟ به عقیده شما خطرات ناشی از فساد در"
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این پاسخ دهنده گان وشر ی سان اتخطحراا طاتحی اتپالیسحی هحاف راسحد در منحا ع   حرف ات جملحا االمحاد ضحدیت محردق، 

اقداماا جسارا اشسط ارراد قدرامند، طلای  خطرطاک  راف مری حان، ات دسح  دادن االمحاد امشیحد کننحده گحان، و سح شو  

مجبشرسحاخلن آطهحا  حا اتمحد تحرایط کحارف در میحان هم حاران  وکارمندان  خش صحت  در امحاق سحطشح  روحیا در میان

 طامناسب.

 : رخی ط د قشل هاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

 یک راجدا اس . این طشث اسلخداق هاف اجبارف اشسط ارراد قدرامند غیر قاطشطی اس .  "خشیش و قشق پرسلی 

    ر ارهاف سیاسی  راف  رخی ات پس  ها، ادق احساس میهن پرسلی، ر دان کارکنان غیر حررشف، “مشجشدی

تشر و تشق  راف ارائا خدماا صتی، و ر دان داطش روف امق مفهشق ارضا خدماا؛ اتجملا 

 مشضشااایس  کا طلیجا طهایی را دنار طاکامی میساتد."

 "ان، م امححاا دولحح  و ننححد روت قبححد، املتححان پسحح  هححاف اخصصححی صححشرا گررحح . در روت و جریححان املتحح

طمایندگان مجلع  ا من الفن طمشده و سفارش طمشدطد کا 'ررص  را  راف طامزد مشرد طتر من  دهید. اما محا ایحن 

املتان را وشر تفاف سپرف طمشده و اجاته رساد را طدادیم. مشضشث را  ا تما اینگشطا اشضحیح محی دهحم: رسحاد 

ن سطح  ا؛یی دول  رساد را در سطشح پایین ا شیق می طماینحد، در سطشح  ا؛ اس ، طا در سطح پایین. کارکنا

  نا راین، سطشح پایین جرئ   و اشجیا  راف رساد دریار  می طمایند. "

 "خطرات ناشی از فساد درپالیسی های منابع مالی وزارت صحت عامه کدام ها اند؟"

منحا ع محالی درمرکحز وتارا صحت   انها  خش کشن ی ات این پاسخ دهنده گان کنلحرول مسحل یم روف محدیری  >

 . دنشان  خ ی اتط ش ردلی خشد دارا  شده اطد ااما

 سیارف ات رؤسا، محدیران و رهبحران خحارج ات کا حد کحا در ایحن مصحاحبا هحا اتحلراک طمشدطحد؛  حا اشامحد ایحن  >

وتارا صحت  سیسلم کا آطهحا طمحی اشاطحد آطحرا کنلحرول طماینحد، دنحار طگراطحی گردیحده اطحد: وسحد   یروکراسحی 

ااما،  یدرقگی وتارا مالیا درامررسیدگی نگشطگی  دوران اطداخلن منا ع درساخلارهاف دول ، ر حدان کلحی 

 وجشه، و ر دان اسل رل دراخصی  دادن، جریان و یا انتیم  شدجا.

 : رخی ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

  ناقض، هر کداق وتارا را آسیب پحذیر  حا رسحاد ر دان ادریت خطشو  شدجشف، ر دان افلیش تفاف و طتارا مل

 " میساتد.

 " در اغلحب محشارد  شدجحا رسحمی  ححا طیحات هحا همسحان طیسح ؛ در  رخححی ات ریاسح  هحا، محدیران درک واضححح ات

 ” شدجا خشد طدارطد.

 "کندف و ادق مشجشدی  یک پروسا مشثر  ااث رساد می گردد". 

 "  رقا ح   حا سحاتمان هحاف غیحر دوللحی و طهحاد  حین المللحی  شدجا کاری  راف مداتاا وتارا صت  ااما جهح

 ".وجشد طدارد

 "چگونه تطابق بودجه رسمی وزارت صحت عامه با نیازمندیی ها واقتضاآت اعالم شده توسط هرریاست"

 پاسخ هاف منفی ی نشاخ  در اماق مصاحبا ها مشجشد  شد >

 : رخی ات ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

 " ارابححاوی وجححشد طححدارد. اححا  ححا حححال هححیر کححع ات مححن در مححشرد طیاتمنححدیهاف ریاسحح  مححن نیححزف درآطجححا هححیر

طپرسیده اس . من در اینجا ات مدا تش سال  ا اینطرف مصروف کار شده اق  و ما طمحی احشاطیم هحیر یحک ات 

اق درحااراین سحالن: این سال ها را  ا این م دار مدیری  طماییم.  ا درلر ما طگاه کنیحد، احین نیحز درم ایسحا  حا امح

 هیر یک ات این ریاس  ها اولشی  و یا صرحی  اههارآطچا ضرورا و طیات دارطد؛ طدارطد."

  این امر در مطا      حا طیاتهحا و اقل حاآا اسحهیرا صحتی قرارطحدارد،  حراف مثحال،  محا دائمحا ات م ح را"

 آورف میگردد." شدجا کم کا  راف غذاف مری ان داخد  سلر اخلصاص داده تده اس ؛ یاد
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 قرارداد ها

 "دلیل فساد نادیده گرفته شده اند؟"آیا اولویت های  وزارت صحت عامه به 

طتریاا ملدددف  در مشرد ادق مشجشدی  ارابحاو  حین اولشیح  هحاف ااحرق تحده وتارا صحت  اامحا و اثحراا  >

 رساد رراگیر در رسیدن  ا این اولشی  ها وجشد دارد

صا هاف خاص کنلرول محدیری  و طفحشذ پاسحخ دهنحده گحان،  حا احشد مامشریح   ی لرین طتریاا در مشرد ار >

 .کلی و یا اولشی  هاف وتارا می  اتند

  رخی ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها:

 " لی. در  رخی ات مسائد، ماطند اکسرف رادیشلشژف،  ا دلیحد احاخیر در قحرارداد  حراف محدا سحا سحال مدطحد 

دنار اثراا منفی میساتد. اولشی  ما درطلیجا ااخیر در قحرارداد مدحرود  حا رسحاد گردید. این امرخدماا را 

 " می گردطد.

 " کححارکن در مححشرد اولشیحح  هححا طمححی داطححد. امححاق قراردادهححا در سححطح تححفاخاطا هححا  ححر اسححاس روا ححط  ححا اصححمیم

در ححالی کحا وبحق ارائا و ادویا طیز  همحین ارایحب،  3گیرطدگان ارتد ارایب می گردطد:  غذا در سطح درجا 

و  ا  هلحرین کیفیح  اهیحا گردطحد. ایحن یحک اتحلباه طیسح ؛  ل حا رسحاد  1-پالیسی ها این مشاد  اید در سطح درجا

 ." راف سشد مالی اس 

 " هنگاق ا د قرارداد  راف اجهیزاا جدید،  ا دلید متدودی  هحاف محالی؛ اداره مسحئشلی  آمحشتش کارکنحان را

آ؛ا جدید  حا اهحده طگررلحا اسح . ایحن امرضحدت را ط حان محی دهحد. ححین  پع ات طصب و راه اطداتف ماتین

اهیا این مشاد جدید ، ررد رنی اف وجشد طداتلا اس . در صحشرا مشجشدیح  رحرد رنحی در احیم احدارکاا،  آطهحا 

می داطسلند نا نیز را خریدارف طمایند؛ مصارف مناسب طصب و آمشتش، و اولشی  ها  راف حفظ ومراقب  

گیرطد. ات آطجا کا هیر ررد رنی در ایم ادارکاا وجشد طدات ، ایحن اولشیح  هحا طادیحده گررلحا تحده و  را درطتر

 هم اکنشن کار رد ماتین آ؛ا جدید طیز  ی رایده اس ."

 " .این ر ط طتر من اس ، اما  ا طتر می رسد کا اشسط هم اران کا  ایحد  هلحر میداطسحلند؛ محایشس گردیحده ایحم

ق طگهدارف اولشی  هاف اشسدا خدماا  ا کیفی  را درصدر دسحلشر کحار خحشد دارطحد، امحا هنگامی کا ارراد ح

دراشد منارع تخصی خشد را اولشی  داده کا اتننین امر احساس طا امیدف تیاد  رایم دس  محی دهحد . ایحن 

ین گزینحا ارراد  ا سیسلم خدماا صتی ااما محا ادلحق طدارطحد.   یحا محا  حا وحشر محداوق در  حاره این حا نحرا ننح

هایی اطلخاب گردیده اس ؛ اشضیح میدهند. گزینا هایی کا این ارراد  ا خش ی می داطحیم کحا قا حد درحاث طیسحلند. 

مححا طیححات  ححا  اتگرداطححدن اف ردرسحح  در مححشرد آطچححا خححدماا امححشمی اسحح ؛  دححشد درححاث ات رخححشرد هححاف 

ررتطحدان محا سحزاوارآن اطحد. وقلحی رسادآلشد داریم. من آینده اف روتن احرف  حراف ک حشر خحشیش محی خحشاهم.  

کسی انها  ا ر ر خشد و جیب خشد اس ، پحع درینصحشرا محن امیحدوارق کحا آطهحا ایحن متحد را احرک خشاهنحد 

 " گف  و  گذارطد اا ما  ا مشر ی  هایمان دس  یا یم.

دولتحی و  "خطرات ناشی از فساد در بخش مالی پروسه هحای عقحد قحرارداد بحرای خحدمات صححی  بحه سحازمان هحای  یحر

 نهاد های بین المللی کدام ها اند؟"

 پاسخ دهنده گان ات اماق ط او ک شر ادق تفاری  در قرارداد ها را  ا انشان یک خطر ملذکرگردیده اطد.  >

 سیارف ات پاسخ دهندگان  ا خصشص ات ارتیا ی ضدیت  ساتمان هاف غیر دوللی و طهاد  ین المللی کا اجاته  >

 اد خدماا صتی را داتلند؛ اطل اد طمشده اطد.داوولبی  راف ا د قرارد

پاسخ دهندگان ات اماق ط او ک شر ا رات طارضایلی طمشده اطد  کا طلحای  ات قبحد قا حد پحیش  ینحی  حشد. البلحا تمحاطی   >

ااطحا گردیحد: " پحا درهحشا ماطحدن ارائحا خحدماا، تح ایاا   حا سحاتمان هحاف ضحدیت  BPHSکحا قحرارداد هحاف 

 می اشاطس  اتآطها اجلناب  دمد آید".جامدا، و م  رای کا 

 طتریاا مر شو  ا واحد کمک ها و مدیری  قراردادها وشر ی سان منفی  شده اس . >

   رخی ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها:
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  هما ترایط و الزاماا حین ا د قرارداد در طتر گررلا می تشد. اما اطبیق قحرارداد وشری حا مشار حا صحشرا"

ساتمان غیر دوللی املی طمی گردد.  راف مثحال، در و؛یحاا دوردسح ،  سحیارف ات مراکحز  گررلا اس ؛ اشسط

صتی کارکنان ماهرو اایید تده وتارا صت  ااما را دراخلیار طدارطد. هرری  هاف ضحرورف ححین ااطحاف 

طگیز اسح . قرارداد در طتر گررلا طمی تشطد.  می اشان گف  کا خدماا ارائا می گردطد اما کیفی  آن سشال  را

 اسلرااژف ما دراثر خطاف ا د قرارداد  ا ساتمان هاف غیر دوللی طااشان؛ دنار رساد می گردد."

 حراف مشقدیح  هحاف اضحطرارف دریارح  کحردیم. محن اوراحاا در  <XXX> ما یک ؛رف پر ات ادویا را ات" •

ر طگردیحده  حشد  حدینلرایب  مشرد قیم  و م خصاا این ادویا جاا طدارق  تیرا قرارداد جه  نک  ا محن واگحذا

راجع گردید و من طلشاطسلم منبع و یا کیفی  ادویا و یا آطچحا درداخحد ؛رف  حشد؛  <XXX> رئیعاورااا   ا 

 "مدلشق طمایم 

"اومینحان حاصحد  <XXX>  رخی ات مدامرا جه  این ا نا کسی  رطده قرارداد تشد؛ صحشرا محی گیحرد:" •

مان غیردوللی و ساتمان غیحر دوللحی خحارجی در مشضحشااا مر حشو  حا می طماید کا مفاد وف در مدیری  سات

 ".قرارداد ها می  اتد

هماهنگی کمک ها ضدت این ساتمان هاف غیحر دوللحی را در طتحر طگیحرد؟  واحدکا در صشرای نا  اید کرد " •

یحک ولسحشالی نگشطا آطها قرارداد پحع ات قحرارداد را  رطحده محی تحشطد و آطهحا طمحی اشاطنحد کحار خحشد را حلحی در 

 " اطجاق دهند.؟

وتارا صت  ااما پی نشیع و ام ا گردیده و آطها  ا وشر اطتصارف اشسط واحد  اکثر قراردادها در مرکز" •

هماهنگی کمک ها اداره می گردطد. آطها سیسلم هاف مشاتف طتارا و ارتیا ی و جمع آورف اورااا خشی حرا 

  م حخ  طیسح  و محا هحیر طتحرف در محشرد متلحشا یحا قیمح  دارا میباتند. این امر  ا درلحر صحت  اامحا و؛یح

اجحراآا سحاتماطهاف غیردوللحی را م حخ   قرارداد طداتلا و راف ما  سیار دتشار اس  احا سحطح اطلتحار محا ات

 ."ساتیم

 پاسخ ات یک و؛ی   دون هیر یک تهر  زرگ اس  «

 صحت عامه منابع کدام اند؟" بشری وزارتخطرات ناشی از فساد در روند قرارداد منابع "

 سیارف ات پاسخ دهنده گان طگراطحی خشی حرا پیرامحشن پروسحا اطلخحاب منحا ع   حرف کحا اشسحط طفحشذ خحارجی ات  >

ف وتارا صت  اامحا، محدیران و رؤساجملا ارراد قدرامند در داخد دول ، امشید کننده گان و رده هاف ارتد 

 رهبران دنار رساد گردیده اس ؛ اههارطمشدطد.

خارج ات کا د، پروسا منا ع اطسحاطی در امحاق سحاخلارهاف و؛یلحی مدحرود  حا اجبحار، اهدیحد، اراحاب، ر حار و  >

 هما تیشه هاف پار ارف اتجاطب مداملا گران متلی و کساطی  ا؛ف جامدا اامال طفشذ می طمایند؛ می  اتد. 

در را طحا  حا ارتیحا ی امل حرد مداخرا طامناسب در وضدی  کارکنان ردلحی وتارا صحت  اامحا ننحدین  حار  >

 ها، امشید ررص  هاف آمشتتی، ط د و اطل ال، وارا ا اشضیح گردیده اس . 

 : رخی ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

  پس  ها خالی اارق میگردد در حالی کا ررد محشرد طتحرقبرٌ اسحلخداق گردیحده اسح . در  خحش سحرویع ااجحد"

وتارا صت  ااما وراحی و اصرح گردیده اسح ،  ی حلر پسحلها قحبرٌ کا  ا ااتگی اشسط  <XXX> تفاخاطا

 ا اررادف کا اصدیق کارمسل ی را طدارطد؛ اهدا گردیده اس .  دراین ححال، ملخصصحان واقدحی دریحن پروسحا 

 " مشجشد  شده ولی هیچگاهی  ا این پس  ها دسلرسی حاصد طمی کنند. این اس  رساد.

 ا این مدناس  کا وضدی  متلی ما دنار رساد اس  را صت  ااما"...ر دان طتارا اشسط مرکز وتا ." 

  وتارا صت  ااما انها قرارداد ها  راف م اوران رنی دارد کا در آن  رخی ات م ح را وشرآتح ارا محشرد

 تث قرار می گیرد."  او ات اشضیح این م  را خشددارف طمشد[ "در  رخحی ات ریاسح ، تمحاطی کحا طیحات  حا 

کا جداٌ طیات  حا یحک م حاور رنحی   < XXX>طداتلا  اتد، نندین م اوروجشد دارد، اما ریاس  م اوران وجشد

 " .دارد، درآطجا هیر یک مشجشدی  طدارد

 " ارتیا ی اجراآا آططشری ا  اید صشرا گیرد؛ املی طمی گردد. امسال وی دوره ریاس  محن، تحاهد آن اق کحا

ان ارتیحا ی پحشره ط حرده اسح . در ححالی کحا آطهحا در مجمحشث طمره را در جری 20هیر یک ات کارکنان  ی لرات 
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طمححره را کسححب کححرده اطححد کححا ایححن ط ححاطدهنده اتریححت وا لححب در گزارتححدهی و طمححراا ارتیححا ی ات  20 ی ححلر ات 

اجراآا می  اتد. در ورتالدمد ارتیا ی اجراآا، آمر مسل یم کحارکن  حا وف طمحره محی دهحد و هحیر ط حش  حراف 

دماا مل ی واصرحاا ادارف وجشد طدارد.  نا راین، این پروسا طیحات  حا طتحارا دارد. همحا طماینده کمیسیشن خ

ریاس  ها طیات  ا طتارا دارطد... در وشل دوره کارف من در وتارا صت  ااما، هیر یک  کارکن را طدیحده 

طمحراا خحشب اق کا  دلید اجراآا ضدیت  ا  رطاما هاف هرری  سحاتف مدررحی گحردد. تیحرا کحا همحا کارکنحان 

 دریار  طمشده و هیر کع ضدیت  ا طتر طمی رسد ! این امر ا هیر صشرا مم ن دقیق  شده طمی اشاطد...."

  م  د  حزرگ در را طحا  حا  رطامحا هحاف آمشتتحی و شرسحیا هحاف اتصحیلی وجحشد دارد.  حشرس هحاف اتصحیلی

 حراف وا سحلگان خشدتحان ا سحیم محی گحردد.  شرسحیا هحاف   <XXX>خشب و  رطاما هحاف آمشتتحی درریاسح  

ررسحلاده تحده احا  رخحی ات کارکنحان را مدررحی طماینحد ... م ح د   <XXX>اتصیلی طحا ننحدان دلخحشاه  دحداٌ  حا 

دیگر این اس  کا م لشب  راف  شرسیا هاف اتصیلی دنحار ااخیرگردیحده و گحاهی اوقحاا انهحا دو روت قبحد ات 

 نا راین در این دو روت غیحر مم حن اسح  احا رحردف را ات و؛یحاا پی حنهاد و مدررحی کحرد پایان مهل  می رسد. 

ا ررصحح  کححم اسححلفاده را دارا تیححرا تححخ  وححی دو روت قححادر طخشاهححد  ححشد اححا  شرسححیا را حاصححد طمایححد. و؛یححا

 ".اطد..

 "آیا شما فکر می کنید که رهبران وزارت صحت عامه از این مشکالت آگاه هستند؟"

 ات ورف هما  ا اسلثناف یک ان ات پاسخ دهندگان این گروه اذاان گردید.  این امر >

 : رخی ط د قشلهاف اطلخا ی ات مصاحبا ها

 "ا اشجا  ا گزارش ها،  لی ." 

 " اورااا در مشرد کمبشدها و م  را جمع آورف می تحشطد و گزارتحدهی  حا رهبحرف وتارا صحت  اامحا

وتارا صت  ااما گزارش دهد. اما خطر در مشرد تفاری  و پاسحخگشیی مشرد طیات اس . هر ریاس   اید  ا 

 " گزارش  طشرواضح و واقدی وجشد دارد.

 لی، آطها قطداٌ هر یک ات این م  را آگاه هسلند . 

 اخلرس 

 "ناکامی های رهبری پیرامون اختالس و سرقت در وزارت صحت عامه کدام ها اند؟"

طاکامی رهبحرف امحدااٌ مر حشو  حا احدارکاا و احدق اجحراف هماهنح  پروسحا ت ایاا  پاسخ دهنده گان در مشرد  >

 .هاف طتارای  راف جلشگیرف ات اخلرس می گردد

 رخی ات پاسخ دهنده گان ننین ر ر می کنند کا اباطی و ساتش صشرا گررلا اسح . ات  ا ح  طادیحده گحررلن و   >

 یا رد آن اشسط طاهرین تاکی اطد.

مان هاف اجرائیشف  ا ورتالدمد هاف ضدیت و طحا امنحی محداوق در  خ حی ات ایحن اشامد خارجی، ات جملا سات >

 .ک شرهمچنین  ا انشان خطراا ذکر تده اس 

 ر سشء اسلفاده  ا منارع تخصی  خشیش خشرف 

 "قوم گرایی  چگونه یک خطر برای حکومتداری خوب در وزارت صحت عامه میباشد؟" 

 هاف قشق گرایی ررا راهی  ح شم  دارف خشب رهرس  کردطد. پاسخ دهندگان طمشطا هاف تیادف ات تیان >

 .طمشطا تامد کاهش االماد مردق، سیسلم هاف مدیری  ضدیت،  و کیفی  پایین خدماا >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

اتح  دارده  "اسلخداق کارمندان غیر مسل ی در  س  هاف کلیدف آسیب پذیرف را  ا رسحاد ادارف   حا ارم حان میبحاورد.•  

 کارمندان مسل ی  ااث طاکامی در اجراف درس  پالیسی ها و اسلرااژف می شد.
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  .ر ارها و سشء اسلفاده ات قدرا ات سیاسلمداران و رهبران متلی در  رخی ات اسلخداق هاف  س  هاف کلیدف"

 االماد ات  ین میرود وقلی این اافاق می ارلد.

   اسلخداق ما  ا وشر مسل یم اشسط ریاس  منا ع   حرف وتارا صحت  اامحا محدیری  می حشد و اشسحط ریاسح"

 .پروسا صرحی  طداردمنا ع   رف ارراد گماتلا می شطد؛ تفا خاطا ما در 

  در سطح ریاس  تفاخاطا ما قشق گرایحی وجحشد طحدارد. در سحطح دیپارامنح  ایحن مسحلا اشسحط  ریاسح  کنلحرول"

 ما در تمینا م  را طداریم.  تده اس .

  این کار درس  طخشاهد  شد اگر  سلگان  ما  در دیپارامن  م ا ا   ا ما کحار کننحد، آطهحا  کحار هحاف غیحر قحاطشطی"

را  در اداره اطجححاق  خشاهنححد داد و پنهححان کححارف خشاهنححد طمححشد، و یححا هححم مطححا ق  ححا سیاس رپالیسححی هححاف وتارا 

 .صت  ااما کار درس  طخشاهد کرد

  .کیفی  خدماا ما ات لتحاه ام اطحاا در پحاینلرین درجحا و ات لتحاه قحشق گرایحی در   لنحدارین سحطح قحرار دارد"

 طلیجا این اس "

  گهححا داریححم.  سححیارف ات کارکنححان مححا ات پححاین ط"مححا سححدی می ححنم اححا ایححن اامححال  ححد را در تححفاخاطا  ححا سححطح

<XXX  و مادر مشرد کارف کحرده طمیلحشاطیم. اگحر محا ارحراد <هسلند و آن  ا اشجا  ا سلطا قشمی این گروه اس

 واجد ترایط  را  بینیم قطدا آطها را   دون در طتر گررلن اشامد ج راریایی و قشمی اسلخداق خشاهیم طمشد. " 

 پاسخ ات یک و؛ی   دون کداق تهر  زرگ. «

رای خویشحاوندان  دوسحتان   گحروه "آیا شما به این اعتقاد  هستید که کارمندان وزارت صححت عامحه  ححق اولویحت را بح

  "خود در هنگام ارائه خدمات به بیماران میدهد؟

 .  ات قدرا  ا وشر گسلرده و رتومره سشء اسلفاده >

 سیارف ات پاسخ دهندگان در این گروه اذاان داتلند کحا ایحن طحشث رسحاد مشجحشد میباتحد و اههحار کردطحد کحا ایحن  >

 یک  م  د مدمشلی در اماق جشامع میباتد.

 :  گانپاسخ دهنده  رخی  ات ط د قشل هاف   

 .رهبران سیاسی اکثرْا تط  میزطند، و میگشیند کا  راف خشی اوطدان ما هرنا تودار خدماا رراهم کنید" 

 " این  یک مسئلا در اماق ررهن  ها در سراسر جهان  وجشد دارد و ار اطسلان طیز جز ات جهان اس" 

 "اسر جهان مدمشل اس  اما خدماا  هداتلی  حا صحشرا ی سحان  حا همحا  این در  سیارف ات ررهن  ها در سر

 در ک شر ما ارضا میگردد."

 "کدام بخش خاص وزارت صحت عامه در معرض خطر سوء استفاده از قدرت قرار دارد؟"

پاسححخ دهنححدگان در ایححن   خححش همچنححان  سححاحاا مدححرود  ححا خطححر را لسحح  کردطححد، منححا ع، سححشء اسححلفاده و ات  >

 خشیش  ا مثال ها در مشرد اههار داتلند.اجارب 

مداخرا اشسط سیاسلمداران سطح  ا؛, و  ا ویژه طمایندگان  پارلمان اشسط پاسحخ دهنحدگان در  خحش هحاف ذیحد  >

گفلا تحده اسح ت امرکحز محداخرا مخللحت در وتارا صحت  اامحا وجحشد دارد ، درسحاحاا اسحلخداق، ارا حا  و 

مححا،  قححرارداد هححاف ارضححا خححدماا صححتی، پروطححده هححاف جنححایی، آمححشتش ررصحح  هححاف  ححا وتارا  صححت  اا

دسلرسی  ا مراقب  هاف مناسب  راف خشد تان و یا ارکیباا، و در اصامی ا در کجا تیر نا خشاهد )و یا  اید( 

 ساخلا تشد.

سشء اسلفاده ات قدرا  راف اامال طفشذ در  خحش  هداتح  و درمحان و در وتارا صحت  اامحا  حا انحشان یحک  >

 جدف و مداوق در هر  خ ی ات ک شر اتاره تده اس .م  د 

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 رخی مشارد، در  س  هاف مسل ی." "امشر مالی, ادارکاا, ادارکاا در ساخ  و سات و در  

  ،ف امحشمی وتارا رؤسحا"سشء اسلفاده ات قحدرا در  حا؛ارین سحطح میباتحد: سیاسحلمداران، طماینحدگان مجلحع

صت  اامحا، همحا آطهحا. محا محشاردف  را داتحلا ایحم کحا ایحن ارحراد قدرامنحد  وقلحی  یمحار میباتحند و وقلحی محشرد 
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ی ححی حلححی  –اححداوف قححرار میگرطححد آطهححا ات لدححن و طفححرا و اسححلفاده ات خ ححشط  الیححا کححارگران  اسححلفاده می ننححد

وتارا هرگز الیا او کداق اقحداق ط حرد.  حر خحرف  و –کارمند تفاخاطا را هنگاق وهیفا ل  و کشب کرده اس  

آن اافاق وتارا  ا کارمند دسلشر داد اا ات مردق کا خ شط  کرده  شد اذر خشاهی کند  و آن تخ   ی لر  ا 

اهدید اداما داد! پع ات آن، ی ی ات مدیران در وتارا  ا کارمندان  و  پزت انر داکلران ه حدار ارسحال طمحشد 

ل ت ای  کارمندان و  ا دس  آوردن قناا  رهبران متلی و سیاسلمداران. کارمنحدان اشسحط ، و  خاور کنلرو

 ارراد قدرامند مشرد  د ررلارف قرار گررلا اطد.

  ارححراد قدرامنححد در هححر سححاحا کنلححرول و؛یحح  مححارا دارطححد، ات جملححا  در  خححش صت ر هداتحح . اگححر آطهححا مححی"

د ، آطهحححا آن را میگرطحححد. تمحححاطی کحححا قشماطدانرررماطحححده ات خشاهنحححد انهحححا آمبحححش؛طع کحححا ردحححال اسححح  را  گیرطححح

<XXX ،صحت  اامحا خحشد  حا؛ف کارمنحدان ر حار  رئحیع<اا اف خاطشاده خشد را  ا خاور احداوف مییحاورد

 میباورد. او میلشاطد کا هرنا را اشسط قدرا خشد اطجاق دهد.

  کی ملشاطد کا اور مجاتاا کند<XXX>? رامیحد او امحاق دیپارامنح  صحت   وقلحی کحا ا حش پارلمحان  اتحد و

ما هر احشامر او را هحر  حار اطجحاق میدهحد. محا  سحیار میلرسحیم ات این حا  رئیعااما را در و؛ی  اداره مینماید. 

 “کداق اتلباهی ات ما در م ا د رامید او سر طزطد. این یک امر مدمشل میباتد

 

خحوری و اسحتفاده سحوه در سحازمان هحای ملحی   بحین  "چگونه وزارت صحت عامه میتواند از اعمال قوم گرایی، خویش

 المللی  یر دولتی جلوگیری نماید؟"

پاسخ دهندگان ترح دادطد کا روف ادهد، طتارا و سیسلم گزارش دهی،  ا  رخی ات طگراطحی هحاف مطحرح تحده  >

 در اراباو  ا صداق  و تفاری  اشسط کساطی کا در و؛یاا هاف   ا جمدی  کملر اطد میباتند.

مان هاف ملی و  ین المللی غیر دوللی  م  را و ااهاماا کحا اغلحب در وتارا صحت  اامحا  حا اشجحا  حا  سات >

 سطح قشمگرایی و خشیش خشرف را مشرد مرحتا قرار طمیدهند.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 "".سیلم مدیری  مدلشماا صتی ، طتارا مسل م، و ات ت ای  اسلفاده کنندگان 

  "سیسلم گزارش دهی ما تفاف اس ، اا جای ا  در اریا اداد و ارقاق صادق میباتد" 

  ما ات قشق گرایی و خشیش خشرف در ساتمان هاف ملی و  ین المللحی جلحشگیرف  مینمحایم. آطهحا ایحن وحرت روش"

 را دارطد ماطند هر کسب و کارف دیگرف"

 رادر من مدیر اامد ی ی ات ساتمان هاف غیر دوللی در " <XXX اس  و من مدلشمحاا دارق کحا ایحن تحیشه >

را آطها هم دارطد. او هر آطچا کحا  خشاهحد اطجحاق میدهحد. افحاوا  حزرگ  حین محا ایحن اسح  کحا: محن اتح  ر حار ات 

ورف اا اف پارلمحان  در ارابحاو  حا کارمنحداطم محن اسحلم و او طحا. همچنحین، او ده  را حر ح حشق محن را  دسح  

 میاورد."  

 اما  ا؛ف آطها کنلحرول طحدارد. آطهحا  حا خشاسح  خحشد  و اراباوحاا خحشد کحار هحا را اطجحاق محی "وتارا صت  ا

دهند. اگر آطها کار روش م ا ا داتلا  اتند، این روتن اس   کا آطها ارایحب قحرار داد خحشد را  سحاتطد. محا آطحرا 

 دیده میلشاطیم."

ت عامححه در هنگححام اسححتخدام مححامورین جدیححد بححه آیححا شححما بححه ایححن بححاور هسححتید کححه مححدیران   کارمنححدان وزارت صححح"

 راد گروهی خود حق اولویت میدهند؟خویشاوندان   و اف

  این سشال اشسط اکثر  ات پاسخ دهندگان در این  خحش اصحدیق تحد،  حا وجشدی حا  د حی ات وقحشث آن جحشاب رد

 .دادطد، کا اکثر تان ات جملا مدیران ارتد در م ر وتارا صت  ااما در کا د   شدطد

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " لی، در این جاه راه هاف مخللفی اس . آطها ات ررسلن  س  هاف خالی  حا ااحرن جلحشگیرف محی کننحد. آطهحا طحاق 

طامزد مشرد طتر را  ا وحشر مسحل یم مدررحی می ننحد کحا  او اطلخحاب تحده اسح . آطهحا پروسحا املتحان را کنلحرول 

 ا ارایب مینمایند. اگر این ورح تان  اتد، هیر کع آطها را ملشقت طمی اشاطد."مینمایند و طمراا املتان ر
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 در درلر ما وجشد طدارد، طا، این اافاق طمی ارلد، اما تماطی کا من  راف نهحار سحال در آطجحا  حشدق ایحن کحار  ،"طا

هحم صحنفیان اش را در هحر محدیری  محدیری   حا خحشد داتح . نگشطحا ام حان  رئحیع<. XXXرا در آطجا دیحدق >

 دارد کا اماق مدیران ات یک صنت آمده  اتند و این یک روش صادق  ا ارایا خدماا  اتد؟" 

  من ی ی را سراغ دارق کا ی ی ات مدیری  هاف ما کحا هحر کارمنحدش ات یحک گحروه خحاطشاده میباتحند؛ آطهحا  ات"

مدیر این را کنلرل می ند. و اطلخاب او صرف یگاطا گزینا میباتد. من در اینجا قبد ات او < و XXXآمدن ات >

واحده •  شدق  و من ات او  رط  میبرق و  اید من اطلخاب کنم کا این اسلرس و ر ار را اداره کنم. نحا  ایحد   حنم؟ 

 این واضح اس ." کار من  ا کاکا و یا  رادر تاده اش داده تده در روتف کا من اسلدفا  دهم،

 " طحا، محن  حاور طمحی کحنم کحا ایحن م ح د  اتحد. اقحشاق مخللحت در اینجحا وجحشد دارد. دو طفحر ات محدیران محا هسححلند

<XXX در اینجا یک قشمی  طیس  کا  ا؛ف تفاخاطا ححاکم  اتحد، کحا  شاسحطا اش در اسحلخداق وحرح داتحلا ،>

  اتد؛ ما م لرکاً  ا هم کار می نم. "

 ات مشقدی  خشد من, من کامر آن را رد می نم." "من مطمئن طیسلم . 

  وقلی کا املتان می دادق  راف این  سح ، ریاسح  صحت  اامحا و؛یح  مسحل ماً آمحد و محرا گفح ، محن تخصحی"

دیگر را اطلخاب کردق گف  طا تما را، اما هنگامی کا کاطدیحد محشرد طتحر کحار را رد کحرد، سحپع محن  حراف ایحن 

 سم  اطلخاب تدق."

 کر می کنید که رهبری وزارت صحت عامه از این مشکالت آگاه هستند؟""آیا ف

و احرش  - ی لر پاسخ دهندگان در این گروه اایید کردطد کا رهبرف وتارا صت  اامحا ات ایحن م ح را آگحاه  >

 مساید قشمگرایی و ارجیتی اصمیم گیرف در منا ع   رف.  – راف آدرس طمشدن 

   دهندگان: رخی ات ط د قشل هاف پاسخ 

 "آطها هسلند حمای  می نند این کار ها را " 

 ".لی، ات  خش ما هسلند و این مسائد را طیز خشب میداطند  " 

 < رهبرف وتارا صت  ااما  ا ویژه "XXX ". ریاس ، کامر  در رساد اسلخداق کارمندان تامد اس > 

 مححی داطححم، امححا طححا  ححا آن االححراف  "رهبححرف  وتارا صححت  اامححا ات مسححاید  ححا خرصححا آگححاه طیسححلند."،  رخححی

 طمی نند."

  دکلر ریحروت محی اشاطحد آن را ملشقحت کنحد، و محا امیحدواریم کحا ایحن اافحاق  یارلحد.او در  یاطیحا خحشد ننحین اههحار"

 دات  کا  ا رساد خااما میدهد."

 ف جدیحد "ما می نشیم کا دیگر وتیران در  حاره حسحاب دهحی و تحفاری  صحتب  می ننحد. محن امیحدوارق کحا رهبحر

 ردلی در مشرد خشد اقداق کند. دیگر نگشطا من هیر امیدف  ا آینده داتلا  اتم؟"

 اومینان ات کیفی  ر کنلرول کیفی 

 "چگونه شما میکانیزم پاسخگویی و شفافیت را در رهبری وزارت صحت عامه  در  مینماید؟" 

ر م ححاهده تححده اسحح . پاسححخ دهنححدگان آطهححا در ایححن مححشرد طتریححاا ملفححاوا داتححلند، و ایححن در امححاق منححاوق ک ححش >

طتراا تاطرا روف پاسخگشیی و تفاری  )یحک اقلیح  کشنحک( جحشاب رد   حا ااییحد  کامحد ) حیش ات طصحت(،  حا 

 نند سطح میاطی مدیران   ا ااکید  ر سیسلم مشجشد  راف ارا ا و ارغیب تفاری  طمشدطد. 

ر اراباو  ا  رساد ادارف، مسئشلی  پحذیرف و اههاراا امشمی در مشرد  داکلر ریروت و وتارا صت  ااما د >

 اداره امشر میان مدیران  در هر ط طا ک شر  ا طاق طیم تناخلا تده اس .

در میان پاسخ دهندگان، طیز کساطی اایید کردطد کا م ا لا  ا اناصر راسد در سلسلا مرااب وتارا صت  اامحا  >

 حد گردد.   کا طملشاطد  ا صشرا رشرف –اثر طا ملمرکز خشاهد دات  

    رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:
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  کارمندان دائمی کارهاف اتلباه را اطجاق طمیدهند اما هسحلند کسحاطی کحا  حراف کشاحاه محدا کحار می ننحد کحار هحاف"

 خراب را اطجاق میدهند و در رساد ادارف دخید میباتند."

 " گشطا اقداق  راف اصرح وضدی  وجشد طدارد."در اینجا پاسخگشیی وجشد  طدارد، طا ارتیا ی،  و طا هیر 

  ما  ا اساس ر ع وار افلیش داخلی داریم و در افلیش ها ات وتارا صت  ااما ات کا د میایند، کحا آطهحا محا را"

 م  را در تفاخاطا خبر میدهند. "در اراباو  ا 

  رهبحرف دقیحق اسح . "سطح رهبرف وتارا صت  اامحا در پاسحخگشیی مشرحق اسح : اصحمیم گیحرف در سحطح

ط او ضدت مر شو  ا تفاری  و پاسخگشیی مدیران میباتد: اگر مدیران  گزارش  دهند 'همحا نیحز تحفاف اسح ' 

 و رهبرف آن را می پذیرد، و  ددا سیسلم ما این مدیران  ا همان سطح ات پاسخگشیی  ا تمار طمیاورد. "

 رف قبلی ما  ی لر متارتا کار  شد.""در حال حاضر رهبرف در اراباو م رراا سخ  گیر اس ت رهب 

  هر مدیر و هر کارمند ات دیگراطی کحا کحار اتحلباه اطجحاق میدهنحد آگحاه هسحلند. ایحن واقدیح  ررهنح  و احادا محا"

اس . انها مدیران  سحیار ارتحد در م حر وتارا صحت  اامحا ر حار سیاسحی  را  خحاور داتحلن  ارابحاو حسحا ده 

 "خاور اطجاق کار اتلباه رد می ند.ریروت را دطبال کنیم  کا ر ار ها را    احساس می نند. ما  اید مثال داکلر

  تما ات من کرده خش لر میداطید راجع  ا وضدی  وتارا صت  ااما و  حراف محن ضحرورا طیسح  احا  ی حلر"

هاف  یدون اخطاریحا قبلحی کحا ایحن امحر یحک  رئیعاشضیتاا  دهم. وتیر صت  ااما طصت ات یک درجن ات 

ف جدید قادر  حا اتح ال وهحایت تحان  حا دلیحد رؤسان رهبرف را  راف وتارا صت   ا میان آورد. م  د کر

 ر ار هاف سیاسی و دیگر مساید مبهم طیسلند."  

 "چگونه رهبری وزارت صحت عامه میتواند عدم شفافیت عمدی را  کنترول نماید؟"

,  کا ط ان دهنده اینسح  کحا آطهحا تحناخلا تحده پاسخ دهندگان اشضیح  ردلی کنلرل و سیسلم هاف  ا طاق و امل رد >

 و قا د درک  ا انشان ا زاری ا تفاری  را در وتارا صت  ااما ارغیب می ند.

پاسخ دهندگان ات سرااسر ک شر اردید  دارطد کحا ارحرادف  حراف سحشء ررلحار پاسحخگش  اتحند، م اومح  در  را حر  >

 اجراف  انفیذ اکثراً  ا مردق  قدرامند  اراباو دارد و این اهدید خ شط  میباتد.  

ی    حا احدق  یسارف ات پاسخ دهندگان در م ر وتارا صت  ااما  ا وشر خاص ات اشاقب ، پیامد ادق مشر د >

 تفاری  و صداق ، در اراباو  ا پیامد ها  راف امنی  کساطی کا در اجراف دخید  شدطد ا رات طگراطی داتلند.

    رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 "  در آطجا  اید طلای  ات امل رد و مجاتاا   اتد. و آن  اید  ا صشرا احاق تناسحاطده تحشد. ایحن یحک کحار م ح د

 د،  دلید این ا ارراد قدرامند در حال مداخلا  راف جلشگیرف ات هر گشطا طلیجا هسلند."کا اطجاق تش

 " ما مل ی  ا ریاس  طتارا و ارتیا ی میباتیم، ریاس  ارتیا ی ات اطبیق م رراا، ریاس  افلیش داخلی. ایحن

 وهیفا تان اس . 

 یداا تشراف ملی کنلرول می شیم.""من مطمدن طیسلم ، در آطجا گزینا هاف  راف آطها اس ، ما اشسط اهد 

 ی حی ریاسح   ررسحی  ات اجحراف قحشاطین پارامنح  داریحم"من  خش خصشصی را  سیار خشب میداطم: ما سا دی .

صت  میباتد کا مسشل  ررسی امحاق  خحش هحاف خصشصحی اسح . در ححالی کحا دیپارامنح  دوهمحی طتحارا و 

دارد،  و سشمی ریاس  افلیش داخلحی اسح . در  ارتیا ی اس  کا طتارا  ر اماق ردالی  هاف  خش خصشصی 

کد، این  خش طتارا و ارتیحا ی  خحش خصشصحی را مینماینحد و  حا م امحاا  لنحد جهح  اصحمیم گیحرف گحزارش 

 میدهند. من طمی اشاطم  گشیم کا اگر هر کداق  تفاری  و صادقاطا کار کند. نگشطا ما  اید مطمدن  شد؟"

 "ا و  ررسححی  میباتححند و ارتیححا ی  خححش نهححارق رهبححرف، منححا ع   ححرف، طتححار پارامنحح  م حح شلدراینجححا سححا دی

ارضحا خحدماا صحتی و امحشر مححالی، در  خحش خصشصحی،  محا در  رخححی ات محشارد طگراطحی داریحم:؛ در وححی 

مراحد اسناد در تفاخاطا ها، در رادیشلشژف، کلینحک، ویحا مراکحز ا خیصحی کحا  دحد ات ایجحاد تحان یحک م ح د 

ارتیا ی اتردالی  تان را داریحم. ایحن مسحئشلی  هحا مر حشو دیپارامنح  هحاف ذکحر تحده  هسلند.  ما حق طتارا و

 "خصشصی اس .میباتد. مسئشلی  ما دادن اجاته کار  ا  خش 
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  من  راف هم اران ما در این مبارته طگران هسلم. اگر ما در  ا؛  ردن صداف ما در  را ر خ شط  کساطی کا"

خشیش میباتد، ما هما  ا اهدید مشاجدا می شیم، این اافاق میارلد. نگشطحا محا  ا  رطاما هاف غنی ساتف و قدرا 

 طگران طباتیم کا آطها ما  راف ارش هاف ما در تفاری  در  خش صت  و درمان طاپدید طخشاهند کرد."

  من  ا دراید تخ  جناب آقاف دکلر ریروت االماد دارق. ما  اید ورت سلشک خشیش را درسح  طمحشده و  حراف"

 ارائا  راف ررلار مناسب ارغیب طمایم. او ما را حمای  خشاهد کرد."

 <"XXX> ایححن تححخ   یسححار مسححل م گفحح  او خشاهححد  آمححد و مححا را خشاهححد ک حح  اگححر مححا در م ا ححد اهیححا کننححده

قرارداد ایسلادیم. او قرارداد هاف خشد را در  خحش سیسحلم امنیلحی دارد و او محی اشاطحد دقی حا نیحزف را کحا گفح  

 اطجاق دهد." 

 ""پع نگشطا اس ؟ 

 " ی لر طا'  حا ایحن م ح را ؟ "  ایحد محن خحداحارتی کنحیم"  حا ها اس  کی می گشید '  رئیعدر کجا امنی   راف

 همسر و ررتطداطم هر روت؟"

 چگونه شما میکانیزم پاسخگویی و شفافیت را در پروسه استخدام در وزارت صحت عامه در  مینماید؟""

پروسحا اسحلخداق اشسحط  سحیارف ات مصحاحبا پاسحخ در حالی کا سیسلم و کنلرول  حراف حسحا دهی و تحفاری  در  >

 دهندگان اذکر یار ،  ا ضدت ها همچنان اتاره تده اس . 

    رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  ادارک و اجهیزاا و لشاتق اخین ی البلا  اید،  کا روی رد سیسلماایک  حراف جلحشگیرف ات رسحاد ادارف داتحلا"

مدیر  شدق، ما این طشث روی رد را داتلیلم کا مشرق هم  شد. در ححال حاضحر < XXX اتد. تماطی کا من در >

من درک می نم کا  مدیر جدید  رخی اصامیم ضدیت در ارابحاو  حا این حا  ایحد در میحز اصحمیم گیحرف احدارکاا 

و  -  اتد و این درس  طبشد.  اگر او هر یک  ا ارقا اش را اطلخاب کند، سپع در آطجحا حسحا دهی کملحر میباتحد

 "لی دوطر ها را  ا مصرف میرساطند.در این روت ها آطها خیلی وجشه ما

 " ادارک قرارداد دس  رسی  ا خدماا صحتیBPHS ضحرورا  حا کنلحرول  سحیار قحشف  حراف جلحشگیرف ات ،

 رطده تدن ساتمان هاف ضدیت غیر دوللی دارد. آطها هرگز در قرار داد هاف قبلحی طبحشده اطحد پحع نحرا  حا آطهحا 

 ترک  در رقا   آتاد داده تده؟ این یک ضدت جدف میباتد." اجاته

  این ریاس  ها   راف طتارا و ارتیا ی و ارتیا ی ات اطبیق،  ا ویژه ی ی  آن افلیش داخلی، هما  آطها  رخی"

ات مدامرا و رساد را دارا اطد کا  اید حد. اگر افلیش  ا  تفاخاطا هاف و؛یاا می رود و  خاور  مثب  ساخلن 

طلیجا  اترسی  پشل ولب می ند, این واضح اس  کا ما طمی اشاطیم  در مبارته  حا رسحاد ادارف غالحب تحشیم. کحی 

 ححا؛ف هماکححارن در و؛یححاا  ححاور خشاهنححد کححرد وقلححی ات کا ححد ارححراد راسححد را میفرسححلند و آطهححا خشاسححلار پححشل 

 می شطد؟"

 "ا و اطجاق طحدادن آطهحا در تمحان مناسحب؛  ریاسح  م  را در ادارکاا وجشد دارد: ااخیر در پروسا قرارداد ه

 ادارکاا   رخی ات قراردادهاف خاص را  ا  رخی ات گروه هاف خاص و ترک  ها میدهند."

 " در محشرد  دوطححر هححاف ،  ایحن  ایححد روتححن   اتحد کححا دوطححر هحا وتارا صححت  اامححا  را کمحک مححالی مطححا ق  ححا

ف  سیارف ات پروژه هاف اجدید طتر ط ده اس ت کحا واقدحا پروگراقر  رطاما م خ  مینمایند. خطشو  شدجا  را

 طیات  ا اشجا دارد."

 پاسخگویی  را  شما چگونه در رابطه به وزارت صحت عامه با دونر های مربوطه اش در  مینماید؟""

پاسحخ دهنححدگان در ایحن  خححش ا راتطاامیحدف و طگراطححی در ححاره نگحشطگی پی ححرر  آطهحا در وتارا صححت  اامححا  >

دوطر ها، طا امیدف ات نگحشطگی ق حاوا دوطحر هحا و پی حرر  آطهحا در وتارا صحت ، و طگراطحی ات دیحد اشسط 

 دوطر هاف کا حسا دیهی اراباو یک وررا میباتد."

    رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:
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 ".اهدا کنندگانر دوطر ها اصرار در  رطاما هاف خشد  دارد اا امرکز  ر طیاتهاف واقدی ک شر" 

 طا" <XXX و طا سایر امشید کنندگان مالی  کمک در  خحش مدحالجشف وتارا صحت  اامحا طمحی طماینحد، در >

 حالی کا ت ایاا مسلفید تشطدگان  ر روف این ملمرکز میباتد."

 " سححطح رهبححرف وتارا در حسححا دهی مشارححق  ححشده . اصححمیم گیححرف در سححطح رهبححرف سححخلگیراطا اسحح : ط ححاو

ران اراباو میگرد اگر مدیران گزارش دهی  اتند "هما نیحز تحفاف اسح  " ضدت  ا تفاری  و پاسخگشیی مدی

و ملصدف وتارا آطرا آن را می پذیرد،  ناً سیسلم مشدجشد طمیگحزارد احا ایحن محدیران  حا همحان سحطح پاسحخشگش 

 " اتند. دوطرها مان طیز در جریان هسلند.

 "صححادقاطا، آطهححا هححیر درک درسححلی ات  طتریحاا دوطححر  ححزرگ وتارا صححت  اامحا مسححلماً قا ححد قححدر اسحح ، امحا

کححا مححا را  مشاجححا  ححا نححالش در  را ححر ارححراد تومنححد  -اهدیححد  ححا مححرگ  -واقدیحح  اهدیححد الیححا مححا را ملشجححا طسححیلند

درصشرا م اوم  ما را ات  ر ار قرار خشاهد داد.  هر نالش  ا ارراد قدرامند رو رو هسلند اگر محا ر حار و 

را ر. آیا دوطرها کا درجلساا  ا ما ترک  م نند حاضر هسلند احا  حا ررتطحدان  رطاما هاف خشد را م اوم  در  

 "و خاطشادتان  ا این طشث ات اهدیداا روتمره تطدگی کنند؟

 "( همین اکنشن  ات کارمندان من دری ی ات دراارXXX اجراء وهیفا می ند کا ات وف تندیم کا درمشرد محا و )

می ححشد. امححا او  ححا ای ححان مشارححق طیسحح   ححا دلیححد مل یحح  خشدتححش. طححااشاطی هححا مححان درایححن وضححدی  نححا صححتب  

( طگران هسلند، من سح شا اخلیحار کحردق و XXXتماطی ا او  ا من اشضیح داد کا آطها در مشرد پی رر  در )

کمی هم طاراح  تدق ، اما یک  راه وش؛طی  راف  هبشد س لشر مشجشداس  کی  ایحد پیمحشد. هسحلند کسحاطی ا ات 

( ررلند اا تطدگی اراق داتلا  اتحند، امحا محن ک حشر خحشد را رهحا طمی حنم . XXX ا جاف دیگر ) (XXXک شر )

(  انها محی اشاطحد XXX% سدی وارش می نم. اگر )10ک شر من خاطا من اس  و من در  هبشد این س لشر آن 

میلححشان در تححاخ  ات نححارنشب گزارتححاا آن هححا   ححا انححشان ی ححی ات ری ححرر  هححا حسححاب کححرد،  نححاً نححا گشطححا 

پی رر  کار روا ط را در طتحر گررح . محا در م طحع اجحراءا خحشد در قسحم  پاسحشدهی  مشارحق طیسحلم امحا ایحن 

   " داین مدنی طیس  کا ایم مذکشر طاکاق  شده.  ا مدذرا این  راف من خیلی م  د اس .

 "سحم  کحا نحا تحده کحا اگر ررض  طمره دهی  راف تفاری  و صداق  کارف دوطر ها  حرایم داده تحشد؟ درایحن ق

طمی اشاطد سشال کرد، و من  طمیلشاطم اا  راف کارمنحدان مجحرب خحشیش  فهمحاطم احا در ر حا آتاد سح لشر صحت  

همچش مشقت را اخلیار کحرد. هنگحام ی محن اجحاته طداتحلا  اتحم  حا کسحاطی ا اینحده محار در اخلیحار دارطحد. محن در 

ارکردق. طتریاا من همی حدر  حشد کحا امحروت صحبح در وتارا صت  ااما  ی لر ات  یس  سال یدنی دو دها ک

 "ر ر خطشر کرد.

 "آیا شما فکر می کنم که هر گونه فشار سیاسی بر وزارت صحت عامه در مورد اجرای خدمات صحی وجود دارد؟"

 این در حال اس  کا  راف  اسخ دهی در کد دو طفر ات کلگشر اطلخاب تدطد. >

  رخی  ط د قشل ات مصاحبا کنند گان:

 " هم حاران محا در و؛یحاا اتح  ر حار ررماطحدهان متلححی و اا حاف تحشراف و؛یلحی و طماینحدگان مجلحع رو ححرو

و نا طشث ات خدماا  ا اروه اسلخداق کارکنان طیات اس  کحا  هسلند کا در آن در آطجا کلینیک  اید ساخلا تشد.

ات ایحن ارحراد احسحاس می حشد. اهدیحد آطهحا  البلا. آطها ات  ر ار هسلند. این ر ار سیاسی اس ،   لا اهدیداا طیحز

این اس  کا  اید یک کلنیک جدید ساخلا تشد، و یا درغیر آن طامم ن خشاهد  شد  راف اجراا ارضحا خحدماا 

 "صتی درطاحیا مذکشر. کا آطها این کار را میلشاطند.

 "لحا  در سحاتمان هحاف ، البلا ر ار سیاسی مشجشد اس   در ریاس  ها صت  ااما و؛یحاا  کحا  ااحث مداخی ل

 "غیر دوللی در ارائا خدماا صتی ، و همچنین در ررآیندهاف اسلخداق می شد.

 " لا، و آن طیحز  مخالفحان هسحلند، منتحشرق ایحن اسح  کحا قشمنحداطان متلحی والبحان ؛ همحا گحروه هحاف قدرامنحد در 

، درکجا و نحا گشطحا ، و غیحره  منط ا ما ،  رخی اتصدور دسلشر و اح اق کا نا  اید کرد، نا اافاق  اید رخ ده

 "این هما مشارد آطد کا  ا آطان اراباو دراطد.

 " ر ار سیاسی میلشاطند جریان وبیدحی ات ارائحا خحدماا صحتی ار در سحطح کلنیحک هحا و تحفاخاطا هحا  را مخلحد

 ساتد."
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گحوی نیازمنحدی در وزارت صحت عامه، فرد مناسب در وقت معین کار میکند ، به این معنحی، کحه مهحارت وی پاسح  "

 "های وزارت بوده؟

اخلرف  سیارف در میان پاسخ دهندگان در این مجمشاا وجشد دارد. آطها   حر ایحن  اورطحد کحا کارمنحدان مجحرب  >

  .در سطشح تیر و یا  سیار کملر ات آطچا  راف ط ش آطها مشرد طیات اس 

رئیسحاف مرکحز، در کا حد و مراکحز صحتی در طمشطا هاف جمع آورف تده  ات سحطشح مخللحت در وترا صحت  اامحا، ات  >

 .و؛یاا ولسشالی ها  دس  آمده اس 

    رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  احلما؛ کملر ات طصت یحک سحاا  در و؛یح  محا.  حا انحشان مثحال، محن ایحن وضحدی  را م حاهده کحردق:  محرد"

ا لدا راطنده  شد و سحپع  حر اسحاس همحین اسحناد جشان اسناد اتصیلی را ات پاکسلان  ا تفاخاطا آورده  شد. او در 

جدید پی رر  کرد، او واکسنااشر تد ، طاگهان او طرس تد. همحا اینهحا در محدا کملحر ات دو محا رخ داد. وتارا 

صت  ااما مدارک او را  قبشل کرد و گفلند کا طتر  ا ا اضا ما اورا اسحلخداق کحردیم . در ححال حاضحر، هحیر 

 کا آیا او یک  "ررد مناسب" در  س  طرس میباتد."  اور درس  وجشد طدارد

 ".در این و؛ی ، احلما؛ طیم" 

  ی لر  ا سطح  ا؛  ا اطداته کاری ماهر طیسلند، مگحر محا هنحشت  حا اطحداته کحاری کارمنحدان مایحد  حا کحار در ایحن "

  ا این و؛ی   ایند. ا  خاور کارو؛ی  طداریم. امنی  قا د االماد طیس  و ماطع  راف ارراد ماهر می شد ک

  محن تخصححا ر حر می ححنم کححا آطهحا ارححراد مناسححب  خحاور کححار در وهححایت تحان میباتححند. امححا محن ایححن را ارتیححا ی"

 طمی نم."

 .اتل ال در وتارا صت  ااما  ا ب صشرا قشف مبلنی  ر اساس مهارا و ضروریاا میباتد" 

 ح شق   ر و ابدیض

 ویححا بححه بححار آوردن( تبححیعر در وزارت صحححت عامححه چیگونححه ارزیححابی "نقححش بزرگححان اجتمححاعی را در رسححیدگی بححه 

 میکنید؟"

 ط ش  زرگان اجلماای  ا اساس وضدی  و مشقدی  مل یر و غیر ثا   اشضیح تده اس . >

 زرگان اجلماای  طشر امشق  تیث مدارع مشکرن و وررداران خشیش، اأثیر گذار در اصحامیم م امحاا صحت   >

سححنلی اجلمححاای ات وریححق ابدححیض و جاطبححدارف، و وسححاو  کننححده قححدرا  ححراف اامححا، مححدارع سححاخلار هححاف 

 قدرامندان قلمداد تده اطد.

  د ی ات ط د قشل ها ات مصاحباا

  زرگان اجلماای و قشماطداطان  راف احأثیر گحذارف روف اصحامیم م امحاا خحدماا صحتی  حا منحاهیر مثبح  ویحا "

 منفی اهداف و منارع خشیش را دطبال می نند."

 " زرگححان اجلمححاای میلشاطنححد  ححا؛ف وتارا صححت  اامححا ر ححار وارد طماینححد اححا مشقدیحح  مراکححز صححتی را ا یححر 

دهند؛ آطها در این اق میلشاطند مشرق تشطد و این امر  راف منارع گروپ هاف ای ان و ضرر ورف م ا د )دتمن( 

 ای ان خشاهد  شد."

 ی کحا یحک تحخ   حا اداره "من در مشرد یک ق یا ابدیض قحشمی مدلشمحاا دارق، تمحاط<XXX>   در و؛یح

<XXX>  ملأست هسحلم، محا ات » راف اسلخداق مراجدا طمشد. اما رئیع این اداره  طشر مسل یم  رایش گف  کا

 این هم ات کنلرول  زرگان اجلماای من أ میگیر."« د ریاس  خشیش اسلخداق طمی نیم <XXX>ارراد 

 " در ساحاا دهاا  زرگحان اجلمحاای و قشماطحداطان در مراححد اصحمیم این مرابط  ا قرارگاه وتارا طیس ، اما

 گیرف ط ش حیاای دارطد. کا میلشاطد ات ابدیض جلشگیرف ویا هم آطرا ا شیق طماید."

 "آیا در مورد منابع بشری روی رهبری وزارت صحت عامه فشار سیاسی وجود دارد؟ توضیح دهید."

 رطد،  خصشص ات ورف اا آ تشراف ملی.اصامیم منا ع   رف ات  ر ار مداق قرار دا >
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  د ی ات ط د قشل ها ات مصاحباا

  لی. در پروسا هاف اسلخداق و منف ی، حلحی اگحر مشضحشث در محشرد  سح  یحک کحارگر احادف هحم  اتحد، یحک "

وتیر ویا ا ؤ تشراف ملی میلشاطد دخید  اتد. ی یناً،  اید ر ار ای ان در مشرد اطلخاب ویحا اطف حاک  حراف امحاق 

  س  هاف االی رابا مدطتر گیرید."

  هححیر نیححزف دیگححرف در مححشرد ر ححار ای ححان طیسحح . هیچگححاهی ا ححشی ی  ححراف کححارخشب ویححا دسحح  آورد وجححشد"

طححدارد. ر ححارهاف سیاسححی و اتیدیححداا در اداراا درمححشرد یححک نیححز اسحح ، و آطهححم منححا ع   ححرف. مححن در مححشرد 

ایححن تححخ  را در ایححن م ححاق »ا داردق کححا در مححشرد این ححا ا اضححا هححاف سیاسححیشن  لنححد رابححا اطبححار هححاف ات طامححا ر

میباتحند.  حا ایحن « اسلخداق کن، ویا آن تخ  را منفک کن، اگر ط نی، میایم و  رای  ط ان میدهم کا کحی هسحلم

 طشث  رخشرد، سیاسیشن ما واقدأ  کا جنای  کار اطد."

  کحا اطلخحاب می حشیم و اسحم محا مدلحشق "ماحلی قبد ات احراد  س  مان اتح  ر حار میباتحیم. وقلحی روتحن تحشد

 <XXX>ی مسحؤلی  )وهیفحا( ځپحشهن <XXX> ا این تخ ات»تشد، تط  هاف الیفشطی مسل یمأ آغات می شد: 

آطها ر د  ا لس  تان کا کی در کداق  س  در کداق مشقدی  م رر تشد ط سحلا اطحد. ایحن «  دهید. <XXX>را در 

 ام ان دارد."

 اخاذي

 عامه فشار و اخاذي را مدیرت میکند؟ آیا مدیریت این پروسه مؤفقانه بوده است؟""رهبری وزارت صحت 

مخحاوبین مثححال هححاف ملدححددف اتا ا ححد  ححا ر ححار را  یححان طمشدطححد، کححا  د ححأ  ححا اهدیححداا خ ححشط  همححراه  شدطححد، و  >

م امحاا واکنش ا لی ی  ا این اهدیداا ات اشارق  ا خشاسح  هحا، ناطحا تطحی روف یحک اشارحق، ولحب حمایح  ات 

دیگر، ولب کمک ات طیرو هاف امنیلی، و  طشر ساده  ا الح  احدق مشجشدیح  راه  حدید اتمحد طمحشدن وضحدی  

 میرسند.

نندین مخاوب ات م ر  قرارگاه وتارا صت  ااما  یاطمشدطد کا ات تمان ا رر داکلحر ریحروت  تیحث وتیحر،  حا  >

ف ححد م ح د،  دسح  محی آورد، م حاق وتارا م شره هاف کا  دد ات مطلع ساخلن درلر وف و ولب رهنمشد  را

 صت  ااما  طشر مسل یم و ردا؛طا  ا همچشن وضدی  ها رسیدگی می ند.

  د ی ات ط د قشل ها ات مصاحباا:

  ،اطبیق م رراا و مطا د  ات اولشی  هاف وتارا صت  ااما  د أ نالش آمیز میباتحد. در  د حی ححا؛ا"

اخلیار دیگر ا ب ط ینی می ند: یک گروپ )مجمشاا( اا أ تشراف وتارا صت  ااما  ا ال  ادق داتلن 

ملی  ا؛ف وتارا صت  ااما ر ار وارد می نند اا تخ  مشرد طتر ای حان را رئحیع یحک اداره ادیحین کننحد، 

وگرطا رئیع دیگر را صدما خشاهند تد، ویا هم وتیر را  ا پارلمان اح ار خشاهند کرد. ایحن اتدیحداا واقدحی 

 باتد.مصؤطی  می

  ات وریق  تث میل یم  ا  زرگان اجلماای )ویا منا ع دیگر م  د سات( اما اگحر ات وریحق  تحث مسحل یم مم حن"

طباتد،  ددأ  ا اداراا امنیلی پشلیع  راف حد م  د مراجد  مینمحایم. در ح ی ح ، ایحن ححا؛ا  سحیار تیحاد رخ 

 میدهد."

  تورمند اسلاده تشد. یک هفلا قبد یحک ا حش پارلمحان آمحد "وتیر طمیلشاطد در م ا د اا أ تشراف ملی و ارراد

 «."ط ن»رریاد تد و مرا ل  و کشب طمشد و هیر کسی  رایش طگف  کا، 

 " اگحر کسحی ات ) ا آمدن ح شم  جدید و ویزیر جدید صت  ااما، آطها ورردار کارمندان هسلند. او میگشیحد کحا

 ("طلع ساخلا و در جریان قراردهید.را م رهبران سیاسی ویا اجلماای ات  ر ار قرارمیگیرد، ما

 " آیحا ات وححرف  زرگحان اجلمححاای  منتحشر کسححب خحدماا صححتی  حا؛ف وتارا صححت  اامحا ر ححار وجحشد دارد؟ اشضححیح

 دهید."

 مخاوب  ا وشر ذید اصدیق تده اس . 62این مشضشث اشسط اماق  >
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  د ی ات ط د قشل ها ات مصاحباا:

 و ا اضححأ اامححار کلینیححک را در ایححن مشقدیحح  و ط طححا مشقدیحح  خححاص   زرگححان اجلمححاای  ححا مححا مراجدححا طمشدطححد

طمشدطد. ما یک پروسا پرطگذارف و اط  اف داریم، و در مشرد اشارحق دوطحر هحا  حا ایحن مسحائید متحدودی  هحاف 

اس .  زرگان اجلماای در مشرد ات  پشتش قراردادن مصارف ساخلماطی ویحا  شدجحا املیحاای کلینیحک واحده 

آطهحا انهحا در ر حر ا حرغ ایحن امحر  حا محردق خحشیش اطحد "محن م امحاا را مجبحشر سحاخلم کحا  –نحد یک کمحک طمی ن

کلینیک را در این ط طا اامار طمایند" و ایحن یحک طمشطحا آتحفلگی سیسحلم محا اسح . هیچ سحی احداوق کحار کلینیحک 

ن در قدق  ددف ا اضا خشاهنحد هاف را کا  ا این ارایب اامار تده اتمین کرده طمیلشاطد. .... ما میداطیم کا  زرگا

 کرد کا کارکنان کلینیک را کنلرول طمایند، حلی اگر هرری  آطرا طداتلا  اتند."

 " والی ما  رایم میگشید. کا  راف ولسشالی<XXX>   اشار ناما یحک کلینیحک جحامع جدیحد را ارایحب طمحایم وگرطحا

اطیم یحک اطجیحش ویحا اطجیحش  حین المللحی را ات ورف مردمان آطجا م  را امنیلی  حروت خشاهحد کحرد. نیطحشر  لحش

مل ااد کرد کا در یک قریا کشنک کا مرکز صتی جامع  حرایش مناسحب طیسح  ایحن مرکحز را در آطجحا اامحار 

طماید و در حالی کا اهدیداا خ شط  هم هر ساا  در صحشرا احدق  حرآورده تحدن ا اضحا  حزرگ قریحا وجحشد 

 داتلا  اتد؟"

 "صتی مطا ق  ا اشقداا  زرگان اجلماای طباتد، آطها ات تور کحار میگرطحد و   لی. حلی اگر ضروریاا مرکز

  شدجا خدماا صتی را  ا مصرف می رساطند. اینها میلشاطد تامد اهدیداا  ا خ شط  و متاهراا  اتد."

  لی، آطها اآثیر گذار اطد، اما ط ش تان منفی طیس . ط ش مثب  در کنلرول روش  د وتارا صت  اامحا در ایحن 

سحاحا دارد. مححردق در ریاسحح  صحت  و؛یحح  تحح ایاا خحشد را ثبحح  می ننححد و  زرگحان اجلمححاای  ححراف کنلححرول 

 م  د ر ار وارد می طمایند."

 جدد اسناد ا لبر ازویرررریبر 

 "آیا فکر میکنید که تزویز در سیستم گزارشات داخلی وزارت صحت عامه وجود دارد؟"

 اقی هما  اور داتلند کحا ایحن کحار رخ میدهحد، ویحا خطحر وقحشث آن وجحشد  62جز ات سا پاسخ دهنده ات جملا ا   >

 دارد.

 نندین پاسخ دهنده مثال هاف ات ازویر امدف و گریز ات کنلرول را ارائیا طمشد. >

  د ی ات ط د قشل ها ات مصاحباا:

 ".من مشجشدی  این م  د را رد طمی نم" 

  شدطد غیرحاضر طمشده ولی کساطی را کا در گروپ هحاف "مدیر منا ع   رف ویا ادارف ما کساطی را کا حاضر 

 ر اد تان تامد را در حال  غیر حاضرف حاضر میساتطد."

  لی، گزارتاا محا میلشاطحد در "<XXX>  میلشاطنحد ا یحر تحشطد؛  حراف ا یحر راپحشر هحا  حا اسحاس طلیجحا حاصحلا

 ل، مریض ویا رامید تان دخید اس ."مبالغ مخللفی پرداخ  می شد:  ا در طتر دات  این ا پشلیع، ویا سارطشا

 ".د ی کارمندان گزارتاا طا درسلی را در مشرد تمان ورود و خروج ایجاد مینمایند " 

 " در گزارتدهی تفاخاطا هیر ازویرف وجشد طدارد. من ملی ن هسلم کا گزارتاا در وتارا صحت  اامحا طیحز

 تفاف اطد."

 بیرونی وزارت صحت عامه وجود دارد؟""آیا فکر میکنید که تزویز در سیستم گزارشات 

 "بطور مثال، گزارش به دونرها ویا مقامات دولت جمهوری اسالمی افغانستان؟"
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در م ایسا  ا گحزارش دهحی داخلحی افحاوا در پاسحخ هحا افحاوا قا حد مرحتحا داتح : ر حد یحک پاسحخ دهنحده  حاور  >

ارائیحا یحک طمشطحا ات وف صحشرا گررح ، دات  کا گزارتاا  یروطی تاید ازویر تشطد، ولی تماطی کا ا اضا 

 مثال ارائیا طمشده طلشاطس .

  د ی ات ط د قشل ها ات مصاحباا:

 ".وقشث این امد را هیچگاهی ط نیده اق. سیسلم هاف مسلت م تیادف  راف جلشگیرف آن وجشد دارد" 

 این رخ طمیدهد." ،"طا 

  میدهنحد: حلحی اتحلباهاا کحا آسحیبپزیرف  حا رسحاد "اداراا ات  اداره من گزارش هاف ح ی ی و واقدبیناطا ارائیا

ادارف را ط ان میدهند در گزارتاا محن ذکحر تحده اطحد. خحشب اسح  کحا ایحن مسحئلا در هحر اداره  طحشر جداگاطحا 

  ررسی تشد."

 مم ححن طیسحح  کححا وتارا صححت  اامححا امححداً گزارتححاا جدلححی ارائیححا طماینححد، ویححا مدلشمححاا کححا طادرسحح   ،"طححا

 تناخلا تشطد را اجاته دهد کا ط ر تشد. ات ترکأ  یروطی اشاقب  ی مارف در مشرد وجشد دارد."

 "آیا فکر میکنید در سیستم گزارش های اجرأ خدمات صحی وزارت صحت عامه تزویر وجود دارد؟"

ن پرسش واکنش هاف همسان نشن پرسش در مشرد ازویر گزارش دهحی داخلحی را پی ح ش طمحشد:  د حی ات ای >

 پاسخ دهندگان جشاب قطدی ارائیا طمشدطد ولی نندین پاسخ دهنده دیگر در مشرد وقشث آن م  شک  شدطد.  

  د ی ات ط د قشل ها ات مصاحباا:

 ایاا مسحلفدین خحدماا صحتی در محشرد مراکحز صحتی "من قبشل دارق کحا  حا سحطشح پحایین وجحشد دارد. ات تح 

داطسلا می شد کا در ارائیحا خحدماا صحتی ادحشی ی هحاف صحشرا میگیحرد کحا  حا محراجدین ضحرر وراد می نحد. 

 د ی هم مری ان را  ا س لشر خصشصی  راف رسیدگی راجع میساتطد. ایحن همحا آصحیب پحذیرف هحاف ا لحب 

راار خدماا مل حی مدمحش؛ در سحایا م حرراا محا صحشرا میگیحرد. در مشرد گزارش دهی اطد؛ رساد ادارف در د

گزارش دهی واقدحی در محشرد تح ایاا، ادحشی ی هحا، و راجحع سحاخلن مری حان  حا سح لشر خصشصحی اصحشیر 

 ملفاوای را ارائیا خشاهد کرد."

  تمححاطی کححا نیححزف را کححا ات"<XXX>  ارسححال تححده  ححشد  ححا نیححزف کححا مدححاوطم در جریححان سححفر سححاحشف  ححا

<XXX>  دیده  شد م ایسا کردق،  اید  گشیم  لی: این تاید رخ دهد.  طشر وبیدی محا اقحداماا را جهح  اصحرح

 را ات طزدیک طتارا طماییم. <XXX>آن طمشدیم و اصمیم داریم اا 

 راف اطبیق کنندگان  ،"تاید BPHS  .ا شیق  راف ارائیا یک اصشیر  هلر ات آطچا واقداً رخ میدهد وجحشد دارد

د تیحادف را  ررسحی می نحیم. وقلححی افحاوای را میبیحنم،  حدون تحشاهد طمیلححشاطم اداحا کحنم کحا ارتحی  ححراف محا محشار

ازویر مدلشماا گزارش صشرا گررلا اس . ق ایاف تیادف اطد کا ارقاق اجدید طتر تده اطد. ی ی ات اطجیش ها 

  .هر ار ارقاق خشد را اجدید می نند،  راف ای ان یک اادا تده اس <XXX>در  

 "مشکل جعل  تقلب  تزویز  و جعل اسناد در استخدام منابع بشری و ترفیعات تا چی حد بزرگ است؟"

 اکثری  مطلق پاسخ دهندگان این مشضشث را یک م  د، ویا یک م  د  زرگ خشاطده اطد. >

ا حشیش اطحد طحا  د ی ات پاسخ دهندگان اتاره کرده اطد کا االبار پروسا ها و اسحناد در امحاق سح لشر هحا محشرد  >

 انها در س لشر صت  ویا وتارا صت  ااما.

  د ی ط د قشل هاف ات مصاحبا ها

  راف این اسناد ا لبی یک  اتارف وجشد دارد کا آطجا هرکسی میلشاطد  راف دریار  سند داکلحر وحب ویحا طحرس "

 ویا مسلک دیگرف  ا پرداخ  پشل سندف  دس  آورد."
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 " ی ی ات هم اراطم  ا پاکسلان رر  اا دیپلحشق راکشللحا وحب  دسح  آورد احا  لشاطحد در<XXX>   وتارا صحت

ااما وهیفا  گیرد. من م شره خرف دادق، اما رر ، و  ا مصرف پشل کمی کامیاب تد. وقحشث همچحشن محشارد 

  راف سیسلم ما خیلی  د اس .

 " در<XXX> داق تده اطد. آطها جحشات هحاف کحارف دارطحد و در سح لشر اکثری  مردق  ا اساس اسناد جدلی اسلخ

 خصشصی کار می نند حال آط ا اسناد ای ان جدلی اطد."

  کمیسیشن خدماا مل ی خشد در رسحاد دخیحد اسح  نحشن آطهحا ارحرادف را اطلخحاب می ننحد کحا اشاطحایی اسحلفاده ات"

دسحلا ات ارحراد   ح د ات اتح ال ات ارحراد کحا  کمپیشار را طداتلا و حلی  ا ت ان اطگلیسی طمیلشاطنحد  نشیسحند. ایحن

 اشاطایی اسلفاده ات کمپیشار و داطش خش ی ات ت ان اطگلیسی دارطد طمره  ی لرف  دس  می آورطد."

 ".لی، ی یناً؛ یک م  د در س لشر ادلیم وار یا طیز وجشد دارد " 

 بین المللی چی است؟""نظرتان در مورد ادویه های تدار  شده از طرف انجیو ها ویا انجیو های 

ا ریباَ اماق پاسخدهندگان  اور داتحلند کحا ادویحا هحاف احدارک تحده اشسحط اطجیحش هحاف ملحی ویحا  حین المللحی داراف  >

 کیفی  پایان ویا طا مطمین هسلند،  ا وصت آط ا قطی هاف ای ان وشرف دیگر  یان می ند.

ملی و  ین المللحی ات وریحق سحاتمان  حین المللحی  یک اسلثنا در این مشرد کا: ادارکاا ات ادیش اشسط اطجیش هاف >

  شد کا  ا کیفی   ا؛ خشاطده تده اس . (IDA)ادویا 

 :ا هامصاحب ط د قشل هاف د ی 

  در قدق اول کیفی  ات م رراا ادارکاای مل حرر می حشد: کحا ح حم می نحد کحا جحنع  حا قیمح  ارتان خریحدارف"

در قحدق دوق، کنلحرول کیفیح  و ارتیحا ی  ایحد در ؛ رااحشار هحاف  تشد. کیفی   طشر مسل یم  ا قیم  اراباو دارد.

وتارا صت  ااما صشرا گیرد اما  راف ارتیا ی هاف م لق ات طگاه اخنی ی مجهز طیسحلند احا کیفیح  ح ی حی 

 را م خ  طمایند.

 طدارطحد  "ادویا هاف اشلید تده اشسط را ری ا هاف ا لبی ادویا در پاکسلان کا در محشرد صحت  محردق محا ا حشیش

  ا ما ارسال می شد."

  مدمش؛ کیفی  پایان میباتد. ملداقباَ وضع صتی مریض خشب طمی شد، و همزمان آسیب پذیزف  ا رساد ادارف"

 وسیع اس ."

  ما ات ادارکاا ات وریق"(IDA)  .ت ای  طداریم<XXX>  دین سش ات  2007ات سال IDA  اسحلفاده می نحد و

 اماق ادویا هاف کا در رهرس  رسمی ما اس  را ات  پشتش قرار طمیدهد." IDAیگاطا م  د ما این اس  کا 

  اینجا ادویا کا  طشر ن مگیر کیفی  پایان داتلا  اتد طدیده اق، و کشتش می نیم  هلرین ادویحا خحشد را اسحلفاده"

 یم  هسلند."کنیم، اما طمیلشاطیم ادویا  هلر را اسلفاده کنیم،  طشر مثال ادویا ارکی ویا ار ی کا  سیار ق

  ما ات اشلید ادویا  ی کیفی  ات پاکسلان رطح  میبحریم. محردق احاق طمیلشاطنحد  حین کیفیح  رحرق طماینحد، ولحی اصحمیم"

خشیش را  ا اساس قیم  میگیرطد. رروتحندگان ایحن را میداطنحد، و طحرخ ادویحا هحاف وارد تحده ات پاکسحلان را کحا 

را  ححا قیمحح   ححا؛ار ارضححا میدارطححد، و مححردق هححم رریححب  روف قطححی ای ححان طححاق هححاف خححارجی ماطنححد طشتححلا  اتححد

میخشرطد.  سیار کار ترق آور اس ، و رشکد پاین  درمللشن هحاف محا طمیلشاطحد امحا و؛یح  را  خحشدف خحشد اتح  

میداطند کا طسب  طا امنی جاده طمیلشاطم آطجا  رویم. ادویا هحاف  <XXX>پشتش قرار دهد. رروتندگان ولسشالی 

 وتند، ولی نیگشطا ماطع ای ان تشیم؟" ی کیفی  میفر

 ا اد منارع

"آیا به این باور هسحتید کحه ارتبحاط میحان سحکتور خصوصحی و مقامحات سحکتور عامحه وجحود دارد کحه تحالش میکننحد کحه 

 سکتور عامه را ضعیف سازند؟"

م امحاا اامحا در طفحر جحشاب رد داده، دیگحران مشارحق  حا ایحن  شدطحد کحا  د حی  3پاسحخ دهنحده ر حد  51ات جملا  >

 س لشر صت   ا س لشر خصشصی اراباو دارطد )ویا هم م  شک  ا داتلن اراباو اطد(.
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رد قححشف ایححن مشضححشث   ححلر  خححاور ط ححش  رحححق سحح لشر خصشصححی در ارائیححا هرریحح  اضححاری مححشرد غححشر  >

سح لشر  قرارداده تده  شد طا  خاور این ا کداق کحارکن سح لشر اامحا مری حان خحشیش را  حراف د؛یحد پحشلی  حا

 خصشصی مدرری می ند.

  د ی ات ط د و قشل هاف اطلخاب تده ات مصاحبا ها:

  لی،  د ی داکلران هسلند کا میخشاهند س لشر خصشصی را ا شی  طمایند و س لشر ااما را ضدیت،  طحشر "

مری حان را مثال، من دریارلم کا ی ی ات دوکلشران ما ماتین اللراسشطد تفاخاطا را اارضا دار طمشد احا  لشاطحد 

 ا کلینیک خصشصی خحشیش رجدح  دهحد. محن میخشاسحلم وف  حا سحارطشالی مدررحی طمحایم ولحی هم حاران دیگحر 

مداخلا طمشدطد و اشقفم دادطحد. داکلحر میلشاطسح  کحا اهدیحداای را  بحار آورد ویحا خ حشط   یاررینحد لحذا محن خحامشش 

 ماطدق."

 یفحا ای حان، آطهحا تحاید احرش طماینحد کحا در کارهحاف " لی.  راف د؛ید مخللت،   مشل ام حان ات دسح  ررحلن وه

 خشیش  طی  اتند هیر گاهی  طشر م مد ا مید ط شد."

  د ححی هححا در سحح لشر خصشصححی یححک اجححارا دراتمححدای دریارلححا اطححد، و  خاوری ححا میخشاهنححد در تطححدگی "

 تخصی خشیش مشرق  اتند، میخشاهند در خدماا ااما صدما وارد طمایند."

  مری ان خشد کارا اجارای )آدرس( خشد را میدهند احا در  دحد ات ههحر  حا کلینیحک تخصحی تحان "داکلران  ا

مراجدا طمایند. حلی کارمندان ریاسح  صحت  اامحا محا در کلینیحک هحاف تحان مراجدحا می ننحد و در ایحن محشرد 

 میداطند."

 ران در  حاتار در لشححا هحاف "کسی میلشاطد ات این من ر تشد؟ نیطشر میلشان ات این اط ار کارد حال آط ا داکلح

در تفاخاطا صت  ااما و؛ی ،  ا قحشف اجهیحزاا و خحدماا م محد( <XXX>خشیش اارن می طمایند )داکلر 

 در درک مدنی این طمیلشان اتلباه کرد!" –

  هیر کع طمیلشاطد ات این ح ی ح  کحا مدحاش کحم  حا کارمنحدان سح لشر اامحا داده می حشد اط حار طماینحد. دلیحد کحار"

ای ان  ا همین منتشر اس ، و ادق مشجشدی  االبار روف س لشر اامحا یحک احأثیر جحاطبی اسح  طحا  خصشصی

 یک پرن ویا کار امدف. این  اور من اس ."

  من این را کرً رد می نم، نشن ما یک اداره ات  انشان اداره همحاهنگی داریحم، کحا  حین سح لشر خصشصحی و"

میلیحشن  1د. در یک تماطی تفاخاطا هاف ااما تحهر کا حد  حراف س لشر ااما یک ساتگارف را  شجشد می آورط

 –میلیشن اس . تفاخاطا هاف کا د در همان حالح  تحان هسحلند  5طفشس اامارتده  شدطد، اما ردرً طفشس  یش ات 

س لشر خصشصی  راف ارائیا خدماا  ا مردق و؛ی  کا د ا شیق تده اطد: س لشر خصشصحی  – ا همین دلید 

 ؛ف س لشر ااما را کاهش میدهد."ر ار کار  ا

   طا،  ا هیر صشرای. ما در اماق و؛یاا کنلرول قشف روف درمللشن هاف س لشر خصشصی داریحم. در و؛یح"

%( ای ححان 67) <XXX>درمللححشن خصشصححی وجححشد دارد، و در یححک سححال مححا دریححارلیم کححا  <XXX>مححا ر ححد 

ا اححاریخ گذتححلا را  ححا مححردق ارضححا مینمشدطححد. مححا  ححراف رححروش ادویححا کارمنححدان واجححد تححرایط طداتححلند و ادویحح

طمیلشاطیم کا صت  را انها  راف منحارع سح لشر خصشصحی اخریحب طمحاییم. دیپارامنح  رارمسحی ریاسح  صحت  

ااما ما ایحن وضحدی  را حفحظ می نحد.... امحا محا  حا ای حان ر حار طمحی آوریحم کحا اجحارا خحشد را  بندطحد: اگحر محا 

هند صد ها اماس الیفحشطی حصحشل محی طمحایم کحا میگشینحد  گذاریحد کحار خحشیش را طگذاریم کار خشیش را اداما د

 اس ، ارراد جامدا قهر می شطد."  <XXX>اداما دهند.  زرگلرین م  د راصلا ها  ین درمللشن ها در 

 پاسخ ات و؛یلی کا تهر  زرگ طدارد. «

را میتواند به اعتبحار وزارت صححت عامحه وارد "زمانی که رهبری قضایای تضاد منافع را نادیده میگیرند، چی تهدیاتی 

 نمایند؟"

پاسخ دهندگان خطراای تیادف را طاق  ردطد کا ات اثر ادق رسیدگی  حا ق حایاف ا حاد منحارع  حا  حار میایحد: احدق  >

 االماد، اطگیزش اطدک، کم تدن االبار و االماد.

  د ی ات ط د و قشل هاف اطلخاب تده ات مصاحبا ها:
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  االماد ملی.""ات دس  دادن 

 "االبار ما تیر سشال میرود. کی میلشاطد  طشر درس  روف ما االبار طماید؟" 

 ".رکشد و ضدت اطگیزه در وتارا صت  ااما ارراد ردال را طیز طاامید میساتد" 

  مری ان و رامید ها ات طلای  طحا م محد و دیرهنگحاق خسحلا اطحد و ایحن خحشد ارائیحا خحدماا سح لشر اامحا را  حی"

 و همچنان سبب مرگ و میر و مدیش ی  میگردد." –میساتد  االبار

  ق ایاف ا اد منارع  ی لر و  ی لر خشاهند تد: اگر اشاقبی طباتد، پع  حراف مردمحان دیگحر هحم االمحاد  حراف"

 اطلخاب این ررص  و اطجاق  ی لر ات این کار ها  بار میاید."

ر خصوصی برای تشحخی  و تحداوی ارسحال میدارنحد چحی "زمانی که کارکنان خدمات صحت عامه مریضان را به سکتو

 خطرات فساد اداری بوجود می آید؟"

پاسخ دهندگان نندین خطر رساد ادارف را طاق  ردطحد و روف قحدرا اخریبگحر ایحن کحار کارکنحان سح لشر صحت   >

صحت  اامحا اأکید کردطد: االماد تاید امداً ویا  طشر غیر امدف ات دسح   حرود، االبحار و االمحاد محردق روف 

کححاهش یا ححد، راجححع سححاخلن مری ححان تححاید انهححا  راسححاس منححارع تخصححی صححشرا گیححرد، و سححبب اتدیححاا قهححر 

 مری ان و رامید ها گردد.

  د ی ات ط د قشل هاف اطلخاب تده ات مصاحبا ها:

  خطر اول قراردادن مری ان و رامید هاف تان در مدرد خطر اسح  نحشن آطهحا تحاید طلشاطنحد  حار محالی آطحرا"

اتمد طمایند. تیان دوق ملشجا مصارف منا ع مالی وتارا صت  ااما و قشاف کارف س لشر ااما میباتحد کحا 

 " .طلیجا مثمرف  راف جامدا طخشاهد دات .  ضایع کردن  شدجا دول  ات این وریق اخلرس اس

  خحشیش سیسحلم اامحا "این کارمندان  ا این طشث اامال خشیش خیاط  خشیش را ط حان میدهنحد. آطهحا  خحاور منحارع

در در مدرد طا شدف قرار میدهند.  د ی حلی  راف اخریب االبار سیسلم ااما ردا؛طا احرش مینماینحد احا ایحن 

 کا تخصاً منفد   برطد. این ترق آور و خرف ارتش هاف ما اس ."

 تخصحی  " ا مصرف  شدجا  راف اسلخداق کساطی کا  جاف غشر روف ثباا و کیفیح  خحدماا اامحا روف منحارع

 خشیش امرکز طمشده اطد االبار ح شم  و وتارا صت  ااما ات  ین ررلا اس .

 ". االبار روف سیسلم ااما ات  ین ررلا اس" 

  مثد کا رامید ها را مدلمین ا شیق طمایند کا اوفحال خحشیش را  حراف ادامحا ادلحیم  حا م ااحب خصشصحی ارسحال"

 لیم ااما ات دس  میدهند." دارطد: آطها االبار خشیش را روف   ا ارتش در اد

  محا اطگیحزه کحار  ححا کیفیح  را در تحفاخاطا هححاف اامحا ات دسح  میحدهیم وقلححی کارکنحان غشرتحان انهححا روف دادن"

آدرس کلینیک هاف تخصی  ا مری ان  اتد اا واقداً اداوف گردطد. سیسلم ااما  ا یک منبحع  حراف جلحب منحا ع 

  راف اشاید خصشصی ابدید می شد."

 رتشا

"پالیسححی رسححمی در مححورد کارمنححدان خححدمات عامححه کححه درخواسححت رشححوت از مریضححان ویححا اعضححای فامیححل شححان میکنححد 

 چیست؟"

مصاحبا کنندگان اشضیتاا واضع و روتن ات پالیسی ها و  رخشرد هاف املی همچحشن وضحدی  هحا را ارایحا  >

 داتلند.

  د ی ات ط د و قشل هاف اطلخاب تده ات مصاحبا ها:

 ن ق ایا قشاطین و پالیسحی هحا رسحمی، م حرارا احدلی، و اسحشل م ارحاا و مجحاتاا مطحا ق قحاطشن " ا؛ف همچش

خدماا مل ی قا د اطبیق میباتد. اما سش اسلفاده ات قدرا، اخاذف سیاسی، و ااهاماا  حی اسحاس د اطبیحق کامحد 

اتد، و همچنحان االبحار م رراا و قشاطین مداخلا می نند. و درطلیجا این خحشد کیفیح  خحدماا را آسحیب پحذیر میسح

 ملی سیسلم صت  ااما را ات ین میبرد."
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 ".این کار ممنشث اس ، اما  ات هم رخ میدهد.  خصشص در ق ایاف جراحی" 

 ".اگر م اماا االی رابا  اتند، یگاطا جزاف کا میبیند یک اخطاریا میباتد" 

 ضححرورا  اتححد  ححا سححارطشالی راجححع  "مححا در قححدق اول اخطححار لفتححی  رای ححان میححدهیم،  دححداً اخطححار کلححی، و اگححر

 میساتیم."

 در سکتور صحت عامه تا حد بزرگ است؟" (پرداخت های اضافی "مشکل رشوت ویا 

در پاسخ  ا این سشال داما طتریا ها وسیع  حشد، ات رحرد این حا ایحن یحک رسحم مدمحشل جهحاطی اسح  احا رد  حی  >

 االنا این م  د 

 یا اتفا  ا کارکنان صتی یک نیز مدمشل اس .« یرینیت» یش ات طیم پاسخ دهندگان یاد کردطد کا  >

  د ی ات ط د قشل هاف اطلخاب تده ات مصاحبا ها:

 ".هر ار ان جشاب آن را میداطد" 

  ،خحش هححاف ات وتارا صححت  اامحا کححا  زرگلححرین خطحراا رسححاد ادارف در آن قا ححد م حاهده اسحح  اححدارکاا "

مل ی، و کنلرول و ارتیا ی کیفی  غحدا میباتحد و همچنحان اسلخداق   مشل کمیسیشن اصرحاا ادارف و خدماا 

در  خش مراجدین پرداخ  هاف اضاری  ا کارکنان صتی اشسط مری ان و رامید هاف تحان صحشرا میگیحرد 

اا مشاضحبط خحشب و سحریع ات ای حان صحشرا گیحرد. ات رامیحد هحا  طحشر محنتم اشقدحاا اتحایت و پحشل صحشرا 

 میگیرد."

 کا در انتهیم هماهنگی  ا س لشر خصشصی کار می نند  طشر آت ار در رساد ادارف  "من  اور دارق کا ادارا

 دخید اطد."

  سیسلم کامرً  روکراایحک وتارا صحت  اامحا در آسحیب پحذیرف رسحاد ادارف ط حش مهمحی دارد. اینهحا در امحاق"

  خش هاف خدماا ااما مشجشد اس ، طا انها س لشر صت ."

 ا لا ها و دوکلشران  راف اخذ تیرینی قراردارطد.""مری ان  ا م  د ر ار ات ورف ق 

  تیرینی یک نیحز  حی ضحرر اسح  و همحا جحا، همی حا اسحلفاده می حشد. مدمحش؛ً یحک مبلحغ کحم اسح ، یحک گشطحا"

 قدرداطی  خاور کار خشب."

  رتشا سحلاطی وجحشد طحدارد: م حرارا احأدیبی اطبیحق می حشد. محا مراححد مجحاتاا را  حا اخطحار و  دحداً ار حاک"

  یم کشااه ساخلا ایم، در صشرای کا ق یا اف ک ت تشد.مسل

 ".خطراا رتشا سلاطی    د جدف کنلرول می شد" 

 رساد ادارف "خطراا دیگر"

 "در مورد موجودیت خطرات دیگر فساد اداری در سیستم صحت عامه برای ما چی گفته میتوانید؟"

کححا اشجحا  ححا رسحاد ادارف  ححدون اقححداماا  خطحراا و آسححیب پحذیرف هححاف دیگححر اشسحط پاسححخ دهنحدگان  یاطگردیححد، >

اصرحی ؛تق  منتحشر مبحارته  حا آن میلشاطحد   ح د غیحر امحدف مجحرمین جسحشر  سحاتطد،و این حا ا هحاق و احدق 

مدیارف ساتف ال اب و  سح  هحا در سلسحلا هحاف مرااحب میلشاطحد   ح د غیحر امحدف سحبب خطحراا رسحاد ادارف 

 گردد؛ را تامد می د.

 هاف اطلخاب تده ات مصاحبا ها: د ی ات ط د و قشل 

  ما طتارا و ارتیا ی الیا رساد ادارف، طتارا  ر اطبیق قاطشن، و کمیلحا هحاف دیگحرف را سحروف و مصحاحبا"

هاف اطجاق داده اطد، مدلشماا و تشاهدف رراواطی جمع آورف کرده اطد و دوسیا هاف ات سفارتحاا ارایحب طمحشده 

طبیحق اامحال اصحرحی و اطبیحق پروسحا هحاف م ارحاا و مجحاتارا هحیر اطد را اجر ا کرده ایحم. محا هیچگحاهی ا

گاهی املی ط د؛ حلی ی ی ات اتخاص ملهم  ا رسحاد ادارف هحم مجحاتاا ط حد.  زرگلحرین طلیجحا ارتیحا ی هحاف 

قبلی ارریع دادن  ا ارراد مفسد  ا  س  هحاف  حا؛  حشده اسح !  حا در طتحر داتح  ایحن  رخحشرد دولح  حلحی ارحراد 

ا دس  تدن  ا رساد ا شیق خشاهند تد. و این یک جرق: یک خیاط  اس  کا الیا مل  ار ان ما کحا صادق هم  
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سال مصیب  ها را متلمد تده اس ، صشرا میگیرد. آرتو منحدیم کحا اداره متلحرق تحما انهحا روف  40 یش ات 

یحک ا یحر را  حا  حار جمع آورف مدلشماا در مشرد ارراد مفسد امرکز طداتلا  اتحد؛ و ات وریحق گحذارش طهحایی 

 آورد...... تطده  اد ار اطسلان!"

  در مشرد ال اب و سلسلا مرااب ا هاماا وجشد دارد: در  د ی ات تفاخاطا مسؤل تحفاخاطا یحک رئحیع میباتحد"

یحک محدیر اسح  ....  <XXX>رئحیع اسح ، امحا در  <XXX>ولی در  د ی طا.  طشر مثحال مسحؤل تحفاخاطا 

یک میلشاطد سبب  روت م  را  ین رئیع تفاخاطا و رئیع ریاس  صت  ااما گردد. ایحن مشضحشث  ایحد جحز 

اولشی  هاف اسلراایژف قرار گیرد. در  د ی و؛یاا رئیع تفاخاطا و رئیع صت  ااما هردو ا اضا حتشر 

 میلشاطد سبب رساد گردد." در جلساا ادارف و؛ی  مینمایند. این یک جنجال رهبری  اس  و

  مححشاردف تیححادف رخ میدهححد کححا سیاسححیشن میخشاهنححد  ححراف گححروپ هححا و رامیححد هححاف خححشیش  سحح  هححاف احححرات"

طمایند، ولی ات سشف مردمان صادق هم هسلند کحا  حا ایحن کحار مجادلحا می ننحد. محن مطحی ن اق کحا  حا اسحلادگی در 

 اهیم دات ."کنار هم اران صادق و تفاف آینده خش ی  ا ک شر خش

قا حد یححاد آورف اسحح  کحا، ایححن پاسححخ دهنححده ات مشجشدیح  خطححراا رسححاد ادارف در سراسحر ات مصححاحبا خححشیش رد طمححشده 

اس . ولی در لتتاا آخر، این تخ  کا در سطشح االی رهبری  در کا د کار می ند، ات ررص  اسحلفاده طمحشده اسح  

منحا ع   حرف وتارا صحت  اامحا را اصحدیق طمایحد کحا اشسحط اا یک خطر  زرگ خشیش و قشق پرسلی در پروسا هحاف 

 طفر این وب ا اشضیح داده اس . 61اماق 

وزارت صحت عامه خط مقدمکارمندان عادی و یافته ها:  .2
14
  

و رده اول وتارا صحت  اامحا نحالش هحاف رسحاد ادارف  حا صحشرا گسحلرده ا حریح  کارمندان اادف   ررسی اجمالی: 

طمشدطد.  این کارمندان گسلرده گی نالش ها را کا مدرود  ا رساد ادارف را در س لشر صت  اایید طمشده اطد،  ا آسحیب 

 پذیرف مالی کا اغلبا   ی لرین مترک رساد ادارف  شد اس .

این رده کارمندان در اماق ط او ک شر، هر کداق تان آسحیب پحذیرف و یحا خطحراا طاتحی ات پاسخ دهندگان در  51ات میان  

رساد ادارف را در مصاحبا تان م حخ  طمشدطحد، صحرف طتحر اتی حا در کجحا آطهحا  کحار محی کردطحد و یحا آطهحا نحا ط  حی 

 داتلند.  

جملححا اطححشاث گسححلرده اف ات اصححمیماا پاسححخ دهنححدگان ا ححرات  داتححلند کححا در مدححرد منححارع و طفححشذ ارححراد قدرامنححد، ات 

را ات قبحد خشدسراطا و ارساطدن ها ، اهدید و خ شط  قرار گررلا اطد. این م  را و پچیدگی غیر ضحرورف متحیط کحار 

 پیچیده ار ساخلا اس . 

 پالیسی ها  

ه تطبیحق  اجحرا، " چگونه پالیسی های وزارت صحت عامه خطرات فساد اداری را کاهش و یا افزایش میدهد؟ آیا ایحن بح

 منابع و یا دیگر مواد ارتباط میگرید؟

( اههار داتلند کا اطبیحق ی حی ات اشامحد اساسحی احدق مشر یح  51-48ا ریبا هما پاسخ دهندگان در این  خش ) >

میباتد کا  ا این خاور پالیسی ها  ا صشرا مشثر طمیلشاطند رساد ادارف را کاهش دهنحد  حا تحمشل م اومح   حین 

ن وتارا صححت  اامححا، مخالفحح  و مدماطدحح  ات وححرف ارححراد قدرامنححد خححارج ات وتارا صححت  المللححی و میححا

 د انفیذ قاطشن ور منا ع طا کاری.ااما، و ضدت سیلماایک در مشار

دوهم مسلا اساسی م  را در اطبیق اشسط پاسخ دهندگان اذکر داده تده اس ، ات جملا مشاطحع  حا مشقحع  سحی   >

 اورااا یا مدلشماا رنی و طتارا و واکنش ملناقض. منا ع، هماهنگی ضدیت، کمبشد

                                                      
14

 است. دهیکند حذف حذف گرد ییرا شناسا یکه بتواند پاسخ دهندگان فرد اتیجزئ  
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پاسخ دهندگان در اماق ط او ک شر  ا این ا یده هسلند کا  اامال اشاقب در ادق مشر ی  اطبیحق سیاسح  هحا اثحر  >

مفید را میداتلا  اتد.  ا ویژه، این رراخشان  راف اشاقب ادق مشر ی   ا دطبحال خحط محش در امحاق سحطشح طتحاق 

ان ارتححد و مححدیران در م ححر وتارا صححت  اامححا ات امححاق رده هححا  ححا رده هححاف پححایین رئیسححت صححت  اامححا، ا

 کارمندان حمای  در ط ش هاف رده اول میباتد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  البلا  ما ات رساد ادارف جلشگیرف خشاهیم طمشد اگر پالیسی ها مطا ق  ا مدیار هحاف وتارا صحت  اامحا"

 .اطبیق گردد

  پالیسی ط ش حیاای را در کاهش رساد دارد، اما م  د در اطبیق طامناسحب اشسحط سحاتمان هحاف ملحی غیحر"

دوللی میباتد. در هنگاق قرارداد، وتارا صت  ااما هما نیحز را اتحاره محی کنحد امحا هنگحامی کحا تمحان 

طداریم،. آطها محی اشاطنحد  اطبیق میاید، ساتمان هاف غیر دوللی می گشیند, ' شدجا کاری  راف اطجاق هما نیز

ایححن قححرارداد هححا  رطححده تححشطد  ححا دلیححد این ححا کسححی را در وتارا صححت  اامححا   ناسححند، و پححع ات گححررلن 

قرارداد،  راف آن ارراد م دارف پشل پرداخ  می شد  ا این خاور آن ارراد نیزف در اره اطبیق پحروژه  حا 

 اساس پالیسی طمیگشیند. نگشطا این اافاق می ارلد؟ "

 ".پالیسی هاف ضدیت میباتند و سیسلم ما را مدرد  ا رساد ادارف مینماید" 

 ". ما  اید طلای  را   نینیم. در غیر این رساد اداما و اداما خشاهد دات" 

 " شما فکر میکنید که خدمات وزارت صحت عامه  مطابق به پالیسی ها و استرتیژی این اداره تطبیق شده اند؟"

ملدددف را ررا راه ارضا خدماا  ا اساس پالیسی ها و اسلرااژف تحرح دادطحد، اکثحرا ات پاسخ دهندگان مشاطع  >

 کاسلی در رهبرف و مدیری  طاق  ردطد.

 جد و جهد مرابط  ا منا ع و هماهنگی همچنان  ا صشرا گسلرده اذکر یارلا اس . >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 را صت  ااما  ا دلید خریحد ادویحا  حا کیفیح  پحایین و جحذب منحا ع "طا صد درصد  ا اشجا  ا پالیسی هاف وتا

 اطساطی  راساس اولشی  دادن  ا  سلگان و دوسلان."

  کمبشد پس   سیار مهم اس .  ا انشان مثال محا  ایحد یحک پسح  پرسحلار در هحر سحا  سحلر در ایحن  خحش  داتحلا"

  اتیم اما طیروف اطساطی مطا ق این مدیارها طیس ."

  ..."  در اره اطبیق، من میلشاطم  گشیم کا ساتمان هاف غیر دوللی ملیر  حین المللحی سحخلگیراطا احر طسحب  دولح

 میباتند. خدماا تان  سا  را ر  هلر ات مدیری  طهاد هاف دوللی میباتند. آطها  ا ثباا اطد"

 "طدارطححد.  نححا راین   یمارسلانرتححفاخاطا هححا و کلینححک هححا  ححا ی ححدیگر و  ححا ریاسحح  هححاف و؛یلححی صححت  همححاهنگی

ارضا خحدماا  حا صحشرا طحا محنتم اسح ... محن طمحی داطحم اگحر ایحن ضحدت پالیسحی وتارا صحت  اامحا و یحا 

 م  د هم ارف در و؛ی  ما اس .  ا این صشرا مم ن طیس  کا  ا اهداف اسلرااژف دس  یار ."

 ی حشد کحا محا مطحا ق  حا پالیسحی "این مم ن هنگامی کا منا ع اطساطی  ا صشرا کاری آماده ط ده  اتحد. نگشطحا م

 ارضا خدماا طمایم اگر  ا صشرا درس  در کار گماتلا ط ده  اتیم ؟"

  ما  ا اطداته کاری ام اطاا ا خیصی در س لشر صت  ااما طداریم. ما ام اطاا  هلر خحشاهیم داتح  اگحر یحک"

 ایینا گررلا تشد. "م دار پشل طانیز  خاور اامین قیم  وساید و سهشل  ها ات مری ان  در هنگاق مد

  طا: اماق پرسلاران  ی کار اطد و در خاطا های ان میباتند. در اینجا امحاق قا لحا هحا  حا احشد پرسحلارها اسحلخداق"

 تده اطد."

 

 "آیا شما فکر میکنید که منابع انسانی با توجه به پالیسی ها و استراتیژی های وزارت صحت عامه  میباشد؟

 خطرات مبارزه علیه فساد اداری در پالیسی های منابع بشری چه میباشد؟ 
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هیر ی ی ات پاسخ دهندگان این رده  مدل د  ر مدیری  منا ع   رف در س لشر صت   حر اسحاس اسحلراایژف  >

 و پالیسی هاف وتارا صت  ااما طیسلند.

اما اتح  ر حار ثا ح  قدرامنحدان و اشسط پاسخ دهندگان اشضیح داده تد کا منا ع اطساطی در سیسلم صت  ا >

 اأثیراا ارراد مفسد میباتد،  ا خصشص  اشسط اا اف  پارلمان و دیگر م اماا االی رابا دوللی.

پاسخ دهندگان ترح دادطد کا قشمگرایی گسلرده، خشیش خشرف و مدیری  دلخشاهاطا منا ع اطساطی  ر اساس  >

 تد.روا ط و اراباواا ، ا جاف تایسلگی  و دراید میبا

 سیارف ات پاسحخ دهنحدگان در ایحن دسحلا طگحران ات سحطح طحا امیحدف و  حی االمحادف در  حین رهبحران سح لشر  >

صت  میباتد. نندین احن ات پاسحخ دهنحدگان ات احدق االمحاد  حا طفحع در اشاطحایی وتارا صحت   در ات  حین 

  ردن رساد منا ع اطساطی اشصیت کرده اطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 "".دادن اولشی   راف  سلگان و دوسلان و یا  سلگان رهبران سیاسی 

 " .ما ناطع اسلخداق کارمندان واجد ترایط  را ات دس  دادیم و در اشد ما اولشی   حا  سحلگان خحشد میحدهیم •

 این  زرگلرین خطر رساد ادارف میباتد..."

  اصحلی  حراف اسحلخداق میباتحد. گحشاهی رحارغ "گروه ویژه سیاسی و یا گروهی اراباوی و یا رتشه تحاخ  هحاف

 اللتصیلی و درجا انها  راف اسلخداق ورودف املتان اسلفاده میگردد."

  هسلند. تماطی کا آطها حاضر طباتد، آطها  حا صحف  حاضحر ط حاطی  رئیع"نند ان ات هم اران این اداره  سلگان

 اضر می شیم.  سلگان رشاید خاص خشد دارد."می شطد، اما تماطی ما غایب  اتیم، آن را دقیق اس  و ما غیر ح

 "یع ما ات اسلخداق ن م پشتی ات می ند نشن آطها می خشاهند کا پشل ها را  حا سحرق   برطحد. محزد در سحطح ئر

ولسشالی ها  ا وشر مسل یم و ط دف  ا کارمندان پرداخ  محی تحشد. پحع کحی میداطحد کحا آطهحا، در سحطح و؛یحاا، 

 ر ط نند و مزد تاطرا طگیرطد؟"پس  را صرف در روف کاغذ پ

 "  و؛یح  > رئحیعما ات سال هحاف گذتحلا  حا پسحXXX درخشاسح  میحدهم امحا آطهحا هنحشت هحم کسحی اسحلخداق >

< پسح  هحا  حا سحطح و؛یح  خحالی میباتحد مگحر احا ححال مرحلحا اسحلخداق XXXط رده اطد. در این جا  حیش ات >

در اطلخحاب کارمنحد میباتحد، و یحا خطحر ات کارمنحدان  رئحیعا مید ط ده، آیحا در اینجحا  د حی ات منحارع تخصحی 

خیالی میباتد، و در غیر در ک شری ا هزاران ات رارغین صتی وجشد دارد و صد ها ملخصیصن  ی کار اطد، 

سال ها خالی  اتد؟ ایحن ط حاطدهنده ضحدت و پراکنحدگی در ریاسح    <XXX>نطشر تده میلشاطد کا یک  س  

 اد ادارف در منا ع   رف میباتد.صت  ااما و؛ی  و همچنان رس

آیححا شححما بححاور داریححد کححه منححابع مححالی وزارت صحححت عامححه مطححابق پالیسححی و اسححتراتیژی هححایش مححدیریت شححده باشححد؟" " 

 خطرات فساد اداری در وزارت صحت عامه پالیسی ها منابع مالی چه میباشد؟

مححالی وتارا صححت  اامححا ات اجر ححا، پاسححخ دهنححدگان  ححا تناسححایی ننححدین طححشث رسححاد مر ححشو  ححا سیاسحح  هححاف  >

م اهده، و تک و گمان، ات جملا در دسلمزد  ی طتمی پرداخ  مداتاا، اجارب ادارکاا، اجحارب قحرارد داد 

 ها، سرق ، و ا هاق اشصیت کردطد.

هما پاسخ دهنحدگان ا حرات طگراطحی در حاره احاثیر ایحن خطحراا در مشثریح  سیسحلم صحت  اامحا اههحار داتحلندت  >

در محشرد نگحشطگی ایحن آسحیب پحذیرف هحا و ادراک  حی االبحارف ارایحا  خحدماا در سیسحلم صحت    سحیارف طیحز

 اصدیت خشاهد کرد را ات  سشال آوردطد.

نندین ان ات پاسخ دهندگان همچنان روتن ساخلن کا آطها  روف طتارا سیسلماایک و کنلرول االماد دارطد کا  >

  لشر صت  را ا شی  می ند. قا د اطبیق میلشاطد  اتد و اینها اماق جشاطب س

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  " ساتمان هاف ملی غیر دوللی قرارداد مداتاا  حا سحطح کارمنحدان تحان دارطحد، امحا سحاتمان هحاف ملحی غیحر

دوللی مداتاا کملر ات اصلی قرار داد  ا کارمندان تان میدهند. و این نیک طمی شد: کا نا مبلغ کارمند اخحذ 

 و آیا این م دار مطا ق  ا قرارداد میا  د؟ طا . و هیر طتارا در این مشرد وجشد طدارد." می ند
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 "".آطها مزد مارا  ا اساس ر ع وار میدهند...  کا خشد مدطلی در خدماا مدرود  ا رساد ادارف میباتد 

   کحا یدنحی رسحاد "خشب، وقلی کا م خصاا و قیم   مطا ق  ا پالیسی ادارکاا طباتد سحپع ایحن  حدین مدناسح

حاکم  ر روطد میباتد. مثر در سال جارف ریاس  مالی و؛یلی  گات را  راف گرق کردن دراار و؛یلحی اداره  حا 

ار اطی ری کلیش گراق ادارک طمشد  شدطحد, در ححالی کحا همحان قیمح  گحات ط حد قحشل ات ریاسح  صحت   55قیم  

هفلا و ااریخ  شده اس . پع یدنی منا ع محالی  ی حلر  ار اطی در همان 45ااما  قیم  ری کیلش  ا وشر مسل یم  

در مدححرد رسححاد در سححطح و؛یحح  قححرار دارد. ایححن ر ححط یححک مداملححا اسحح .  ححا در طتححر داتحح   ححا م ححدار امححاق 

 مدامرا تما خشاهد خطراا طاتی ات ا دیت مشقدی  مالی اماق سیسلم صت  می  ینید." 

 "میباتحند: تمحاطی کحا مدحاش کارمنحدان  حراف ححدود نهحار محاه   خطر جدف این اس  کا کارمندان کامر  ی پشل

داده طمی شد، اگر اهیا اجهیزاا ادادک دیده طمی شد، و اگحر محشاد مصحرری اهیحا طمیگحردد، و پحع  لحی، مطمئنحا 

خطراا مدرود  ا رسحاد ادارف  حزرگ  اسح . محن دیحده اق: کارمنحدان  حراف پحشل درخشاسح  کحرده اطحد، آطهحا 

اکز دیگر منل د کرده اطحد، ات همحا مهملحر این حا، در اینجحا خطحراا مدحرود  حا رسحاد وجحشد  یماران را  ا مر

دارد وقلححی کححا پححشل  ححا صححشرا طهححاف اتحسححاب وتارا صححت  اامححا پرداخحح  می ححشد، امححا کححارگران اینجححا 

<XXXطمیرسند >." 

 " حمایح  تحشطد و اولیح  طتارا و ردالی  هاف افلیش می اشاطد سیسلم صحت  اامحا را حفاهح  کنحد، اگحر آطهحا

  ندف ارایب طمایند. ارراد مل لب ات این ردالی  کنلرول دور طگها داتلا تشطد."

  قرارداد ها

 "آیا اولویت های وزارت صحت عامه به دلیل فساد اداری نادیده گرفته شده است؟"

 تد اس . این  ا صشرا ی نشاخ  اشسط پاسخ دهندگان ات اماق ط او ک شر و در اماق ساحاا اأیید  >

پاسخ دهندگان اههاراای داتلند در مشرد این ا نرا اولشی   وتارا صت  ااما طادیحده گررلحا تحده کحا  حر دو  >

مشضشث اصلی متشر  شده اس : ر دان منا ع )ات جملا ادق وجشد منا ع مناسحب(، و ر حار و یحا طفحشذ ات وحرف 

 اده می نندکساطی کا ات قدرا خشد  راف اامال کنلرول پروسا و منا ع اسلف

ا ریبا طیم ات پاسخ دهندگان مدل د  شدطد کا اولشی  ها ات اثرطلیجحا اشامحد ملدحدد  حا ایجحاد مشاطحع  طادیحده گررلحا  >

 تده اطد: سشء مدیری  و طاامنی و منا ع کمیاب، ادق ادهد، و ر ارهاف خارجی و هماهنگی ضدیت.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " مشرد طیحات مصحرری در تحفاخاطا هحا اشسحط سحاتمان هحاف غیحر دوللحی ارضحا گردیحده هر اجهیزاا پزت ی و

اس . اما ات نهار ماه گذتلا،  ادویا ها ارضا  ط ده اشسط آطها،  نا راین، ارائا دهندگان مراقبح  هحاف صحتی 

ث اخلرف ادویا را ات  اتار اجشیز میدارطد. این خشد خرف قرارداد ساتمان هاف غیردوللی اس . همچنین  اا

در اولشی  وتارا صت  ااما  خاور ا اضاف دارطدگان قرارداد ارائا آطچا طیحات محریض  حراف مراقبح  هحاف 

اولیا در ا اد اس  طیز میباتد. مطمئن طیسلم کا این  ا دلید طادیده گررلن اولشی  وتارا صحت  اامحا یحا آطهحا 

 تایسلا مدیری  ادارکاا  ا وشر مشثر طیسلند..."

  د ی اوقاا ر ار سیاسی اجاته طمحی دهحد کارمنحدان وتارا صحت  اامحا را احا مطحا ق  رطامحا قحبرً " لی"  ا 

 ورح تده خشد  ردالی  طمیاطد و آطها را مجبشر  ا اواا  ات اشصیا و یا مطالباا رهبران سیاسی طمشده اطد."

 " ،مدیری  می شد و خحدماا  لی. سیسلم اشسط مردق  ا اولشی  هاف تخصی خشدتان، امداا ملمرکز روف پشل

 ما  ا این صشرا مدرود  ا رساد ادارف هسلند."

چه خطرات فساد در روند قرارداد  تطبیق خدمات مراقبت های صحی بهداشتی  توسط سازمان های ملی و بین المللحی "

 یباشد؟" یر دولتی م

در م حر وتارا صحت  اامحا   سیارف ات پاسخ دهندگان  ا االماد  ا طفع یحا ی حین در محشرد پروسحا قحرارداد هحا >

ا رات داتحلند کحا احشاق  حا طتحارا ضحدیت ات پروسحا مزایحده اشارحق و یحا  نحا ر روا حط تخصحی  حراف سحشد محالی 
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اگرنا هیر کداق ات کارمندان اادف و کارمنحدان رده اول ایحن تحشاهد را  خحاور حمایح  ایحن  –اامال تده اس  

 اههاراا پی  ش طنمشده اطد.

مشطا ات اجراف قرارداد طاق  در منط ا خشد ا رات داتلند اکثرا  ا جزیاا م خ ت  رخحی پاسخ دهندگان نند ط >

 او جشدف کا در اطبیق تان اشسط ساتمان ملی و  ین المللی  EPHSو  BPHSاههار داتلند کا  قراردادهاف 

 غیردوللی ادق مشر ی  وجشد دات   ات هم این قرارداد ها امدید گردیده اطد.

ی و  ین المللی غیر دوللی طیز پروسا قرارداد و اناصر کارف خشیش را کا  ا صشرا واضحح  ساتمان هاف مل >

اشسححط کسححاطی کححا  ححا اطگیححزه هححاف مححالی در رسححاد  شدطححد، ات جملححا داروخاطححا، اهیححا تیرسححاخ ، و پححروژه هححاف 

 مخصشص جه  آمشتش کارمندان ا رات داتلند.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ن غیر دوللی ادهداا لزومی قحرارداد را اطجحاق طدهحد، آیحا پیامحدهاف خشاهحد داتح ؟  ات ده سحال کحار "اگر ساتما

مححا اطجححاق طححداده  BPHS< اشسححط سححاتمان غیححر دوللححی اطبیححق کننححده در ی ححی ات قراردادهححاف XXXطشسححاتف >

اس ، اما قرارداد آطها  ا وتارا صت  ااما  یان میحدارد کحا:" محا کحار طشسحاتف اسحهیرا  هداتلیرصحت  را 

 اطجاق میدهیم." نگشطا آطها این قرارداد اا حال  ا خشد دارطد؟"

 ارا کحارف "پع ات قرارداد ما، وتارا صت  ااما طاما را پروسع  کا ما مطا ق آن ما طمیلشایم هحیر طحشث اضح

 گیریم. آطها  وضدی  را اطتصار کحرده  حا ایحن طامحا محا را ات گررلحا اهارحا کحارف ححذف طمحشده. در ح ی ح  محی 

 اشان گف   حذف ما ات گررلن املیاتاا طشث ات رساد ادارف اس ."

 " قحرارداد هحاف کنلحرول ایححن رقا ح  را  حرافBPHS  در کا ححد کحی اطجحاق میدهحد؟ سححاتمان هحاف غیردوللحی راقححد

اجر ا در  خش  هدات  و اداوف در ار اطسلان نگشطا می اشاطحد اطلخحاب تحشطد؟ آیحا ایحن مم حن اسح  کحا اهحداف 

خدماا قرارداد ها را تماطی ا آطها در حال ساخ  اشارق  ا ساتمان هاف ملی غیر دوللی اس  كحا میگشینحد آطهحا 

 پایین ارین قیم  طرخ را دارطد؟

 "جاا )رارمسی( در رساد ادویا تحریک اطحد. صحاحب تحرکلی کحا ادویحا را  خش ادویا  رئیعیع تفاخاطا  و ئر

محا میباتحد. او ادویحا غلحط را  حراف محا میحاورد. محن  حراف آطهحا گفحلم  رئحیع راف ما رارمسی ما اهیا می نحد پسحر 

ا ادویحا کححا آورده تححده ات ادویححا کححا در قححرارداد اححذکر یارلححا مخللححت میباتححد، و مححن آن ادویححا هححا را رد کححردق، کحح

م  را تیادف را ایجاد کرد.  دد ات آن وضدی  من در حال  ک م ش ارلاد. این رساد ادارف روف وهیفحا محن 

 ااثیر منفی خشاهد گذات ."

 "<XXX>  قراردادف را  خحاور اط  حاف مهحارا ایجحاد طمشدطحد و  لنحد  حردن هرریح  کارمنحدان اخنی حی واححد

طبحشد. سحاتمان ملحی غیحر دوللحی  خحاور آمحشتش اشسحط دوطحر را رااشار در هما  خش هاف آطها. این راه درس  

ادداد ات کساطی در ارینن  اتلراک می نند طصت ادحداد کسحاطی  شدطحد کحا  حا  پرداخلا تده  شد و  ددا ما تنیدیم 

دوطححر گححزارش داده تححده  ححشد. در آطجححا مداملححا یححی  ححین تححرک  کححا آمححشتش را  ححرا اطداخلححا و کارمنححدان کلینیححک 

 س . هیر کع حلی یک ا ع ات ترک  کنندگان طدارطد. این نیطشر ام ان پذیر میباتد؟"صشرا گررلا ا

 ت عامه از مشکالت آگاه  هستند؟" "آیا شما فکر می کنید رهبران وزارت صح

احن ات جملحا  3صحرف  –پاسخ دهندگان ت اک اتین  شدطد کا وتارا صت  ااما ات این م  را خبر طباتند  >

پاسخ دهندگان ا ذیب هرگشطا احلمال خبر طداتلن رهبران وتارا صحت  اامحا ات م ح را احذکر یارلحا و  51

 ان مطمئن طبشدطد.    3

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " ی ات هما نیز آگاه هسلند. در این و؛ی ،  ما  ا ت ایاا آطها  سیار گشش میگیرق." لی، آطها  ا خش 

 ".آطها در اصشیر و  خ ی ات آن میباتند" 

  ".لی، رهبرف وتارا صت  ااما  ا خش ی ات هما مسائد کا در سطح و؛ی  وجشد دارد آگاه هسلند " 
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داده  د،  بحه کارمنحد بایحد هحر وظیفحه یحی کحه از طحرف آمحرینآیا آمرین مستقیم از الیحه وظایف نادرست اسحتفاده میکننح"

 میشود باید انجام دهند، ؟"

پاسخ دهندگان همشاره  ا ی ین در مشرد اافاق ارلادن آن ا سیم تده  شدطد؛ و  ا ی ین این اافاق طیارلیحده اسح ، یحک  >

 اددادف ات پاسخ دهندگان مطمدن طبشدطد اگر این اافاق ارلاده  اتد.  

اشسط نندین طفر در یک  ساحا یا  ا انشان اغلب اشسط هحیر کحع،  حا طتحشف کحا مشضحع  حا محدیری   این امد >

 ارتد اگر آن  ا صشرا گسلرده دی لا تده  اتد یا طا .  

سشء اسلفاده ات دسلشر  ا خصشص کیفیح  را در  رخحی ات  خحش هحا مخلحد میسحاتد، در   خحش هحاف کحا در آن  >

رایط طامناسب میگردطد، اهدید اخراج ات وهیفا و اتح  ر حار قحرار دادن  حراف کارمندان پایین رابا مجبشر  ا ت

 اطجاق کارهاف خطرطاک و یا  سیار پر مخاوره   دون حفاه  مناسب ." 

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " مدیر."دقی ا طا. در تفاخاطا ما غیر مم ن اس . ما کارمندان سیسلم خدماا ااما هسلیم، طا اتیایی تخصی 

 " اماق کارمندان ما مطا ق قرارداد و ؛یتا وهایت تان کار می نند. آمرین  ا این مف حشره هحا طمحی اشاطنحد مشرحق

 گردطد."

 " هیر گاهی. ما  ا آمرف خشد مبارته خشاهیم کرد اگر او کشتش  حا ننحین کحارف طمایحد. او حلحی کشتحش  حا ایحن

 کار طخشاهد کرد."

  آمر ما در این"<XXX> ی  خشد اسلفاده می ند اا  ا؛ف کارمندان کار  ی لر طمایحد،  حا کحار هحاف کحا ات صرح

 ا صشرا قطع در ؛یتا وهایت تان طیامده. نی وشر میلشاطد او این کار غلط اش را اشحیحا کنحد؟ کسحی ات او 

 پرسان طمی ند."

 "یع ما روف ئر<XXX>  ر ار آورد  خاور<XXX> دف وسحیلا.   ار  ردن  یدون هحیر گشطحا متارتح  رحر

آطها مل بد اشاقب خطرطاک در صشرا وقشث حادثا خشاهند تد. مگحر آطهحا اهدیحد  حا ابحدیلی تحده  شدطحد  حا دلیحد 

 این ا، اگر کداق اقداماا خرف او اطجاق دهد. این خیلی غلط میباتد."

 "من گفلا ط ده  شدق کا  اید ماسک و دسل ش داتلا  اتم. او محرا مجبحشر سحاخ  کحا ایحن  خحش کحار <XXX> 

اطجاق  دهم و  ددا ی ی ات داکلران  راف من گف ، این کار احش طبحشد و ایحن کحار  یحدون متارتح  خیلحی خطرطحاک 

 میباتد، مگر آمر مسل م من  ا؛ف من ر ار آورد... من این طمیلشاطم این وهیفا را رها کنم."

   اخلرس

آیا به صحورت روزمحره در وزارت صححت عامحه فهرسحت قابحل اطمینحان از دارایحی بخحاطر جلحوگیری از اخحتالس وجحود "

 دارد؟" 

رهرس  دارایی ها ط لا ی نشاخ  مثب  در اماق ط او ک شر  شد: پروسا  ا صشرا روتمره ا حریح گردیحد،  حا  >

 صشرا سیسلمااک، و درس .  

لحححی در ادحححداد کمحححی ات ط حححش هحححا ) حححا وحححشر مدمحححشل اداره مسحححئشلی   حححراف رهرسححح  مشجحححشدف  حححا وحححشر ک >

تف، پزت ی تیسلی مهندسی(، ویا اشسط مسشل م حخ  تحده در احیم هحاف  زرگلحر رؤساراملیااراسهیرا، دا

 -) خش پرسلارف،  خش جراحی،  خش پاکارف در طگها دارف، لحشاتق اللتریحرر و اتریحراا( اداره محی تحشطد 

 جدول تماطی میباتد.لیس  مفصلی و این طیز تامد نک 

اامد قا د االماد رهرسح  کملردرسح   حشد، احا جای حا محشرد  اترسحی  اترسحان خحارج ات اداره  د حی اوقحاا  >

ملناقض ترح داده تده، طاهماهن ، یا راقد اصدیق: یک  ار رهرسح  اهیحا و  ررسحی  تحد، در آطجحا  سحیارف ات 

ینان  را در محدیری  سحطح  لنحد  حراف کنلحرول اخحلرس پاسخ دهندگان وجشد داتلند کا خر ها و ادق قا لی  اوم

 اشصیت دادطد."

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:
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 " لی،  سیسلم رهرس  دارایی هاف ااما مشجشد میا  د، در درواته هاف هر تدبا طصحب گردیحده اطحد. و ایحن  حا 

 د."صشرا اافاقی نیک تده و م اهده گردیده اس  کا در هر تبدا مشجشد میبات

  لححی، مححا ایححن را داریححم. سیسححلم مححا کنلححرول تححده گححی اسحح  و طتححارا تححده مگرراپححشردهی کملححر قا ححد االمححاد  "

 میباتد."

  لی ما لس  ات رهرس  طگا میداریم، در هما تفاخاطا ها  ا صشرا ی سان میباتحد. م ح د  حا کمبحشد راه ححد  "

ا ای حع را داریحم، هحر کحداق رهرسح  تحده < اتحدXXXاملی قحادر  حا اسحلفاده ات اجهیحزاا اسح : محا ماتحین >

اس ، اما ارمیماا رنی طیات دارد و تفاخاطا قادر  ا ارمیم آن طیس . ما مجبشر اسلیم کحا مری حان را  حا خحارج 

 ات تفاخاطا  ا اکسرف  فرسیلم."

 .ایحن  " سیسلم قا د االماد اس  و سا ام ا مشرد طیات  راف  اصدیق گزارش ماهاطا اشسط کمیح  مفحلش میباتحد

وقلی تیادف را میگرید کا هما نیز رهرس  گردد، مگر  ی لر مفید خشاهد  شد کا هحر محا اطجحاق تحشد و ایحن در 

 پرن کار این کارمندان ورح گردیده اس .

  ما هما دوسیا ها  رهرس  نیک لیس  ها را مشجشد داریم کا ات اخلرس جلشگیرف طمایحد. ایحن هحا هحیر گحاهی "

 ط ده اس   ا دلید این ا آطها طیامدطد و ات  خش ما  اتدید ط رده اطد."اشسط مفل ان افلیش 

 پاسخ ات این و؛ی  طا ات تهرهاف  زرگ «

کنترول رهبران وزارت صححت در صحورت کحه بداننحد پروسحه فهرسحت سحازی بحه شحکل درسحت دنبحال نشحده باشحد چحه "

 خواهد بود؟"

 ا رسحاد ادارف طاتحی ات محدیری  ضحدیت یحا احدق ادهحد طلای  ذکر تده اشسط پاسخ دهندگان ملددد  ا مدروضی   >

 در سطح  ا؛ار ات پاسخ دهنده.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " هر اخلت ات پروسا کار یک اهدید میباتد، طخس ، در اماق  خش هاف این اداره  ا یحک تح د اسح . محن هحیر

 ریق نیزف را دتدیده طمیلشاطد."م  لی را در پروسا رهرس  ساتف طمیبینم. هیر کسی ات این و

  رهرس   اید روتمره افلیش تشد و اگر کداق ق یا دتدف دیده تد  اید مشجشدف  اید ات ی اا ات  خش مر شوا"

 اس  آغات گردد. طتارا دقیق یک روتن  هلرین اس . "

 ه 'هحرته' " اجهیزاا وبیرپزت ی  ا صشرا درس  طگهدارف طمی شدطد: ماتین آسیب دیحده درسح  ط حاطی ط حد

سپع  ا سرق   رده تده. و  ددا ارمیم تده و  ا اسلفاده تخصی در  حاتار صحشرا میگحرد. آمحرین ایحن را محی 

 داطد و هیر کارف اطجاق طمیدهند."

  کنلرول رهرس   ا درسلی  در اینجا اطجاق می تشد.در این جا هیر رساد ادارف وجحشد طحدارد. رسحاد قبحد ات ایحن"

 ادارکاا." مرحلا میباتد، در مرحلا

  ".آطها  اید ات اسهیرا ما مرقاا کنند،  ا افلیش رو در رو" 

 " آیا شما اعتماد دارید که آمرین وزارت صحت عامه   کارمندان شان در اختالس اشیایی عامه دخیل اند؟

پاسححخ دهنححدگان ات اطححشاث اخححلرس در حسححا اا دسحح  اول ات تححامد سححرق  پححشل اامححا، اهیححا اجهیححزاا، و منححا ع  >

 مصرری، و مدیری  طا درس  وجش پشلی  خاور منارع تخصی میباتند گزارش داده اطد.

در میان آطها  اور کرده طمی شد کا اخلرس رخ  دهد، در آطجا  ا طرخ پاین اطشاث رساد ادارف در س لشر صحت   >

 ااما اایید می شد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  اتکلینک هاف خصشصی ترک  وکمپنحی هحا ادویحا، آطهحا اجنحاس، ادویحا، پحشل "طا ات تفاخاطا هاف دوللی،  ل ا

 ط د و اجهیزاا را میگرطد. آطها این هما را اط ار طمی نند."

  لا، اا سطح م اماا  ا؛، آطها را در اخلرس ات اجناس دوللی ط حش دارطد:اسحلفاده ات وسحاید ط لیحا  حراف اطل حال "

 کا؛هاف تخصی در وسایط دوللی . "اوفال خشد، گاهی اوقاا اطل ال 
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  در ریاس  ها صت  ااما و؛یاا، من ر ر می کنم  رخی ات رساد وجشد دارد نرا کحا آطهحا  حا انحشان اضحارا"

 در  دد ات ههر پیدا کنید." 2:00کارف سشء اسفلاده کرده  در حالی کا تما می طملشاطید آطها را پع ات ساا  

 ان ریاسحح  جمهححشرف و پالیسححی مداتححاا، کارمنححدان ادارف طمیلشاطنححد  کححا " ایححن درحححال اسحح  کححا  ححا اسححاس ررمحح

 اضارا کارف اخذ طمایند.

   اما در و؛ی<XXX>   کارمندان ادراف در روتهاف رخصلی حلا در روت جمدا اضارا کارف اخذ طمشده کحا

خحشد میلشاطحد یحک طحشث اصرً ای ان در کار تان مشجشد طیسلند و یا هم هیر طیات  ا کارف اضاری طیس . کا ایحن 

 اخلرص ات  شدجا دول   اتد.

  ریاسح  صححت  اامححا  حا تاا خححشد ات  رطامححا"<XXX>   تحح ای  کححرده،  وف پحع ات آن انشاطسححلا اححا ایححن را

 اشقت دهد. این  دآن مندی اس  کا رساد    د ساتمان یارلا در سطشح رهبرف وتارا رهنا کرده اس ."

 لید حراس طمیلشاطم کا م خ  ساتق." " لی آطها ملشث هسلند اما من  ا د 

 .تخ  رئیع خشدمان اوتلا اس : مشاد غذاف و اجهیزاا تفاخاطا را  ا وشر منتم میر اید" 

 

 "آیا اضافه کاری به اساس حجم کیفت و کمیت کار تعین میشود؟"

)در ححدود یحک در حالی کا  سیارف ات پاسخ دهندگان هیر اورااا و هیر طتر طداتلند، یک اقلی  قا حد اشجحا  >

  سشق ات اماق ساحاا مصاحبا تده ک شر( ات م  را وا سلا  ا اضارا کارف یاد کردطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

   ههر در روتهاف رسمی هیر محامشر  12"کارمندان ادارف اضارا کارف اطجاق میدهند، درحالی ا  دد ات ساا

 کا اضارا کارف  ا اساس  کیف  و کمی  کار ادین گردیده؟"در کارمشجشد طیس . پع نگشطا میلشان گف  

  طخیر سیسلم کحارا طیسح : امحاق کارتناسحان  حراف پرداخح  اضحارا کحارف لیسح  می حشد.هیر یحک ات کارمنحدان "

اجیر ما ات این املیات  رخشردارطیسلند. لس  اضارا کارف  ا اساس داتلن اراباواا تخصحی  حا رئحیع ارایحب 

 ."دمی ش

 اضارا کارف اخذ 100ن ما تاکی هسلند تیرا این لس   ا وضدی  واقدی ساتگارطیس .  د ی ها "کارمندا %

طمشده درحالی ا هیر کاراطجاق طداطد: سطشح پاین کارمنحدان ات هحیر مزایحی و پرداخح  اضحاری  رخشردارطیسحلند 

 اگرنا  ی لر ات ساا  کارف مشجشد  شده و درهرهفلا طشکرف اطجاق میدهند".

 خطرات فساد اداری در چگونگی پرداخت اضافه کاری وجود دارد؟""آیا 

پرداخ  پشل ط د  راف اضارا کارف  ا انشان خطر اصلی رساد مشرد اتاره قرار گرر ، در م ایسا  ا مداتحاا  >

 وشر منتم درکد ات وریق کاطال هاف تفاف پرداخ  می شد.

ادرطترداس  ادبیض، خشدسراطا، وسحشء اسحلفاده ات پاسخ دهندگان  ا این  اورهسلند کا پرداخ  اضارا کارف   >

 مدیری  صشرا میگرد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

   هنگامی اضارا کار در اناق   ا پالسی ها  اتحد پحع دقی حاً پرداخح  طیحز رسحاد تا اسح   حا وحشر مثحال پرداخح"

خح  می حشد، تخصح ا هحیر گحاهی راطند امبش؛طع طیم ات مدحاش اسح  کحا  حراف راطنحد رئحیع صحت  اامحا پردا

 طشکرف ط رده اس  درحالی ا راطنده امبش؛طع تب ها در هفلا طشکرف  شد و  ا طیات ها ااجد  رسیدگی طماید.

 . آطها در تمان مدین  راف ما اضارا کارف پرداخ  ط رده کا این  ا تاا خشد اخلرص اس" 

  ات هرتححخ   ححا دسحح  خححشد میگرطححد،  ی ححلر  دسحح  " ححا پححشل ط ححد پرداخحح  می ححشد،  نححاً آطهححا یححک م ححدار پححشل را

 میاروطد،  ی لر اخذ می نند".

  لی، گزارتاا و پروسیجرها در اناقض هسلند. ریع )پرداخ ( طشکرف تباطا  راف هما  رگزیداگان پرداخلحا "

 تده، حلا اگر در وهایت تان مشجشد  اتند یا طا.
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 هسلند اما کارمندان ادارف کا مصروف خدم  تحباطا   ا اساس م رارا،  ادارا مدیرای اتاضارا کارف مسلثنا

 طشکرف هسلند ات  پرداخ  اضارا کارف تمارمی شطد".

  کارمندان اداره مرکزف افلیش: ر ط راپشرام اء تده را  ررسی کرده کا مشرد اشجش تحفار  آطهحا  حشده حلحا..."

 اگر درس   اتد یا طا".

  کارف وجشد  طدارد، اما درصشرا اخذ اضارا کحار  حدون احاخیر "طا، هیر خطر رساد در سیسلم پرداخ  اضارا

 ار اطی  پرداتد. 100اا  20و م  را کارمند تفاخاطا طاگیزاس   راف ملدمد 

 "آیا به نظر شما هیئت رهبری وزارت صحت عامه از این مشکالت آگاه هستند؟"

را صت  ااما ات همچش مشضشااا اماق پاسخ دهندگان  ا ت د قطداً و مطمین اشضیح دادطد کا رهبرف وتا >

 اگاه هسلند.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  لی، هئی  رهبرف وتارا صت  ااما ات همچش م  را اگاه هسلند: آطها  راف کارمندان اشصحیا کردطحد کحا "

تحفاخاطا اتفا یا پشل اضاری  ا ملدمحد طمیدهحد نراکحا وهیفحا وف اسح  کحا پحشل اخلصاصحی را  حراف کارمنحدان 

 اشتیع طماید.  ا این ت د آطها مداتاا تان را اخذ مینماید، اما آطها این وضدی  را کنلرول کرده طمیلشاطند.

 "لی، آطها در ریاس  ها صت  ااما  تث را مطرح کردطد " 

 ".مسلماً، هما این مشضع را درک می نند" 

 .لی، نرا کا آطها این را اطجاق میدهند " 

  خشیش خشرف

شما فکر می کنید که آمرین وزارت صحت عامه   کارمندان حق اولویت را در استخدام به خویشاوندان   دوسحتان " آیا 

 و گروه مربوط خویش داده باشند؟

ا ریبحا همححا پاسححخ دهنححدگان در ایحن  خححش اأییححد کردطححد کحا مححشارد وجححشد دارد کححا ات  سحلگان و دوسححلان یححا دیگححر  >

د اولشیح  در اسحلخداق کارمنحدان  رای حان داده تحده اسح ، ات جملحا ننحد احن کساطی کا  ا گروپ ها ارابحاو داتحلن

 اذکر داده اطد کا این ی ی ات ویژگی هاف اسلخداق تان میباتد.  

 ا طتر  سیارف این امد اادف و مدمشل اس ، یک امر روتمره، یا یک  خ ی منتم ات مدیری  منا ع اطسحاطی   >

 حاف کا آطها کار می نند میباتند. 

ارب اولشی  یا ارجید  در اسلخداق اس  اشسط پاسخ دهندگان ات اماق ط او ک شر تحرح داده تحده اسح ،  در اج >

اماق سحاحاا و اغلحب ات طتحر طیاتهحاف خحاص  حراف االمحاد در متحد کحار، حفحظ قا لیح  اومینحان و هم حارف و 

 اطجاق ادهداا و مسئشلی  هاف گروپی و لزوماا میباتد. 

طهححا رد تححدن تححاطرا در پروسححا اسححلخداق  قبلححی ملتمححد تححده  شدطححد، اغلبححا  ححا مد ححشس ایححن آن پاسححخ دهندگاطی ححا آ >

اشامد م ا ا اتاره می کننحد: طداتحلن روا حط قا حد درک، تحریک طسحاخلن وا سحلگی، یحا مشجشدیح  هحر قحشق در 

 اداره، گروه یا  شدن دیگر گروه ها در اصمیم گیرف ها.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ن کار روتمره اس ، طشرمال، روش منتم.""ای 

  هر تخ   ا این وضدی  مشاجحع اسح . در همحا سحطح کارمنحدان  ایحد اراباوحاا داتحلا  اتحند یحا آن تخصحی"

  اتند  دون آرتو  ا کار کردن در اینجا. این ح ی   میباتد."

 د."" لی،  د ی اوقاا آطها  ا  سلگان و دوسلان خشد در اسلخداق حق اولی  را میدهن 

  لی آطها این کار ها را اطجاق میدهند، هر وقلی کا یک پس  خالی  اتد آطهحا ات  سحلگان تحان را در آطجحا طصحب "

سحال اجر حا  8 ا کسی دیگر داده تده  شد و در حالی ا من  ی لر ات   <XXX>اسلخداق می نند. حلی پس  من 
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ایحن کشت حی  حشد کحا  سحلگان تحاطرا اسحلخداق کننحد،  دحداً محن  حا ی حی ات   <XXX>کحارف در ایحن پسح  دارق. 

 رهبران سیاسی ما تط  تدق و او  ا؛یش ر ار آورد، و من مشرق تدق اا این پس  را ات ال کنم."

 "البلا.  نا وشر میلشاطد کا اماق آمرین در و؛ی   ات  ریاس  و؛یلی صت  ااما ات  سلگاطش  اتند؟"   

 ها کار  اید ایمی  اتد. اما در مدیری   ا؛ف، ایم ها  ا اساس گروپ هاف سیاسی خاص انتیم تده  "در تفاخاطا

اطد یا  ا اساس منارع سیاسی ، و در گروپ کارف جمع تده اطد. این  دین مدنی اس  کا ایم  ا اساس کار طیس ، 

 مگر کار  ا اساس گروپ ها میباتد."

  این مم ن اس . حلی من همچنان"<XXX>   .ات گروپ سیاسی او طبشدق، در این کداق ررصلی  راف من طبحشد

 من طمیلشاطسلم کا  ا داتلن مهارا هاف کارف و طلای  املتان مشرق گردق."

الویت را برای عقارب دوستان  و یا همکاران خویش در صحت ترجع  /آیا فکر میکنید که مدیران وزارت صحت عامه"

 میدهند"

ورآطد کا  در محشرد این حا آیحا اولشیح  را  حا ا حارب، دوسحلان و یحا هم حاران خحشیش در پاسخ دهندگان  ا این  ا >

 خدماا صتی اشاق  ا سطح اسلخداق میباتد.

 اکثری  پاسخ دهندگان اطیرا یک امر مدمشلی اشضیح میدهند. >

 ادداد کمی ات پاسخ دهندگان  خشی خشرف ، روا ط ، یا مشارد دیگررا در س لشر صت  رد کردطد، >

 ی ات پاسخ دهندگان مطئن طبشدطد و یا طمیداطسلند د  >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ". لا،  رخی ارجع دادن  ا ا ارب خشد را پذیررلا آطد " 

  من تهاد این اسلم کا   د ی ها ات ارائا خدماا صتی  راف ا ارب تحان سحریع احر امحد می ردطحد، وهسحلند"

 کساطی ا  اید  راف ارضا خدماا صتی وبق مدمشل اطنتارک ید، 

 . این یک امر مدمشل در ار اطسلان اس 

 " .هر روت. در اماق ط او" 

 ین  یمحار تحمار اشتیحع کحردیم و حا اسحاس ایحن تحماره  حا در کلینک ما نشطین طیس ،  ا دلید کا  محا  حراف محراج

 تخ  مریض  ا ت د درس  مراجع تده و مداینا می شد

  ،الشی   راف ا ارب و طزدی ان اکنشن یک  خش ات ررهن  گردیده، اما خدماا  ا ت د ی سان ارایحا میگحردد

 اداوف می شد. دون درطترگررلن هر طشث ارجداا  راف طزدی ان هرمشضع ااجد پیرگیر و 

  ا سیسلم مشجشد کا  رخی ات کارمندان ارتد وتارا  ا طزدی ان تان  ا مراجع می نند،  نحاً محا طمیلحشاطیم کحا  حا "

 اینها  رخشرد کن

  این سیسحلم اشسحط روئسحا وکارمنحدان ارتحد وتارا صحت  اامحا ایجحاد تحده، کحا آطهحا  حا طزدی حان تحان اشجحا"

اق امححشراا  ححا اطلطارگذاتححلا آطححد، مححا طمححی اححشاطیم اسححلد؛ل و یححا آ ححا طهححا  ی ححلر قایححد تححده و دیگححر مححردق در اطجحح

 درگیرتشیم. "

"  درصورتکه کارمند وزارت صححت عامحه بحه کحدام نقح  از پالیسحی حقحوت بشحرمرتک گردنحد چحه کنتحرول و رسحیدگی 

 صورت خواهد گرفت؟."

تارا، ات ارایحا گحزارش ط ح  پالیسحی ح حشق پاسخ دهندگان در این دسلا، ات مشقت خشد  ا انشان کارمنحدان احادف و <

   ر جلشگیرف میروتطد.

 <  د ی ات پاسخ دهندگان حراس ارس و طگراطی ات ارایا ط   پالیسی ح شق   ر در وتارا دارطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:
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 د ی ات محشارد  " ات دید روئسا و مدیران: طتارا و ارتیا ی م رر اشسط اطجشها، رویاس  هاف و؛ی  در 

اشسحط ریاسح  طتححارا وارتیحا ی وتارا و اشسحط مححن  حا صحف  یححک کارمنحد صحفر اصححرً هحیر وجحشد طححدارد 

 نطشر صرحی  اسفاده ات قدرا دراینجا اس .

 .هیر ررد طمیلشان نیز کرد "” 

 "ی افاوا اس  اگر ما خامشش  اتیم یا وهیفا را ات دس   دهیم  " 

 ن م رراً گفلا تده، کا پالسی ها را محا اطلبحق می نحیم امحا دیحده می حشد کحا " م خ  طیس .  ار ار اشسط آمری

 ریصدف اطتراراا ات اجراا پالسی واقع هم  ی لراس . 

 "نگشطا وهیفا اق  را حفظ  کرد میلشاطم درصشرا ا  ا؛ف ررلار آمر اطل اد کرد ؟ " 

  تحبدا ادارف داتحلیم کحا در آن  سحیار " در گذتلا ها ما یک صحندق  حراف دریارح  تح ای  در طزدی حی دیحشار

کمی ات ت ای   یمران دیده می شد، اما  ی لرین مشارد ات ت ای   ین کارمندان و مدیران  شد. کا  دد ات یک 

 ماه این صندوق حذف گردید."

 

یحن یحک "آیا درخواست دهندگان از بست های خالی اگاهی داشحته و بحه انحدازه کحافی بحرای ارایحه درخواسحت دارنحد؟ آیحا ا

 خطر از فساد اداری است ؟ چگونه؟ "

طتریاا پاسخ دهند گان   ا وشر کلی منفی  شد و سشء اسلفاده ات مشقت رسمی در ا ررف ها، احدق تحفاری  در  >

 روطد اسلخداق مند ع تده اس .

پاسخ دهندگان خحارج ات کا حد درو؛یحاا  حا خصحشص راقحد مدلشمحاا  ات  سح  هحاف خحالی و  حا اشجحا  حا تمحان  >

 کشااه  راف ارسال و امدگی درخشاسلی کی امر مهم ال ی می شد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " پروسا تفاف طیس  هر آن نا می خشاهنحد  حا طفحع خحشد اطجحاق میدهنحد، ر حط یحک طشاحا ات  حاتف اسح  ... و یحا

آتاد  و  ر اساس تایسلگی خاک تدن  ا ن م دیگر این درحالیس  کا  پروسا املتان را  ادرطتردات  رقا   

 اطلخاب کارمندان وی کره ایم کا  این هما ر ط ا لب وتارا صت  ااما   یش نیزطیس . "

  پشس  من ر ط  راف دو روت  ا ارن گذاتحلا  شدطحد وهم حاران وتارا  حرایم گفلنحد کحا هنحشت هحم وقح   حراف"

ی حی ات هم حاران در وتارا صحت   ارسال درخشاس  دارید. مشضع من ر ط  راف دو روت طشتلا تحده  حشد و

ااما  ا طاق من  ا آن  گشیید اا من هنشت هم تاطع محن  حراف سحاخ   رطامحا  حشد.  حدون تحناخ  ورریحق نگشطحا 

یک تخ  میلشاطد   ا درلر اسلخداق مراجع کند؟ این امر دیث ادق تفاری  در پروسا تده. وآطها این  س  هاف 

 نهان می نند."خالی را  راف دوسلان وطزدی ان تان پ

 " دیپارامن  منا ع   رف کنلرول و تمان اورث  س  هاف ملذکره متلاواطحا امحد می ند.نگشطحا  حا ایحن پروسحا

 غیر تفاف اورث دهی و تمان کشاا کملر ات یک روت  راف اارن پشس  دلخشا االماد کرد؟" 

 طد. "" ا طتر من تمان کاری  راف اارن کاریا ی هنشت هم  رخی ات ت ای  دار 

 "آیا فکر می کنید از بین بردن  حذف( نام از امتحانات تحریری مانع از فساد اداری میشود؟"

طح اسححلخداق،  ححا انححشان آسححیب پححذیرهاف مدححرود  ححا رسححاد سحح ن مصححاحبا هححا،  پروسسححا املتححان دردراححاتاری >

ااکلیحک در جهحان  ثریح ( هحر ننحد ایحنؤم اشضیح داده تده اسح . ححذف طحاق هحا ات در پروسحا املتاطحاا )ایجحاد

 مداصردر طتر گررلا ط ده  ا احلمال تیاد  راف حد آسیب پذیرف رساد مفیدواقع می شد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ".لی، این میلشاطد جلشگیرف ات رساد و ابدیض  اتد " 

  گردد.طخیر کداق سیسلم حذف طاق در سطح و؛یاا وجشد طدارد مم ن مشجشدی  حذف طاق  دث رساد 

 "کمک می ند 

 "این میلشاطد  دث جلشگیر رساد در روطد املتان تشد 
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  ححا طتححرمن  دححث جلححشگیرف ات ررلححار طاتایسححلا خشاهححد تححد، وآطاط ححا وررححدار ایححن هححدف هسححلند راه دیگححر را "

 سجلشکنند. د جلشگیرف می کند،."

  د؛یححد مخللححت طححا  ححراف پروسححا "طخیححر: پشسحح  هححا قححبرً اتینححک ااححرن گححردد  ححراف دیگححران داده می ححشد،  ححراف

 املتان."

 "آیا فکر می کنید سطح رهبری وزارت صحت عامه از این مشکالت آگاه هستند؟"

در میان پاسخ دهندگان در این رده، انها  د ی ها مدل د  شدطد کا سطح رهبرف وتارا صحت  اامحا )مم حن(  >

 مدیری  منا ع   رف  ی خبر  اتند.ات این م  را خشیش و قشق پرسلی و یا سشء اسلفاده ات قدرا در 

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ". لی،  ا خش ی در اماق مشارد آگاه اس " 

 "ًدی ی ا" 

 ".اگر آطها این را اط ار می نند آطها دروغگش هسلند" 

 " .تاید آطها  اتند. مطمئن طیسلم. این سخ  خشاهد  شد اا  بینید کا نگشطا آطها طمی داطند" 

 "چگونه حقوت و امتیازات  کارمندان را توضیح میدهید؟  فرصت های آموزشی، و انگیزه(؟ "

 پاسخ دهندگان در این دسلا ی سان طا امید و مایشس درمشرد دسلرسی  ا آمشتش  شدطد. >

 د ححی ات پاسححخ دهنححدگان ات واقدیحح  هححا اینححی متححیط کححار خححشد تححان کححا ممثححد ات روا ححط سححل شف، تخصححی،  >

 راباواا تخصی انتیمی صتب  کردطد.وا سلگی  ا ا

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " ررص  ها آمشتتی ر ط  راف طزدی ان روئسا و آمرین هسلند و آطها این املیات را  راف رامید و طزدی ان تان

 "قاید می شطد این سیسلم ات  اداره ای ان  شد.

 " درمشرد کشرس هحاف آمشتتحی داکلحران محرا درجریحان ما اتاین آمشتتها مسفید طم شیم. وتارا صت  ااما

طگذاتلا آطها لید دارطد کا ی ناً من مطمین هسلم کا  راف طزدی ان و ا ارب تحان داده می حشد. نطحشر ملحشان کحا 

در   <XXX>در نهححار سححال کححارف اطلخححاب ط ححشد، امححا کارمنححد کححا  <XXX>در   <XXX>یححک رححرد ات 

 "ر اطلخاب میگردد.وتارا صت  ااما  ی لر ات یک سال کا

 " ارطن  ها و املیاتاا  ی ر  راف روئسا امشمی و مدیران در وتارا صت  اامحا اخلصحاص میگحرد،  حراف

آمشتش در خارج ات ک شر  ا رئیع تفاخاطا مس یماً اماس گررلا می شد و اطلخاب میگحررد. درمحشرد ورک حاپ 

  اامحا خبحرداده می حشد. در سحطح تحفاخاطا  هاف داخد ک شر  ی لر روئیسان تفاخاطا هحا وروئیسحا و؛احی صحت

 "ها  اتهم اراباواا خشب  ا روئیسا مشجشد اس .

 " کشرس هاف امشتتی غرد هرری  ساتف وسطح ارا اث مدمش؛ً  راف مدیران امشمی و روئیسحا اخلصحاص

 "میباد در سطشح پاین  راف مدیران و ارسران یک اافاق اصاری خشاهد  شد.

  کیفی کنلرول  ا مین کیفی ر

مکانیزم پاسخگویی و شفافیت را در رهبری وزارت صحت عامه، ارائحه خحدمات صححی، محدیریت منحابع بشحری و  شما"

 "یا مدیریت مالی چگونه درمی یابید؟

ق هایی کا پاسخگشیی و تفاری  را  هبشد می  خ ند؛  راف ایحن گروهحی ات پاسحخ دهنحده گحان کحامرٌ آتحنا زم اطی >

گروه قادر  ا اشضیح اطشاث مخللت سیسلم هاف طتارا و کنلرول منحا ع در ایحن پروسحا  اطد:  سیارف ها در این

 . شده اطد

 . سیارف ات پاسخ دهنده گان ات االبار و یا هماهنگی این سیسلم ها اطل اد می کردطد >
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 :ات مصاحبا ها هاف اطلخاب تده  رخی ط د قشل

 "لحی، کارکنحان مرکحزف طتحارا وارتیحا ی، مراکز صتی  حا صحشرا محنتم اشسحط محامشرین صحت  اامحا و؛ی

مشسساا اجرایی غیر دوللی ات  طتارا قرارمیگیرطد و حلی اا حاف تحشراف و؛یلحی طیحز اتآن طتحارا محی 

 طمایند."

 " ححا دلیححد م حح را رهبححرف، صححد درصححد پاسححخگشیی و تححفاری  در همححا تمینححا هححا وجححشد طححدارد: آطهححا در حححال 

مدیر منا ع  <XXX> اتند کا در این و؛ی  ی ی ات  سلگان طزدیکاسلخداق  سلگان خشد در سطح وتارا میب

  ححرف میباتححد. در ایححن وضححدی ، نگشطححا مححی اححشان خححشیش وقححشق پرسححلی را درسححطح و؛یحح  ملشقححت سححاخ  

درحالی ا خشیش و قشق پرسلی خشد مسشول اطلخاب کارکنان  راف هر ارصا محی  اتحد؟ محا  حا ننحین م ح را  

فاری  را در مدیری  مالی و یا مدیری  منا ع   رف یا ارائا خدماا صتی یارلا محی مشاجا هسلیم و  ا طدرا ت

 اشاطیم."

 " انهححا ات ااسیسححاا صححتی طزدیححک طتححارا  -هححیر کححع اأسیسححاا صححتی دور را مححشرد طتححارا قرارطمححی دهححد

 صشرا می گیرد." 

 "این روتن طیس  کا: آیا ما خامشش اسلیم ویا این ا وتارا صت  ااما طاتنشا اس ." 

 " من ر ط این حدر گفلحا محی احشاطم کحا رسحاد ححاکم سیسحلم اسح .  تحفاری  کحرٌ وجحشد طحدارد. گحزارش هحا دسحل ارف

و غیحره  حر  رؤسحاگردیده  و پاسخگشیی  ا هیر وجحا املحی طگردیحده اسح : روا حط سیاسحی، دوسحلی طزدیحک  حا 

 " واقدی  ها ارجیح داده می تشطد.

کارکنان درصورت در  عدم پاسخگویی و شفافیت توسط مدیران و یا سایر کارکنان وزارت صحت عامه چه کار کحرده  

 "می توانند؟

 سححیارف ات پاسححخ دهنححده گححان طگراطححی و طاامیححدف خشی ححرا در تمینححا مشجشدیحح  گزینححا هححاف متححدود  ححراف ااخححاذ  >

 .اقداماا درصشرا ادق پاسخگشیی و تفاری  ا راتطمشدطد

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی خی ط د قشل ر

درصحشرا م ححاهده اححدق پاسحخگشیی و تححفاری   در مححدیری ، مححا مشضحشث را  ححا مححدیران دیگروحشر مسححل یم مححشرد  تححث "

حححد و رصححد طگردیححد، سححپع م امححاا وتارا صححت  اامححا را در مححشرد ایححن طححشث  در صححشرای کححا قرارخححشاهیم داد و یححا 

 م  را در مدیری  تفاخاطا درجریان قرارمی دهیم."

 هیر"." 

 " کارکنان پایین رابا در مشرد ر دان سیسلم  راف تفاری  و پاسخگشیی کارف اطجاق داده طمی اشاطند . ما تاهد آن

اشسححط  د ححی ات طماینححدگان مجلححع و یححا مححدیری  اححالی  وتارا صححت  اامححا پ ححلیباطی  رئححیعاسححلیم کححا هححر 

 ." میگردد: س شا  راف حفظ پس   راف مدا تمان وش؛طی ار هلر اس 

 "".ما در حال  تث  ا مدیرخشیش اسلیم ولی او  ا این مشضشث گشش طمی دهد 

 "مر شوا را مشرد  تث قرار می دهیم." ما هر هفلا جلساا درلر صتی و؛یلی را  رگذار و وی آن مساید 

 پست ها طبق دستور رهبری وزارت صحت عامه بجای درنظرداشت لیاقت و شایستگی پر گردیده اند؟تمام آیا "

طتریاا پاسخ دهنده گان در ایحن گحروه پیرامحشن نگحشطگی اصحمیم گیحرف درتمینحا اسحلخداق ا ریبحاٌ  حا سحا دسحلا  >

هبححرف مسححلشلی میگححردد، لیاقحح  و تایسححلگی اامححد اساسححی اسحح ، و یححا مسححاوف ا سححیم گردیححده اسحح : اصححامیم ر

 .ارکیبی ات هر دو اامد

ر ط ادداد اطگ   تمارف ات پاسخ دهنده گان مدل د  شدطد کا تایسلگی مبلنی  ر املتان یگاطحا اامحد در پروسحا  >

 اسلخداق میباتد.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " و؛یلی پرمیگردد." رئیعپس  هاف و؛یلی  ا دسلشر 
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 درین و؛ی  این امر همچش ارکیبی ات دو اامد  نتر میرسد." 

 "وریق حاصد طمشدق." پروسا املتاطاا ات تفاری   رخشرداراس . من پس  خشی را اتین 

  منا ع   رف پاسخ داده تشد." رئیع"این سشال  اید اشسط وتیر و یا حداقد 

 

 "کارکنان ضعیف به برنامه های ظرفیت سازی راجع میگردند؟ آیا تمام"

قریبا اماق مامشرین اادف و کارکنان خحط م حدمی کحا داراف ط حاو ضحدت  حشده اطحد؛ ررصح   تحرک  در  رطامحا  >

 هاف ارا اف هرری  را جدف طگررلا اطد. 

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " ادارف جدف گررلا طمی شدملأسفاطا، هرری  ساتف  راف  خش." 

 "".هرگز 

 ".ا آطها م شره داده می شد اا کار خشی را  هبشد  خ ند  " 

 " ".اجر ا من این  شده اس  کا این امر اافاق طمی ارلد 

اا نا حدودف تخ  مناسب اهحده دار کارمناسحب میگحردد،  حدین مفهحشق کحا مهحارا هحاف آطحان در مطا  ح   حا الزامحاا "

 "قراردارد؟

ان، اکثری  قریحب  حا اافحاق پاسحخ هحا منفحی  حشده و یحا  51وجشد اصرارو پار ارف دو پاسخ دهنده ات مجمشث  ا  >

 .این ا درمشرد مطا      ین مهارا هاف دارطده گان پس  ها و الزاماا کارف جدف طبشده اطد

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " 50تاید.٪" 

 "کملر ات طصت." 

 "اقد طا در سطح ادارف. تما اینجحا هسحلید و تحما تحاهد ایحن هسحلید کحا محدیران و محامشرین محا حلحی اغلباٌ طا، حد

 طمی داطند کا نگشطا اضارا کارف و مداتاا کارکنان را متاسبا طمایند."

 "".هر کع می اشاطد  بینید کا این م دار کمی اس  اگر ن م خشد را  ات طگهدارد 

 " ها و پس  مر شوا وجشد طدارد؛ مدیار ها  راساس را طا اس  یا خیر؟"هیر طگراطی در مشرد اطا ق مهارا 

 ".ملاسفاطا، طا  سیار تیاد" 

 " اتد، اما هنشت کاری طیس .60این می اشاطد  ٪ " 

 " اس ، اما هنشت هم  د ی ها ت ای  خشاهند کرد."100من مطمئن هسلم کا ٪ 

  ح شق   ر و ابدیض

 "روی مدیران وزارت صحت عامه چگونه توضیح می نمایید: مثبت یا منفی؟نقش رهبران جامعه را در تاثیرگذاری "

طتریاا در مشرد ااثیر رهبران جامدا روف مدیران وتارا صت  ااما مخللط  می  اتحد کحا  سحیارف ات آطهحا  >

اطد اس دهنده اثراا مثب  و منفی مم حن محی  اتحند: اثحراا مثبح  تحامد پ حلیباطی ات لیاقح  و تایسحلگی اثبیح  

و ویت وسیدی ات خدماا گسلرده در جشامع ای ان می  اتد؛ اثراا منفی مر حشو  حا خ حشط ، ابدحیض، و  تده

 اهدید جه  دسلیا ی  ا اهداف خاص )ارائا خدماا، ساخ  ااسیساا، اسلخداق و اخراج کارکنان( می  اتد.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل
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 "صتی دارطد تیحرا آطهحا ح حشق خحشد را خشاهحان اطحد امحا  د حی اوقحاا  آطها ط ش مثب  و منفی در ارائا خدماا

م  را  راف ارائا کننحده گحان خحدماا صحتی ایجحاد محی طمایحد؛ آطهحا نیزهحایی را محی خشاهنحد کحا در دسحلرس 

 طبشده و یا درپالیسی وتارا صت  ااما ذکر طگردیده اطد."

 "ها را اهدید می کند."آطها اثر منفی دارطد؛ کارکنان صتی را مجبشرساخلا و آط 

 "". آطها می اشاطند ط ش  سیار مثبلی داتلا  اتند. اما ملاسفاطا همی ا  ا ر ر خشد  شده طا در ر رمل 

 " آطها ط ش منفی دارطد. ای ان تباطا آمده و اماق داکلران را اهدید می نند. آطها ما را اصبی میساتطد.  ای ان  ا ما

  دررلارمی کننند."

 "مدیران وزارت صحت عامه موفقانه دربرابر نفوذ رهبران جامعه مقاومت نموده اند؟ چه زمانی" 

این پاسخ دهنده گان م اوم  در را ر رهبران جامدا )کا اغلب ررماطدهان مسلح اطد( را مخحاوره آمیحز، منفحی و  >

هبران روف این ، مدیران و ررؤسا ا خصشص در م ایسا  ا پاسخ هاف  - ا پیامد هاف وخیم اشصیت کرده اطد 

 .مشضشث

 سیارف ات این کارکنان خحط م دمحداراف اجر حا دسح  اول ات اهدیحد و یحا ا حع الدمحد هحاف خ حشط  آمیحز یحک  >

 رهبر جامدا کا ارش  راف ااثیرگذارف روف ای ان می طمشد؛  شده اطد. 

 :مصاحبا ها ات هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " م اومح  طمایحد تیحرا آطهحا قدرامنحد  حشده و اشسحط رهبحرف وتارا هیر کع طمی اشاطد در  را ر رهبران جامدحا

 ".صت  ااما طیزپ لیباطی میگردطد

 " ".ا طدرا. مدیران وتارا صت  ااما   ا خشاه اا رهبران جامدا اشارق طمشده اطد  

 "  .وتارا صحت   ف امحشمی در مرکحزرؤسحاف تحفاخاطا هحا و یحا رؤسحاپاسخی  راف این پرسحش وجحشد طدارطحد

سط رهبران جامدا و طمایندگان مجلع حمای  می تشطد. وتیر انها ر ارهاف سیاسی را کاهش محی دهحد ااما اش

دامححاد یححک  <XXX>تححفاخاطا  رئححیع ححرادر یححک طماینححده مجلححع میباتححد،  <XXX> تححفاخاطا  رئححیعتیراکححا 

ادامحا محی ما داماد والی اس  و حدینلرایب مشضحشث  <XXX> تفاخاطا و؛یلی رئیعطماینده دیگر مجلع اس ، 

 یا د.

 ".آطها طمی اشاطند م اوم  کنند " 

 "نقش رهبران جامعه در اثرگذاری روی ارائه خدمات صحی را چگونه توضیح می نمایید ؟"

وشر ی ا در  ا؛ ذکر تد، پاسخ دهنده گان  ا وشر کلی در مشرد ااثیر رهبحران جامدحا در محشرد ارائحا خحدماا  >

 صتی طتریاا منفی داتلند.

 سححیارف اتپاسححخ دهنححده گححان پیرامححشن  اهدیححد، خ ححشط  و ر ححار هححاف طاتححی ات دیححدگاه هححاف متلححی، و طتریححاا  >

 .اتاراای مبنی  ر ر ار هاف  ال شه کا می اشاطد در راسلاف  هبشد کیفی   اتد؛ ملمرکز  شده اس 

آیند؛  ا ویحژه،   سیارف ات طتریاا مخللط مثب  ر منفی ات پاسخ دهندگان ات و؛یاا راقد تهر هاف  زرگ  رمی >

اورااا دسح  اول درمحشرد ادحداد تیحادف ات حمحرا ریزی حی الیحا کارکنحان س لشرصحتی ات ننحین  خحش هحا 

  دس  میرسند. 

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "آطها هر نا می خشاهند، آطها را دریار  می نند." 

 " و گحشش رحرادادن سحشپروایزران  حا رهبحران  وجشد ر ار  ر کارمندان مراکز صحتی اتجاطحب رهبحران جامدحا

 ".جامدا و طا  ا کارکنان در این مشارد

 " آطها می اشاطند اصمیم وتارا صت  ااما را در مشرد ا یر متد یک مرکز صتی ات یک جا  حا جحاف دیگحر

 ا ییر دهند. آطها می اشاطند خطشو   شدجحا را منتحرف سحاتطد و حلحی محی اشاطنحد ارائحا خحدماا صحتی در سحطح

دارطحد و درصحشرا اسحلفاده اتآن؛ محی اشاطنحد  رطامحا هحا را اشسحدا   یک تفاخاطا را ملشقت ساتطد.  آطهحا قحدرا
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داده و در راسلاف اطبیق مشر اطا وهایت متشل تده  ا وتارا صت  کمک طمایند. همچنین، آطها می اشاطنحد  حا 

 ااما را ات  ین  برطد."وشر کامد ی پارنگی و اساس ارائا خدماا صتی  ی ورراطا وتارا صت  

   ر ار هحاف رحراوان ات جاطحب ارحراد قدرامنحد در ارائحا خحدماا صحتی وجحشد دارد. محا قر اطیحان روتاطحا خ حشط

 " درصشرا الت تدن یک مریض خشاهیم  شد.

 آیا فشار سیاسی بر مدیریت ارائه خدمات صحی وجود دارد؟ آیا مفید است یا مضر؟""

نتیم، پاسخ دهنده گان ااکید کرده اطد کا ر ارهاف سیاسحی در محدیری  ارائحا در هر  خش ات ک شر و هر طشث ا >

 .خدماا صتی وجشد دارد

ر ار سیاسی  ا اطشاث مخللت اشضیح گردیده اس  .  سیارف ات آطهحا منفحی  حشده اطحد ) اخحلرل، اطتحراف منحا ع،  >

ائححا خححدماا(، در ضححمن ر ححار  ححراف ا ییححر انتیمححاا خححدماا، و اصححمیم گیححرف منححا ع   ححرف پرامححشن ط ححش ار

ااثیراا مثب  هم ترح داده تده اس  )حد و رصحد مسحائد مر حشو  حا امنیح  و ااکیحد روف ارا حاف امحر احشاتن 

 جنسیلی در میان کارکنان جشامع دورارلاده(.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " مفید و م ر دارطد."رهبران سیاسی درپروسا اسلخداق و همچنین در ارائا خدماا صتی ط ش 

 " لی، آن م ر اس  تیرا  د اٌ ما  اید اولشی  هاف ما را ارک طمشده وررص  کنلرول را  حا رهبحران سیاسحی 

 ".واگذارطماییم

 " رخی ات ر ار هاف منفی ات ورف طیروهاف پشلیع در کلینیک ما وجحشد داتح . محا ایحن مشضحشث را  حا درحاار 

صححت  اامححا و؛یحح ، ولسححشال و  زرگححان جامدححا تححریک طمححشدیم  مرکححزف سححاتمان هححاف غیححر دوللححی ، ریاسحح 

 " ودرطلیجا م  را حد و رصد گردید.

 "آیا فکر می کنید که این فشارها و نفوذ تبعیر و یا ترویج تبعیر را کاهش خواهد داد؟"

بدحیض  سحیار ا ریبا هر پاسخ دهنده در این دسلا ر ار و طفشذ ارراد قدرامند را درراسحلاف ارحزایش و یحا احروی  ا >

 متلمد می داطد.

 طشر قا حد مرحتحا اف،  سحیارف ات ایحن کارکنحان پحایینلر ات سحطح محدیری  و کارکنحان خحط م دمحداراف اجر حا  >

دس  اول ات ر ار منفی و طفشذ ارراد قدرامند اطد، ات جملا خ شط  ریزی ی. اما ات اطلتار دور طیسح  کحا دریحن 

 .داخرا طیز وجشد داردجا اتاراای مبنی  ر طلای  مثب  اتین م

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "".این امرابدیض را ارزایش خشاهد داد تیرا آطها  ا یک قشق اولشی  داده و دیگران را طادیده می گیرطد 

 " لی. این امر ابدیض را ارزایش میدهد،  ا دلیحد این حا اولشیح  دادن  حا یحک رهبحر و وا  سحلگان وف  حا مفهحشق 

 اولشی  دادن  ا اماق جامدا طیس ."

 " آطها ر ط  حا طفحع گحروه خحشد ر حر وامحد محی طماینحد، طحا نیحز دیگحرف. ایحن مطل حاٌ املحی سحاخلن املیحا ابدحیض

  اس ."

 ""نقش رهبران جامعه در مدیریت منابع بشری وزارت صحت عامه از چه قراراست؟

رهبران جامدا در مشرد منحا ع   حرف  حا وحشر کلحی وشری ا در  ا؛ ذکر گردید، پاسخ دهندگان در مشرد طفشذ  >

 طتر منفی داتلا اطد.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

  رهبران جامدا  در مدیری  منا ع   رف  ا ویژه در اطلخحاب کارکنحان صحتی و واکسحینااشرهاف مرکحز صحتی"

 ط ش دارطد." 

 " طتریاا تاطرا اد یب طمشده وهیر اسلد؛لی طنماید."  آطها می اشاطند ر ار تیادف وارد طمایند اا وتارا صت 
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 " ،رهبححران جامدححا در اینجححا  ححیش ات حححد قدرامنححد هسححلند. اگححر آطهححا مححی گشینححد رححرن تححخ  را اتکححاراخراج کححن

 " تخ  دراین روت  رورف خشاهد تد.

 " قبلحی محا  نحا ر همحین م ح را رحراوان ات جاطحب  رئحیعف محا وارد محی کننحد. رؤسحاآطها ر ارهاف تیادف  ا؛ف

رهبران جامدحا؛ اسحلدفا داد. تیحرا او طلشاسح  طتریحاا آطهحا را کنلحرول طمایحد.  در ححال حاضحر محا طفحشذ آطهحا را 

 " .پی بین هسلیم و طفشذ قدرا درین ولسشالی کامرٌ روتن اس 

 "ود دارد؟آیا فشارهای سیاسی روی مدیریت منابع بشری وزارت صحت عامه وج"

 . سیارف ات طتریاا پاسخ دهنده گان روف ر ار وارااب درتمینا اسلخداق و اخراج  شده اس  >

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "".لی مطل اٌ، ر ار سیاسی در مدیری  منا ع   رف وتارا صت  ااما صد در صد ط ش دارد  

  نده اماق جزئیحاا وضحدی  را اشضحیح داده اق، درینصحشرا "درین مشرد جاف هیر سشالی طیس : اگر  داطند کا 

 " خ ن و خطرطاک اس . <XXX> آطها مرا  جرق گفلن ح ی     لد خشاهند رساطید.

 ".البلا. آطها می اشاطند هما اصمیماا را اتوریق اینگشطا روا ط  درسطح مدیری  ااخاذ طمایند " 

 " ا ش پارلمان کا در طزدی ی<XXX>  طسحب   حا روا حط  رئیعررص  خش ی  راف کنلرول تطدگی می کند؛

ورراق  طزدیک وف دارد. آطچا ورت ر ر اوس ، ننحین خشاهحد تحد. او حا هحر کحع در جامدحا میگشیحد کحا' تحما 

 " طمی اشاطید هیر اصمیمی  دون اایید من  گیرید. این یک واقدی  اس .

 "سهای آموزشی تصدیقنامه دریافت می نمایند؟آیا بعضی از کارکنان بدون حضور  و یا تکمیل( ورکشاپها   وکور"

پاسخ دهنده گان ویت گسلرده اف ات ا ع الدمد ها را در را ر این سشال گزارش داده اطد. حلحی اط حار مطلحق  >

 کا می اشاطد دال  رآن  اتد کا ای ان تخصاٌ آطرا اجر ا طمشده اطد. 

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " ورک اپ انها دو روتاتلراک طمحشدق، روتاول وروت آخحر. در ححالی کحا ورک حاپ  حراف  لی. من یک دریک

 "یک هفلا  شد و من اصدی ناما را حاصد طمشدق.

 "من ر ر طمی کنم." 

 "".ا وشر وبیدی اافاق می ارلد. آطها جدول حاضرف را جدف کنلرول طمی طمایند  

 " تخصحاٌ ح حشرطمی رسحاطند. وقلحی محن پرسحیدق کحا  این لس   ا یک دس   راف هحر رحرد ام حا میگحردد و آطهحا

دیگر ترک  کنندگان دیروتف کجا هسلند؟ هم ارق ر ط ورف من خندید. آطها هما  ا خریدارف و دیحدار خحشیش 

و اقارب ررلند. آمشتش در کا د  ا آطها  دنشان  پاداش و ادطیرا  شد. این آمشتش هاف رنحی  حشد،  نحا راین محن 

  طا امید گ لم.

 اخاذف

 "چگونه کارکنان وزارت صحت عامه فشار، تهدید و یا اخاذی را اداره می نمایند؟"

 ریبا اماق پاسخ دهنحده گحان در محشرد ر حار، اهدیحد و اخحاذف کحا  دنحشان  خ حی ات امحشر روتمحره  در سح لشر ا >

انتیمحاا جمحع صت   ا آن مشاجا میگردطد؛ ا رات طگراطی طمشده اطد. این طتریاا ات هحر  خحش ک حشر و امحاق 

 آورف گردیده اس .

کارکنان غیر مدیریلی و کارکنان خط م دق ات اسلدفا، ارک وهیفا  دون اورث قبلحی، اجلنحاب ات امل ردهحایی  >

 کا  ا خطر،  ارس و طاراحلی هاف ااوفی همراه اطد؛ گزارش داده اطد.

ا کارکنحان طبایحد در محشرد ر حار،  د ی ات پاسخ دهنده گان اتهشتدار مدیران و یا سشپروایزران مبنحی  راین ح >

 اهدید و یا دیگر اطشاث  دررلارف درمتد کارت ای  طمایند؛ ملذکر گردیده اطد. 
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 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " این  سیار دتشار اس  اا ر ار یا اهدید رهبران سیاسی را مدیری  کرد؛ گاهی اوقاا کارکنان  دلید ر ار تیاد

 " سیاسی مجبشر  ا ارک وهیفا خشد میگردطد. ات جاطب رهبران

 "".ما طمی اشاطیم کارف اطجاق دهند. اگر ما م اوم  طماییم،  ا اامال خ شط  آمیزمشجا خشاهیم تد 

 " من ات آطچا اافاقی می ارلد، خیلی ها درهراسم. آطچا درننین مشارد ؛تق اس ؛ محن  حراف امنیح  خحشیش اطجحاق

اقارب ارراد تورمند، ارحراد مسحلح اجحاته دارطحد احا  حا سحرویع ااجحد  داخحد خشاهم داد. در صشرا مشجشدی  

 " گردطد. اینها رریاد می تطند و خطرطاک اسلند.

 "  اگر یک ررد قدرامند دوللی در اینجا می آیحد، آطهحا اهدیحد  حا طشتحلن تح ای  الیحا محا  حا مرکحز وتارا صحت

را احداوف   <XXX>پع ات آط حا قشماطحدان  <XXX> لراا ما را اتوهیفا اخراج طمایند. دک خشاهند طمشد ااما

هحیر اتحلباهی ط حرده  حشد. امحا قشماطحدان احسحاس درد  <XXX> طمحشد وطلیجحا طحداد؛ اتکار رکنحار گردیحد. دکلحر

 ".می رد وات ارراد مرابط خشد میخشاس  اا ات داکلراطل اق  گیرطد. ما اتآطچا اافاق می ارلید،  سیارغمگین  شدیم

 "شیش ا اضاف کمک طمشدق، اما او گف :" دس  ات ایحن کحار  حردار تیحرا تحما  حراف محن  حا دکلحرمن ات مدیرخ 

<XXX>  ریاس  صت  ااما جنجال درس  می نید". آطچا او می گشید، اطجاق دهید. دسح  ات تح ای  در  در

د درد کحا احسحاس مشرد ررلاروف  ردارید نرا ما  اید مجبشر  ا قبشل رریاد و اهدید اتورف ررد قدرامند  ا دلی

می می ند؛ گردیم؟ مری ان دیگرداخحد  سلرارسحیده وا اضحاف خحروج رحشرف را محی طمشدطحد. هحیر کحع حاضحر 

 اطجاق دهد." <XXX> طبشد اا وهیفا تف  خشی را درمشجشدی  دکلر

 "خطرات و یا منفعت مقاومت در برابر اخاذی چیست؟"

انشان یحک خطحر در امحاق محشارد، ات جملحا پیامحدهاف خ حشط  پاسخ دهنده گان، م اوم  در  را ر اخاذف را  ا  >

  ار اشصیت طمشده اطد.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " اگر م اوم   ا مشر ی  همراه طیس ، پع درینصشرا مم ن اس  محا کحار خشی حرا ات دسح  دهحیم.  د حاٌ محی

 " اشاطد  ا خ شط  همراه  اتد. نا کسی طگران طیس ؟

 " در  را ر اخاذف مزایا و خطراا را درقبال دارد. اگر کارکنان م اوم  طمایند و  ا؛ی ان ر حار وجحشد  م اوم

داتلا  اتد؛ درینصشرا آطها طگران گردیده، وهایت را  صشرا درس  اطجحاق طحداده ویحا کحار را احرک خشاهنحد 

ده رو روطگردیححده  و  ححراف طمححشد.  امححا درصححشرا مشر یحح  دراثححر م اومحح ، آطهححا هرگححز  ححا ننححین م حح لی در آینحح

 " همی ا خشتتال خشاهند  شد.

 ".مجبشر  ا ارک وهیفا و یا قبشل ا اضا هاف آطان خشاهند  شد" 

 " در صشرا ارش جه  م اوم ، وضدی   د ار خشاهد تد. اینهحا ارحراد خ حن  حشده وا اضحاهاف مخللحت  دمحد

 می آورطد."

 "قحارب خحشیش  حراف احداوف رحرد قدرامنحد قبحشل طمایحد، تحاید اگر وتیر تخصاٌ ایحن ررلحار را  حراف ررتطحد و یحا ا

درینصشرا من ا ییرطمایم. اما ما می داطیم تماطی کا مریض اهدید  ا ک حلن هحر کحع  حا دلیحد درد کحا احسحاس 

مینماید؛ می کند، در ننین مشارد، رهبران ما را در جلش قرار می دهند. دو ان ات صفا کحاران محا ننحدین  حار ات 

مشرد ل  و کشب و حملا قرارگررلند. یک صفا کار نگشطا می اشاطحد م ح را درد محریض را  ورف مری ان

داکلران خشدتان می ارسند و  ا اااق مری ان طخشاهند آمد؟ ررتطدان یک قشماطحدان  در صشرای کا حد طماید، 

 رایم ننین گف :  رو و دواف قشف ار  راف پدرق حاضر کن ویا این ا هما ااطرا خشاهم ک  . "این جا مصحئشن 

 " طیس .

 ر جددازویر ا لبررریبر 

ازمان هححای  یححر دولتححی ملححی و نهححاد بححین المللححی برداشححت مححا در مححورد کیفیححت ادویححه جححات خریححداری شححده توسححط سحح"

 " یردولتی از چه قراراست؟
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در میان کارکنان غیر مدیریلی و کارکنان خط م دق، اطل اد امشمی ات کیفی  ادویحا و وسحاید وبحی وجحشد داتحلا  >

 .اس 

اطجمححن طتریححاا  یطرراطححا و مثبحح  ات پاسححخ دهنححده گححان کححا وهیفححا وارداا ادویححا جححاا ووسححاید وبححی را ات  >

 حدوش داتحلند،  دسح  آمحده اسح .   حا ایحن ححال، هحیر کحع طمحی اشاطحد روف سحطح  (IDA) داروخاطا  ین المللحی

کیفی  ادویا جاا ووساید وبی اههار طترطماید تیرا آطها در  اجزیا واتلید ؛ رااشارف ایحن اقحرق تحامد طبحشده 

   را روف این اقرق م اهده طمشده اطد. اطد و طا هم هیر یک اتکارکنان خطشو م دق، گزارش کنلرول کیفی

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 " ادویا جاا اشسط کمیلا ادویا اهیا می گردد کا مل  د ات سا کارکن میباتد.  ترک  هاف مخللت ادویحا وارد

فیح  ادویحا اغلبحاٌ طمشده و سیسلم مناسب  راف اطجاق کنلرول کیفی  وجشد دارد، اما من مطمئن هسحلم کحا روطحد کی

دنار مخاوره گردد.  نا راین، کمیلا ما ادویا داراف کیفی  پایین را خریحدارف محی طمایحد احا اقل حاآا جامدحا را 

 مررشث ساتد. این ادویا جاا مشثر طیسلند."

 " این مایا طگراطی ما اسح  کحا مری حان  حا ادویحا مشجحشد درااسیسحاا صحتی احداوف طمحی گردطحد وجهح  احداوف

 شر هاف همسایا می گردطد."رواطا ک 

  ف وتارا صت  ااما در رؤسا"کیفی  ادویا  در سراسر ک شر پایین اس .  هلر اس  اا این م  د ات وریق

 " کا د   سیار جدف پیگیرف گردد.

 "این  سیار د طیس . من هنشت هم  د اٌ در اره آن طگران می  اتم.   

 " ما ادویا خشی را اتIDA  ، دس  می آوریحم. اینطحشرر ر محی کحنم، امحا محن دواسحات کا یک سیسلم خشب اس 

  طیسلم.

تا چه حد پروسه تفتیش منحابع محالی وزارت صححت عامحه دارای نقحاط قحوی و یحا ضحعیف اسحت؟ آیحا خطحر فسحاد وجحود "

 " دارد؟

دادطد: "من دررا طا  ا کارکنان غیر مدیریلی و کارکنان خط م دق، این دسلا ات پاسخ دهندگان اغلباٌ ننین پاسخ  >

طمی داطم" و یا "من مطمئن طیسلم".  هر نند نندین ان قادر  ا  یان خطراا و آسیب پحذیرف خحاص الحی الحرغم 

 سیسلم هاف ملددد کنلرول و پرواشکد ها ورح تده  راف جلشگیرف ات رساد؛  شدطد.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "ی  دلید اشجا  ا هرپشل ار اطی  سیار قشف اس .پروسا امشر ساتمان هاف غیر دوللی اجرای " 

 " مفل ححین طمححی اشاطنححد ات کلینیححک هححاف دور  اتدیححد طماینححد، تیححرا امنیحح  آن منححاوق خححشب طمححی  اتححد.  آطهححا هنححشت

 گزارش هاف خشی را  ا مرکز وتارا صت  ااما مرکزف پی  ش می طمایند."

 " ما طلشاطسلیم اا  دون پرداخ  مداتاا سا ماها خشیش امشر مر شوا را پیش  ریم. اما هنشت هحم محدیر محالی ات

 رخشردار میگحردد. او ارابحاوی  حا مفحلش کا حد داتحلا ، امحا محن ات نگحشطگی آن  رئیعمزایاف ویژه و پ لیباطی 

 ".آگاهی طدارق. ما طمی اشاطیم واقدی  امر را  بینیم

 "کنید که در سیستم های گزارش دهی ارائه خدمات صحی جعلکاری وجود دارد؟ آیا فکر می"

و همچنحان مثالهحاف خحاص ات متحیط کحارف   ملفاوای  حا ایحن سحشال وجحشد دارد، ااحم ات اط حار مطلحق فپاسخ ها >

 پاسخ دهنده، جایی کا جدد گزارتاا امر مدمش ل وروتمره  تساب می رود.

ان اومینحان  حا سیسحلم ملفحاوا اسح .  رخحی ات پاسحخ دهنحده گحان سحطشح ر ر در مشرد ی پحارنگی و میحز ورت >

مخللححت نححک و کنلححرول را جهحح  اومینححان ات سححاتگارف دقیححق گزارتححاا  اححذکر مححی دهنححد و دیگححران اتم ححدار 

گسلرده اف ات گزارتدهی طادرسح  و ارائحا غیحر دقیحق اوراحاا در نشکحاا ریاسح ، واححد مر شوحا ویحا طهحاد 

 یند.  د ی ها هم ا تهمدسلی و اباطی مارشقان خشیش اورث می دهند.خشیش ح ایا می طما

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل



 

فساد اداری در افغانستانسکتور صحت عامه در برابر گزارش ویژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری: ارزیابی آسیب پذیری    77 

 " من ر ر می کنم مم ن طیس  کا گزارتدهی طادرس  صشرا گیحرد.  اترسحان وتارا صحت  اامحا مرکحزف

 " .در حال آمدن  ا دیدن هر یک ات جزئیاا

 HMIS  در حال اجرا قراردارد و  ا اشجا  ا آن؛ ما اماق گزارتاا را ارائحا محی طمحاییم. این حا محدیری  سحطشح

 "  ا؛ ات آن نگشطا اسلفاده می طمایند؛ مدلشق طیس .

 "".طخیر، هرگز. این اافاق طمی ارلد. اماق گزارتاا نک و نک مجدد میگردطد 

 "ارش هحاف جدلحی ط حان دهنحده میحزان  حا؛ارف ات ارائحا دروغ پرداتف در ا خی  الد مرگ و میر؛ گحز ، لی

 "خدماا و جدد در  شدجا مصارف می  اتد.

 " طلای  دروغین هر روت وجشد دارد. وضدی  دتشار اس . ارراد قدرامند می اشاطنحد ایحن پروسحا را  حا اهدیحداا

 "کنلرول طمایند. پشل اینچنین وضدی  دتشار را  شجشد می آورد. من ملاسفم

 " ،محی  20طفررسحیدگی طمایحد درحالی حا وف  حا جحدول ثبح  خحشیش "  20 لی، واکسینااشر طمحی اشاطحد  حا قطدا "

. پع نگشطحا میلحشان االمحاد 10طشیسد اا ح شقش قطع طگردد. من ات وف ادداد واقدی را پرسیدق؛ او گف  :طخیر 

 را گزارش دهد و هیر کسی آگاهی طداتلا  اتد؟ 20مدیر رقم  در صشرای کا کرد 

  .قرار اس  کا ؛ رااشار ها  د ی گحروپ هحاف خحشن را در هحر مشقحع  حراف ححا؛ا اضحطرارف داتحلا  اتحند"

 " دررهرس  آطها طشتلا اس  کا  'کامد'؛ اما تماطی کا ما نیزف طداریم، هنشت طشتلا اس 'کامد' .

 "ست؟مشکل تقلب   تحریف   جعل   ساختکاری در منابع بشری وزارت صحت عامه تا چه حدود ا"

اکثری  قریب  ا اافاق پاسخ دهنده گان این دسلا، این م  را را جدف و یا گسلرده اشصیت کرده اطد؛ احده اف  >

 .وجشد هرگشطا خطررا درینجا اط ار طمشدطد

 د ی ات پاسخ دهنحده گحان مدل حد  شدطحد کحا وسحد  ا لحب، دروغ پحرداتف، جدحد و دسحل ارف در  خحش صحت   >

 .ا دیت می طمایدکیفی  مراقب  ات مری ان را 

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "وتارا صت  ااما  سیارف ات دوسیا ها  ا اصحدی ناما  مرکز اطشاث غیرمدمشل جدد و ا لب وجشد دارد. در

 " ها  و دیپلشق هاف وبی جدلی پر گردیده اطد.

 "ساخلا اطد. امر اادف اس ."  سیارف ات داکلران ما جه  پیشسلن  ا  رطاما اخصصی؛ اسناد جدلی آماده 

 " نا کسی ر ر می نحد کحا اینهحا درسح  و واقدحی  اتحند؟ ایحن یحک پروسحا سحاده  حراف خریحدارف اصحدی ناما هحا

 " اس .

 "من ر ر می کنم کا مسئلا  سیار  زرگ اسح .  تمحاطی کحا آطهحا ات <XXX>  حراف  ررسحی دوسحیا هحاف محی 

اسحناد سحاخلگی درهحر دوسحیا و یحا اسحناد متنحشن در آطهحا دنحار آیند، رهبر ایم آطها گف  کحا او ات دیحدن  رخحی 

 " .حیرا گردیده  شد

 ".هیر گشطا خطر رساد درروطد اسلخداق این تفاخاطا وجشد طدارد " 

 "من ر ر طمی کنم کا این یک م  د  اتد. من ننین ر ر طمی کنم، طا." 

 ا اد منارع

جهححت تشححخی  و یححا تححداوی بححه شححفاخانه هححای بخححش خطححرات ارجححای مریضححان توسححط کارکنححان خححدمات صحححت عامححه "

 "خصوصی؛ از چه قراراند ؟

 سیارف ات پاسخ دهنده گان اذاحان کردطحد کحا ارجحاث مری حان اتکلینیحک هحاف صحت  اامحا   حا خحدماا  خحش  >

خصشصی صشرا می گیرد؛   ا این حال، کارکنان خطشو م دق ات و؛یحاا دوردسح  و حا سحطشح پحایین اشسحدا 

طمشدطد کا در مناوق تان ادداد کمی اتخدماا صتی س لشر خصشصی وجحشد دارد.  نحا راین واط  اف اتاره 

 .این ارجاااا طادرهسلند
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پاسححخ دهنححده گححان مدل ححد  شدطححد کححا مسححیر ارجححاث  داراف خطححراا مخللححت  ححشده اسحح :  ا ححدیت االمححاد جامدححا؛  >

دن منفدح  محالی صحشرا ا دیت خدماا صت  ااما؛ و ورت ر راین حا ارجااح  صحرراٌ  منتحشر  دسح  آور

 .میگیرد؛ ا شی  می گردد

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "".در اینجا داکلران مری ان را ارجاث طمی کنند، تیرا کلینیک هاف خصشصی کملر وجشد دارد 

 "خطراا  راف رساد دراثر ر دان وساید ا خی  در تفاخاطا هاف دوللی اسهید می گردد." 

 "تفاخاطا ها پایین اس ،  دینلرایب آطها مری ان را  ا تفاخاطا هاف خصشصی خشیش جهح   مداتاا کارکنان

دریار  پشل  ی لر محی ررسحلند. اگحر وتارا صحت  اامحا  مدحاش کحاری  پحرداتد، درینصحشرا نحرا کارکنحان 

 مری ان را  ا کلینیک هاف خصشصی خشد را جع طمایند؟

 "در  خححش خصشصححی  مصححرف مححی رسححد و داکلححران و  م ححدار تیححادف ات پححشل جیححب مری ححان  ححراف اسحح  هححا

 طرسان  خش دوللی کمی ن خشد را اتین  خش ات وریق ارجاث مری ان  ا آطها  دس  می آورطد."

 "".منا ع ااما ضایع گردیده و اثر خ ی خدماا در مراکز خدماا ااما کاهش می یا د 

 "هبرف وتارا صت  ااما طیحز مشضحشث را مردق گاق قشف و جدف الیا این مسئلا  رطمی دارطد و در طلیجا ر

طادیده گررلحا و اقحدامی طمحی کنحد. آطهحا مشضحشث را ابرئحا طمحشده و مداتحاا پحایین در  خحش خحدماا امحشمی را 

م صرمیداطند.  طلیجا قطدی این امر اینس  کا درقدق طخس   ا؛ف مردق ااثیر گذار  شده و سپع منجحر  حا احدق 

 گردید."اومینان جامدا  ین المللی خشاهد 

  رتشه

 "مشکل پرداخت های اضافی یا رشوه در بخش صحت عامه تا چه حدود است؟"

 سیارف ات پاسخ دهنده گان مثالهایی ات پرداخ  هاف اضاری )رتشه( را ح ایا طمشده اطد، امحا احده اف طتریحاا  >

طمحشده اطحد و اغلبحاٌ  خشی را در مشرد این کا آیا این یک م  د اس  و یا ن حدر ات اهمیح   رخشرداراسح ؛ ا رات

 ا رات طتریاا تان پرقشا  شده اس .

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "... در  د ی ات ریاس  ها این یک م  د  سیار  زرگ اس" 

 "( ا خصشص در  خش امراد تطاطا Gynecology( وو؛دف ) (Obstetrics کارکنان حمایلی پشل ا اضحا :

 می کنند."

 " خاطشاده ها وامد جراحی کم اس  و آطها ناره اف جز این طدارطد اا م دارف پشل  ا جراح و یحا احیم وق   راف

 " وف  پرداتطد. اگر دریغ طمایند، وضدی   دار خشاهد تد.

 " داکلر جراح<XXX>  همی ا ت ای  می ند کا محردق دراینجحا  حیش اتححد طحادارور یر اطحد و طمحی اشاطنحد پحشل

امحا تحفاخاطا  حا وف مدحاش و اضحارا کحارف محی پحرداتد وهمچنحان املیحاتاا اتمشسسحا  مناسب  حرایم  پرداتطحد.

 راف  رطاما آمشتش  اخصصی  دس  محی آورد. او درآمحد تیحاد دارد امحا  طتریحاا  حد  <XXX>امشید کننده 

 در مشرد مردق ر یرا رات می طماید. ما ات امد او خجال  تده هسلیم." 

 ( داکلر  خش امراد تطاطاGynecology( وو؛دف ) (Obstetrics  و تشهرش کا جراح اس  هر دو  سحیار

تححخ  ات پرداخحح  پححشل  ححا خححدماا رححشرف آطهححا املنححاث ورتد.  آطهححا انبححد  در صححشرای کححا اصححباطی میگردطححد 

صحت   رئحیعهسلند و ر ط می خشاهند پشل  ی لرف حلی پع اتاخذ مداتاا واملیحاتاا  نا رداتحلن را طحا  حا 

 . ااما؛  دس  آرطد

 "خطرات پرداخت های اضافی یا رشوه در سکتور صحت عامه از چه قرار است؟"

کارکنان غیر مدیریلی و کارکنان خط م دق ات  د ی مدامرا  ین هم اران و مری ان و یا خاطشاده هحاف آطحان  >

واخذ م دارف ات پشل ط د و یحا هحدایا  دحد اتو؛دا؛ ح ایحا طمحشده اطحد. ایحن ننحین امل حرد هحا  اشسحط  سحیارف ات 
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ر گشطا خطرااحی همحراه طحدارد؛ پنداتحلا تحده پاسخ دهنده گان منتیث امر مدمشل، روتمره و پیش پا ارلاده کا هی

 اس .  رخی ها اصرار ورتیدطد کا همچش امل رد ها  رساد متسشب طمی گردطد.

 :مصاحبا ها ات هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "یحا  در مرکز صتی، کارکنان ات مری ان پشل دریار  طمی کنند. اما پع ات و؛دا وفد، ات مری ان ترینی

 " آورطد.هدیا  دس  می 

 "".خطر رساد در هر  خش وتمینا وجشد دارد 

 " ا یر کیفی  ادویا  حا سحطح پحایین و پرداخح  پحشل  حا ایحن تحرک  هحا تحرق آور اسح . ننحین نیحز خطحراا را

ملشجا اماق مری ان واداوف آطها میساتد. هیر کع  ا دواساتان االماد طخشاهند کردق تیرا آطهحا ارحراد اجحارا 

 " سشا ق مسل ی طدارطد. پی ا  شده و هیچگشطا

 " قا لا ها  دد ات امد و؛دا ا اضاف ترینی می طمایند. این  خ حی ات درآمحد آطهحا  حشد و همحا روته مصحروف

 دس  آوردن این ننین پشل اضاری می  اتند. مدیرما اتین ق یا آگاه  شده و آطرا می پذیرد. این امر ثا   محی 

 " .د ساتد کا رهبران  خش صت  ااما ما ارقا مند جلشگیرف ات رساد طیسلن

 "". درینجا ترینی و هدیا وجشد دارد ولی این رساد طیس ، ر ط یک هدیا  راف اطجاق کار خشب اس 

 "داکلححران  ی حی ات<XXX>    ار حاطی ات مححریض خححشیش  حا سححارطشالی مدررححی  30000مححا  حدلید درخشاسحح

 گردید."

  " پی حنهاد محی کننحد.  یحک جحراح مدمش؛ٌ این یک مبلغ  سیار کشنک  شده و خاطشاده ها ترینی را وشر دلخحشاه

ار ححاطی را طمححشده  ححشد؛ مشضححشث اشسححط مححدیر  خححش رسححیدگی وداکلححر  ححا سححارطشالی مدررححی  20000 ا اضححاف

  گردید."

پالیسی رسمی وزارت صحت عامه در مورد کارکنان که تقاضای رشوه از مریضان و یحا خحانواده هحای آنحان محی کننحد؛ "

 "چیست؟

قادر  ا  یان این ط لا  شده اطد کا درخشاس   رتحشه   حر اسحاس اح حاق، پالیسحی هما پاسخ دهنده گان این پرسش  >

 .هاف رسمی و قاطشن قا د مجاتاا اس ؛ هیر پاسخ دهنده اف ارا اب ننین امد را مجات و قا د قبشل طداطس 

هاف در امد اح اق، پالیسی هاف رسمی و قاطشن   صشرا اطلخا ی مشرد اجرا قرار می گیرطد؛ خصشصاٌ سن   >

ترینی و یا هدیا اکثراٌ )امحا طحا همی حا( منتیحث اخلفحاا جزئحی،  حی ضحرر، و یحا  حی اهمیح  در طتحر  مر شو  ا

 گررلا می تشطد.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل

 "".پالیسی ها مل اضی مجاتاا  راف رتشه خشارف در خدماا امشمی می  اتند، اما اجرا طمی گردطد 

 "  طمی کند."  و مجرق  اید  ا  خش هاف ادلی مدرری گردد. اما هیر کع این کار راپالیسی روتن اس 

 "".اجاته داده ط ده اس . هنشت هم روتاطا اافاق می ارلد 

 " هر کع می داطد کحا ایحن امحد خحرف قحشاطین اسح . محدیر قبلحی محا  حا  سحیارف ات کارکنحان  خحش هحاف مخللحت

ینی، هدیحا و رتحشه؛ درجحدال  حشد. اواشسحط وتارا صحت  اامحا  تفاخاطا  ا دلید ت ای  مداوق مردق مشردتحر

ملشقححت  Obstetrics) ( وو؛دف )Gynecologyاهدیححد گردیححده  ححشد اححا تححرینی را در  خححش امححراد تطاطححا )

 ساتد."

 "منابع بشری برای رفع تاخیر در پروسه استخدام رشوه می گیرند؟کارکنان آیا "

می گردد: اکثری  وجشد ننحین امل حرد را اکثحراٌ  حا مدلشمحاا دسح  اول جشاب پاسخ دهنده گان  دو دسلا ا سیم  >

 اایید می طمایند و یک اقلی  کشنک در مشرد وقشث و یاادق آن اههار  ی اورای می کنند.

 :اتمصاحبا ها هاف اطلخا ی  رخی ط د قشل
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 "ورطا پس  خشی را هرگحز  ننین نیزهایی در سطح وتارا اافاق می ارلد. من  اید ننین کار را اطجاق می دادق

 "  دس  آورده طمی اشاطسلم.

 "ار ححاطی  5000اححا  3000وتارا، آطهححا در  را ححر م حح را پروسححا اسححلخداق پححشل اخححذ مححی طماینححد. آطهححا مبلححغ  در

 "  راف سرا   خ یدن این پروسا دریار  می طمایند.

 "ر وتارا صحت  اامحا  حا محن تماطی کا من در ارش  دس  آوردن پس  خشد  حشدق، کارکنحان منحا ع   حرف د

گفلند او  یش ات حد مصروف اس  و مبلغ ؛تق  رایش پرداخلا ط ده اس . وف ات من خشاس  اا مبل حی  حرایش 

قاید تشق اا پس  را حاصد طمایم و ننین کردق. اگرننین طمحی کحردق پحع او هرگحز اسحناد محرا ام حا طمحی کحرد. 

 " این کار مدمشل اس .

 "البلا." 

 "اافاق طمی ارلد؟ تما این سحشال را محی پرسحید امحا قبحد  حرین محی داطیحد کحا راه دیگحرف وجحشد  امرکجا ننین  در

 " طدارد.

 خطراا دیگر رساد

 "چه چیزی در مورد خطرات دیگر فساد درسیستم صحت عامه بما گفته می توانید ؟"

 یده اس .هیر گشطا خطراا اضاری خاص طاتی ات رساد اشسط این پاسخ دهنده گان تناسایی طگرد >

از جمله تطبیق کنندگان بخش بهداشت    شرکای کاری،سایر یافته ها:  .3

صحت، جامعه مدنی، بزرگان جامعه و سیاستمداران
15
  

خرصا: سایر ترکاف کارف، ات جملا اطبیق کنندگان  خش  هدات ،  طهحاد هحاف جامحا محدطی، سحاتمان هحاف ملحی و  حین  

المللی غیر دوللی،  زرگا جامدا، و متد، سیاسلمداران در سطح و؛یاا و و در سطح ملی،  سحیارف ات اطحشاث اجحارب و 

پاسححخ  49ارف را در  خححش  هداتحح  اشضححیح طمشدطححد. م ححاهداا تححان  خححاور واضححح سححاخلن آسححیب پححذیرف هححاف رسححاد اد

دهنحدگان ات امحاق منحاوق ک ححشر اوراحاا مر حشو  ححا رسحاد ادارف در  خحش  هداتح  و درمححان  در ارابحاو  حا هری ححی ات 

 ش در مصاحبا هاف تان قرار دادطد.مشضشااا ات  پشت

 پالیسی ها  

اهش و یا افزایش میدهد؟ آیحا ایحن بحه تطبیحق  اجحرا، چگونه پالیسی های وزارت صحت عامه خطرات فساد اداری را ک"

 منابع و یا دیگر موارد ارتباط میگرید؟

 ی لرین پاسخ دهندگان در این  خش اههار داتلند کا اطبیق ی ی ات اشامد اساسی احدق مشر یح  میباتحد کحا  حا  >

این خاور پالیسی ها  ا صشرا مشثر طمیلشاطند رساد ادارف را کاهش دهند  ا تمشل م اوم   حین المللحی و میحان 

ت وتارا صحت  اامحا، و ضحدت وتارا صت  ااما، مخالفح  و مدماطدح  ات وحرف ارحراد قدرامنحد خحارج ا

 سیلماایک در مشارد انفیذ قاطشن ور منا ع طا کاری. 

لا هاف م  را در اطبیق اشسط پاسخ دهنحدگان احذکر داده تحده اسح ، ات جملحا ط ح  پالیسحی هحا، ئ راروه مس >

د مشاطححع و  سححی   ححا مشقححع منا ع،همححاهنگی ضححدیت، کمبححشد اوراححاا یححا مدلشمححاا رنححی در میححان آمححرین، کمبححش

 مدلشماا در جامدا، و طتارا و واکنش ملناقض.

  د ی ات پاسخ دهندگان واکنش حساساای  ا ررص  ا ریح طمشدن م اهداا و مف شره هاف تان داتلند." >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

                                                      
15

 جزئیاا کا  لشاطد م خصاا رردف پاسخ دهندگان را تناسایی طماید حذف گردیده.  
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 "آطها )پالیسی ها( اثر مثب  در کاهش رساد ادارف میداتلا  اتد اگر  ا صشرا درس  اجرا گردد."   •

پالیسی هاف منا ع اطساطی،  ا وشر مثال، هنگامی کا یک ررد اس  اسلدفا میدهد، خرف جایگزینی  س  خحالی " •

 راف مدا  سیار وش؛طی  دواق می نحد و  ااحث ضحرر میگحرددت مدیحار ملحی  انتحیم تحده  حراف هحر ط حش در هحر 

 ا سطشح مخللت طیات داردت سطح ح شق  و؛ی  طا مناس  میباتد.اما ملاسفاطا اسلاطدارد هاف اسلخداق تدن اینجا

و دسلمزد طتر  حا و؛یحاا مل یحر طیسح  امحا ایحن تحیشه اسحلخداق را غیحر مم حن میسحاتد اگحر  حدون اسحلثنا طباتحد. 

وتارا صت  ااما در و؛یاا  ا اسلاطداردهاف قا حد اطدطحاف مشارحق طیسح  یحا هحیر ا یحر طمحشدن دسحلشرالدمد 

( مشارق طیسلند کحا  حا وتارا صحت  اامحا را در کا حد PHD Teamمتلی ) ام ان پذیرطمیباتد. ایم دوکلشران

  ا رقا   طمایند و این خشد منجر  ا ضدت در و؛یاا میگردد."

"پالیسی هاف وتارا صت  ااما  راف ما قا د اطبیق طیس ،  ا دلید این ا پالیسحی هحاف وتارا صحت  اامحا  •

ا وتارا صت  ااما  خش خصشصی را ات سرمایا گحذارف سخلگیراطا و غیر قا د اطدطاف میباتند. پالیسی ه

دلسرد میساتد... اگر ما  خشاهیم کا م رراا وتارا صت  ااما را دطبحال طمحایم، ردالیح  هحاف محا  حا صحشرا 

م رئیسحکد هما مفید طخشاهد  شد و ما  ایحد امحاق طحا ع خحشیش را جهح   دسح  آوردن م حرراا اسحلفاده طمحایم. .. اش

رگ اایداای در ک شر هندوسلان ابدید تده اس ، ار اطسلان میلشاطد کحا  حا آسحاطی جریحان صتی  ا یک منبع  ز

 زرگ ات ررحلن مری حان را  حا ک حشر هندوسحلان  حا واسحطا حمایح  ات سح لشر خصشصحی داخلحی  گیحرد، کحا 

 ملاسفاطا، ما صرف خرف آطرا م اهده مینمایم."

،  خححش خصشصححی و سححایر EPHSو  BPHSگان اححدق همححاهنگی میححان وتارا صححت  اامححا،  و اطبیححق کننححد" •

 ترکاف کارف خطر رساد ادارف را در  خش ارضا خدماا صتی ارزایش داده اس ." 

"پالیسی ها در دسلرس قرار دارطد اما  اید  ا تدا جه  جلشگیرف ات خطر رساد ادارف دطبال گردطد. کارمندان  •

 داده تشطد."  اید  خاور مشجشدی   پالیسی هاف وتارا صت  ااما رهنمایی

م  د امداا در  اطجاق "ارضا رایگان خدماا صتی" اس  نشن ارضحا خحدماا رایگحان  حدین مدنحی اسح  " •

کا طا  یمار  ا؛ف خدماا االماد پیدا می ند و طا هم ارائا دهنده ارضا خدماا صتی احساس اهمی  کار خحشد 

خححدماا صححتی  ححا ارقححا منححدف صححشرا را میداطححد و ایححن روطححد کفیحح  را انزیححد میدهححد  ححا دلیححد این ححا ارضححا 

 طمیگرد." 

"پالیسی هاف طاق ، پالیسی هاف طاق  طیات  ا اجدیحد طتحر دارطحد،  ایحد مطحا ق  حا طیاتمنحدف جامدحا پالیسحی هحا  •

 اجدید طتر و اشسدا داده تشطد... "

ورت گرفتحه "آیا شما فکر می کنید که عرضه خدمات مطابق بحه پالیسحی هحا و اسحتراتیژی هحای وزارت صححت عامحه صح

 اند؟" 

پاسخ دهندگان مشاطع ملدددف را ررا راه ارضا خدماا  ا اساس پالیسی هحا و اسحلرااژف تحرح دادطحد، اکثحرا ات  >

 کاسلی در رهبرف و خر در هماهنگی و هم ارف اکثراً گفلا اطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

ن اسلرااژیی وتارا صت  ااما  راف مدلشماا اولیحا "طا،  ا هیر انشان. من در واقع تماطی  خاور پیدا کرد •

< جسحلجش کحردق  طحا اصحر  حا هحیر وجحا  حا اسحلراایژف هحا مطا  ح  XXXو ارضا خدماا واقدحی در اینجحا >

طدات . رهبرف وتارا صت  ااما در و؛یاا ضدیت  میباتند و قادر طیس  اا اطبیق کنندگان را وادار اطجاق 

ر کا د  رویی آن مشار   طمشده  شدطد. ساتمان هاف ملی  حا سحادگی  هاطحا  خحاور ارضا خدماا طماید کا آطها د

و اسلرااژف در ااق المارف  ا انحشان  BPHSومطا ق قرارداد می ساتطد،  سپع  BPHSادق ارضا خدماا 

 طلیجا  اقی میماطد."

 ید وجشد طدارد."" در اینجا هیر طشث پیامدف تماطی ا ساتمان غیر دوللی  ا صشرا مشثر هماطگی طنما •

"ما ولسشالی هاف را داریم کا در آطجا هیر پزتک تن  در کلنیک ها وجحشد طحدارد. نحرا  حا سحاتمان هحاف غیحر  •

دوللی اجاته داده می شد اا قرار هاف تاطرا حفظ   نند؟ این ملدجب کنند طیسح  کحا محا ننحین جشامحع متحروق در 

ف طیاتمنحدف داتحلن پزتح ان و پرسحلاران تن  ات اا حاف  خش مراقب  هاف اولیا داریم: خاطشاده ها اشارحق رو

 رامید تان طدارطد، اما ساتمان هاف غیردوللی اشارق طمشده اطد کا کارمندان تاطرا آماده میساتطد . "  
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"طا، هیر پیگیرف ات  اترسی وجحشد طحدارد، و پ حلیباطی کمحک رسحاطی  حا ولسحشالی هحا ضحدیت اسح . همچنحین،  •

 وشر منتم ارائا ط ده اس ." هیر خدماا آمبش؛طع  ا

آیا شما فکر می کنید که منابع انسانی مطابق به پالیسی و استراتیژی های وزارت صحت عامه مدیریت گردیده اسحت؟ "

 زیان فساد اداری در منابع انسانی چه خواهد بود؟

یژف وتارا صحت  هیر کداق ات پاسخ دهندگان دراین رده مدیری  منا ع   حرف را مطحا ق  حا پالیسحی و اسحلراا >

 ااما طمیداطند؟

پاسخ دهندگان در این  خش ات اماق ک شر مدل د  شدطد کا منا ع اطساطی در  خش سح لشر صحت  در اتح  ر حار  >

هاف ثا   ات ورف ارراد قدرامند و رساد پی ا اامال طفشذ تحده اسح ،  خصحشص ات وحرف اا حاف پارلمحان و 

 سایر ارراد  لند رابا دوللی.  

ترح دادطد کا قشمگرایی گسحلرده، خحشیش خحشرف و محدیری  دلخشاهاطحا منحا ع اطسحاطی  حر اسحاس  پاسخ دهندگان >

 روا ط و اراباواا ، ا جاف تایسلگی  و لیاق  میباتد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 اطل ال ارراد مسل ی ات یک جاف  ا جاف دیگرف، قشمگرایی، ادصب."" •

واترا صحت  در صحشرای ا قحراردادف در اطبیحق ارضحا خحدماا صحتی  "من هیر گشطحا تحشاهدف اثباایحا ات •

کشااه میاید، نا  الزاماای خشاهحد داتح  را پیحدا کحرده طمحی احشاطم. اگحر قحراردادف هحا مل حت  حا ارضحا خحدماا 

خاص صتی  میباتند، اسلفاده ات کارمندان خاص و مخحللط، امحا وجحشد طحدارد، و هحیر نیحزف هحم اافحاق طیارلیحده 

 اس . "  

" ا هیر وجا طا. هنگامی کا من  ا کارمندان پروژه و مسلفیدان تان  ا کلینیک هحا ولسحشالی هحا میحرویم، در آن  •

مناوق  کارمندان وجشد طدارد، و یا آطها را  ا وشر کامد واجد ترایط طیسلند. نرا اا اف جامدا متلی آطها را 

دقیق یک خطر میباتد. اگر وتارا صت  اامحا قبشل کرده اطد؟" کشااهی در اجراف الزاماا قرارداد، ا وشر 

 ات ارضا خدماا صتی طتارا  مینماید، پع نا طشث میلشاطد کا پالیسی ها را دطبال طمایند؟ 

 "ساتمان هاف اطبیق کننده غیر دوللی اولشی  را  ا خاطشاده و ارراد مشرد ارقا در پروسا اسلخداق میدهند."  •

و؛ی  و یا رهبران سیاسی در پروسا اسلخداق طیروي  رئیع% اشسط پالیسی اطبیق میگردد اما هر 50"حداقد  •

 اطساطي در در و؛یاا ط ش خشیش را دارطد." 

 "اسناد اتصیلی ارراد خارجی و اسناد ا لبی در وتارا صت  ااما اصدیق طمیگردطد." •

قححشمگرایی میباتححد. در آطجححا  <XXX>ت  اامححا  در "یگاطححا  خححش آسححیب پححذیر  ححا رسححاد ادارف در وتارا صحح •

<XXX>   ارراد ات این رامید میباتند... مطا ق پروسیجر هاف طارمد، این تحاید اطحدک  اتحد، مگحر<XXX>  

 در اینجا ات یک رامید طسلند." 

دیریت شحده شما فکر می کنید که منابع مالی وزارت صحت عامه مطحابق بحه پالیسحی و اسحتراتیژی هحای مربوطحه محآیا "

 باشند؟ زیان فساد اداری در منابع مالی پالیسی وزارت صحت عامه چه میباشد؟" 

پاسخ دهندگان اطشاث مخللت رساد ادارف مرابط  ا منحا ع محالی ات جملحا تحیشه هحاف احدارکاا، تحیشه هحاف قحرار،  >

 سیسلم هاف  طتارا غیر قا د االماد، و کنلرول ضدیت تناسایی تده اطد.  

سخ دهندگان در و؛یاا هاف کملر اشسدا یارلا ات مشجشدی  پ لیباطان کیفی  یحا همحاهنگی در متحیط  رخی ات پا >

کار خشد ذکر  طمشده اطد،  ا منارع گسلرده  حا امحاق  خحش هحاف صحت  ات وحرف ایحن ارحراد اقحداق صحشرا گررلحا 

 اس .

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 م  د در  خش ادارکاا اس   ا دلید این ا تماطگیر میباتد."  " •

خشتبخلاطا، ما  سیار ردال، واجد ترایط، صادق و یک داکلرف  ا سشیا دوکلشرا در سطح و؛ی  داریحم.  ،" لی •

ا ع   حرف و او واجد ترایط  خاور مهاراش در طشتلن،  پروپشتل و درک آن میباتحد. او در محشرد محدیری  منح
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. ما هماهنگی  سیار خشب داریم، و او م لاق  ا ط سحلن  حا محا اسح ، و حلحی در اهیحا ادویحا ارد میداطدپروسا قر

 او مارا کمک می ند. ماه گذتلا یک هیئ  ات ریاس  افلیش داخلی آمد و روطد  شدجا ارتیا ی طمشد."

ورطحد. آطهحا  در ایحن کحار طا.  خاوری ا احزاب میخشاهند کا ارراد گروه خشد را در  خش هاف محالی وتارا  یا" •

و ارحراد  حا اسحلدداد در دسحلرس هسحلند امحا آطهحا  حا ایحن  –مشرق تدطد، یدنی آطها  سحلگان خحشد را م حرر مینماینحد 

 وهایت اجاته داده طمی شطد. ت د ها در اشد  راف مردق خشدتان، ات گروه خشدتان میباتد ."

شد دارد اگر کلینیک ما در اماق اوقحاا ادویحا  ا لحدایی "واضتاً، کا در اینجا م  د جدف در سیسلم ادارکاا وج •

مححشرد طیححات را در دسحح  رس طداتححلا  اتححد. ایححن م حح د طیسحح  کححا  بینیححد روطححد اححدارکاا  ححا صححشرا طححا درسحح  

 مدیری  تده اس . و وتارا صت  ااما کلینیک را ملهم  ا ضدت مینماید.

 داطنحد. وقلحی یحک طهحاد میخشاهحد کحا یحک قحرارداد را اطبیحق "من ر ر طمی کنم کا دوطر ها حلی این تیان ها را  •

کند پی نهاد )پروپشتل( خشیش را  جه  ارضا خدماا ساخلا و  حا وتارا صحت  اامحا میسحپارد، کارمنحدان 

وتارا صت  ااما  اید ریصدف ات قرارد داد را  راف خشدتان  گیرطد و دیگر پروپشتل هحا  حا دوطحر سحفارش 

در رده هاف  ا؛ف وتارا صت  ااما مشجشد میباتد...کمی حن کحررلن  خحاور کمحک  طمی تشد. این مسلا حلی

%  اتد.   دون این همحاهنگی، وتارا صحت  30%،  ا 20%،  ا 10طمشدن  راف اایید پروپشتل می اشاطد ات 

 ااما هیر وق  یک طهاد را  راف دوطر پی نهاد طخشاهد کرد."

یان  راف رساد ادارف طمیباتد، اما  ا صشرا کحد، ایحن یحک اثحر  حد "من میخشاهم کا یک ط لا را در اینجا کا ت •

روف  ارضا خدماا صتی داتلا اس . این اس ، کلحرین ارتش، مدیحاراای  خحاور مشر یح  در  خحش پحروژه 

سرخ کا هیر ی ی طمی احشان کملحر  –هاف صتی. من پی نهاد می کنم کا وتارا صت  ااما  یک سطح، خظ 

د داتلا  اتد. محا  سحیارف ات تحرک  ملحی غیحر دوللحی را دیحده ایحم کحا  د حی نیحز هحا را ات این م دار ادین طمای

خرف آطچا کا در تمان اخذ قرارداد میگشیند اطجاق طمیدهنحد، و ات  خحش هحاف مخللحت پحروژه اخحلرس صحشرا 

ا ادویحا هحاف  حا میگیرد. آطها  راف کارمندان تان مداش کاری طمیدهحد، آطهحا محشار هحا را  حا کرایحا طمیگیرطحد، آطهح

کفی  خحراب را  حراف خشدتحان طگهحدارف می ننحد و  حا درحاار خحشیش ادامحا میدهنحد.  نحا رین، مدیحاراا محالی ات  

 "کملرین ارتش"  اید ا یر یا د."

 و؛یلی  ا کفی  کار امرکز دارد. کا این  ااث ا شیق میگردد." رئیع"من دیده اق کا  •

 BPHS ،EPHSبیشرین خطر و ححد اقحل در معحرض فسحاد قحرار دارد: کدام پالیسی عرضه خدمات صحی در معرض "

 خصوصیت در شفاخانه ها، و سکتور خصوصی؟" 

طتریاا م ا ا میان پاسخ دهندگان وجشد طدات : هر یک ات  سلا ا لدایی خحدماا  صحتی،  سحلا هحاف اط  حاف  >

صی  ی حلر ' در مدحرد یارلا ارضا خدماا تفاخاطا ها،تفاخاطا هاف اخصصی، و پالیسی هاف س لشر خصش

خطر' احذکر یارلحا اسح . وهمچنحان  حا انحشان "ححداقد در مدحرد خطحر،  حا اسحاس اجحارب تخصحی تحان ذکحر 

 گردیده اس . 

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

در ریاس  صت  ااما و؛ی  سطح طتحارا کارمنحدان  حا صحشرا کحاری داراف هرریح   لنحد طتحارا طیسح . " •

 BPHSآطها مداتاا اطدک دارطد  ا سطح اتصید پاین، و حلی این مشارد در  سیارف ات مشارد واقدیح  طحدارد. 

  در مدرود رساد ادارف ات اشامد ذکر تده قرار دارد."

• "EPHS ، ا م ایسا  ا سایر مشارد دیگر،  ا رساد کملر."  یک پالیسی مشرق اس  

داراف تیان  ی لر اس ،  ا خاور اقداماا امنیلی، طمحی احشان ات آن  حا وحشر محنتم طتحارا و  BPHS"پالیسی  •

ارتیا ی اشسط وتارا صت  ااما و سایر ترکاف کارف در ک شر صشرا گیرد.  خش خصشصی طیز  سیار 

د ر حار هحاف سیاسحی در وتارا صحت  اامحا و اجحاته گحررلن  حدون اطبیحق در رساد ادارف دخید اس ،  حا دلیح

 حداقد اسلاطداردهاف وتارا صت  ااما."

کملر در مدرد خطر رساد ادارف قرار دارطد قسمی ا آطهحا امحداا در مرکحز  EPHS"تفاخاطا هاف مخصشص  •

ارا و ارتیحا ی در هحر تمحان و؛یاا قرار دارطد و هر ررد  ا آن دسلرسی دارد و می اشاطد  ا راحلی اتح  طتح

 ات ورف روت یا تب قرار گیرد."
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"...  دون اجراف قاطشن و ارتیا ی دقیق، و پالیسی  هر ی ی در مدرد خطر هسلند.  ا وشر خحاص، م حرراا  •

  خش خصشصی آن  سیار مدرود  ا رساد ادارف میساتد. "

این ا  خش  حزرگ ات احدارکاا در ایحن  ی لر در مدرد خطر رساد ادارف قرار دارد  ا دلید  EPHS"پالیسی  •

 جا وجشد دارد، ماطند اجهیزاا پزت ی، ادویا جاا، آمبش؛طع ها، هزینا هاف سشخ  اس ."

   قرارداد

 " آیا  الویت وزارت  صحت عامه به دلیل فساد اداری نادیده گرفته شده است؟" 

این اشسط  سیارف ات پاسخ دهندگان  ا کمبشد منا ع و ر ار ها یا طفشذ کساطی کا ات قدرا  خحاور کنلحرول روف  >

 روطد و منا ع، مدیری  طا درس  و هماهنگی ضدیت اایید گردیده اس . 

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

و  EPHS لی، و جامدا  ا وشر مسل یم رطح  میبحرد.  محا هحیر ملخصصحی در و؛یح  در  خحش محشرد طیحات  حا " •

BPHS  طداریم، اما مشسساا غیر دوللحی هنحشت هحم قحرارداد خحشیش را دارطحد و احلمحا؛  حا امدیحد قحرارداد هحاف

 تان اجاته خشاهند داده تد."

فیح  طمححشده  حشدیم  حا دلیححد اطی حا ادحدادف ات داکلححران محا  ححا " لحی. در گذتحلا، مححا کشتحش  ی حلر در ارابححاو  حا کی •

س لشر خصشصی پیشطد داتلند و ما آطها را اخراج ق کردیم.  راف یک لتتا، من ر حر می حنم کحا در اینجحا هحیر 

 گشطا اراباو  ین داکلران تفاخاطا و دارو سات هاف خصشصی وجشد طدارد."

د. وتارا صحت  اامحا  ایحد  ی حلر روف کلینیحک هحا و ادمیحر "سیسلم ما  اید روف تحرایط صحتی امرکحز طمیایح •

تفاخاطا ها  ا قسحم تیر نحا هحاف درسح  امرکحز طماینحد. احا ححال وتارا صحت  اامحا پحروژه هحاف سحاخلماطی را 

طتححارا ط ححرده و سححاخلمان هححا  سححیار کححم کفیحح  میباتححند، در  د ححی ات ولسححشالی هححا سححاخلمان هححا قبححد ات  هححر 

طد. در مناوق سرد سیر  خاور گرق طمشدطد ات ذغال سن  و نشب در ااحاق هحا اسحلفاده  ردارف اخریب گردیده ا

می نند کا این  راف مری حان صحتی طمیباتحد. کحا اینهحا  اتحلا اهاا در م ا حد اولشیح  هحا وتارا صحت  اامحا 

 هسلند."

 حدون پرداخح   "اماق مراحد روطد جشات دهی کار  ا تفاخاطا هاف خصشصی مدرود  ا رساد ادارف میباتد و  •

رتشه این مم حن طیسح  کحا جحشات کحار گررلحا تحشد. سیسحلم محا خحشد اط  حاف ارضحا خحدماا محشاتف را اجحاته 

 میدهد کا خشد پروسا رساد ادارف اط  اف میدهد."

"خطححر فسححاد اداری در رونححد قححرارداد هححای عرضححه خححدمات صحححی توسححط  سححازمان هححای  یححر دولتححی داخلححی و خححارجی 

 چیست؟" 

ان ا ححرات سححرخشردگی و طححا امیححدف اتین ححا روطححد قححرارداد هححاف ارضححا خححدماا صححتی هححاهراً  ححا پاسححخ دهنححدگ >

صشرا رنی اشارق تده  اتد اههار داتلند، اشسط اراباواا قبلی مشجشد اداره میگردد، و یحا اامحال طفحشذ  حراف 

  دس  اورد منا ع مالی آطها در اصمیم گیرف ط ش خشد را دارطد." 

قرارداد طاق  و در طلیجا ادق ارضا خدماا صتیت نند پاسخ دهندگان ا حرات طگراطحی طمشطا هایی ات اجراف  >

در اره طتارا ضدیت اشسحط وتارا صحت  اامحا طمحشده اطحد، و احدق اجحراف الزامحاا در صحشرا کحا اطبیحق 

 حاصد ط ده  اتد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

   ااما."  "ادق طتارا پع ات اجراف قرارداد ات ورف وتارا صت •

 خطر رساد ات ورف اطبیق کنند اس ." " •

یحا  محا گحروپ  –" ا صشرا واضح، ادق ارضا ماطع طیس ، و کنلرول کیفی  در همحا ححال متاسحبا طمیگحردد  •

هاف مخللت ات ساتمان هاف غیر دوللی  را داریم کحا قحرارداد خحدماا مراقبح  اولیحا صحتی را  حا خحشد دارطحد. 

یک ط اطا یی ات رساد اس  اگر این رساد ادارف  در وتارا صت  ااما طیس ، پع آن  ی کفایلی اس ، آن هم 
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نشن وتارا صت  ااما کارمندان  ی کفای  را طگها داتلا اس ، آطهای ا ماطع قرار داد ها طحا مشرحق طمی حشطد 

 یا  ا صشرا اجبارف کارهای ان اشسط همین اطبیق کننده ها ا یر می کند." 

 "روطد مزایده و قرارداد مدرد  ا رساد ادارف میباتد." •

مان هحاف ملححی غیحر دوللحی وجححشد دارد نحشن  ی ححرین اوقحاا وتارا صحت  اامححا انهحا  ححا "خطحر رسحاد در سححات •

اطدکی ات ساتمان هاف غیر دوللی ملی قرارداد می نحد،  خحاور ا یحر در و؛یحاا، و طادیحده گحررلن سحاتمان هحاف 

 ملی غیر دوللی دیگر آطهای ا در جسلجشف ررص  اطد."

ا دریار  ساتمان تایسحلا و ملدهحد کحارا طمیباتحند، آطهحاف کحا میخشاهنحد آطها   –"آطها مطا ق پالیسی کار طمی نند  •

قرارداد داتلا  اتند، کسی را اطلخاب مینمایند کا  ا آن رتحشا  دهنحد.  پحع، آن سحاتمان هحاف ملحی غیحر دوللحی 

را مطحا ق  مطا ق  ا قراداد کار های اطرا اطبیق طمی نند  ا دلید این ا مطا ق پالیسی قرارد ط ده اطحد، اویحا جحاا

 ا پروسیجر خریدارف طمی نند، وتارا صت  ااما اجراف ضدیت ساتمان هاف ملحی غیحر دوللحی را کنلحرول 

طمی نححد  خاوری ححا  ححا  د ححی ات کارمنححدان در داخححد وتارا صححت  اامححا پححشل داد تححده اسحح . مححردق تححاید  ححا 

اطد، مگر وتارا صت  اامحا وتارا صت  ااما در اراباو  ا ساتمان هاف اطبیق کننده جدید ت ای  طمشده 

در محشرد کحداق اقحداق طخشاهحد کحرد نحشن آطهحا ارابحاو پحشلی در دادن قحرارداد دارطحد: اگحر محردق  حا اداراا متلحی 

کشتش  ا ت ای  کنند آطهحا مشرحق طخشاهحد تحد  حا دلیحد این حا آطهحا  حا سیاسح  محداران  لنحد پایحا ارابحاو دارطحد یحا 

 ا را طادیده میگیرطد.   وتارا صت  ااما در کا د این ت ای  ه

خطر در اراباو پشل میباتد. کارمندان ساتمان  ین المللی غیر دوللحی ر حار میاورطحد کحا قسحملی ات پحشل را  حا " •

وتارا صت  ااما جه  اخذ قرارداد  گیرطد. ارراد  ین المللی در میان ساتمان هاف  ین المللی تاید طداطد کحا 

، مگر آطها دخید اطد. حلی در دوطر ها، در آطجا ار حان هحاف اطحد کحا  د حی ات این  ا کارمندان متلی اافاق میارلد

ات دوطحر هحا   <XXX>مداملا در قرارداد ها  ا طفع خشد اطجاق میدهند. این یک پشل اطگف  میباتد. من  ا ی ی 

 در این اراباو." ,<XXX>گفلم، در 

 در مشرد نا اطجاق داد؟   <XXX> گش نا آن دوطر  >

این یک طا امیدف  زرگ اس . من  ا او گفلم، همچنان  راف محا، او خفحا  حشد  حا دلیحد  " شد و گف  اطیب"او اص •

این ا پشلی کا آطها  ا ار اطسلان میدهند ات پشل مالیا دهندگان ک حشر او میباتحد و در محشرد میخشاهحد کحا درسح  

خشاهند ساخ  کا پروپشتل هحاف مخللحت  <XXX> اتند. او گف  کا آطها یک کمیلا  راف پی نهاد ارتیا ی در 

را ات طزدیک  دون سهم وتارا صت  ااما ارتیا ی طمایند.  این طتر او  خاور جلش گیرف ات رسحاد ادارف در 

 قرارد ها  شد."

یک روش  ا اسلفاده ماطع رساد ادارف، این همچنان صحرح  داران وتارا صحت  اامحا   <XXX>مگر این  >

 خشاهند دات ."را ات روطد اطلخاب  ات ط

آطهحا   -در آطجا هیر روتی هم وجشد طدارد مگر این روطد  ا کسی داده تشد کا خارج ات منارع کارمندان  اتد  " •

در اصمیگیرف منصفاطا  رخشرد خشاهند کرد. اگر این در دسح  وتارا صحت  اامحا  اتحد، آطهحا راه ر حار را 

 د." ا؛ف کارمندان  خاور منارع خشدتان پیدا خشاهند طمش

 پاسخ دهنده خیلی مایشس تد کا اداما  دهد. >

 خطرات فساد اداری در روند قرارداد های منابع بشری وزارت صحت عامه چه میباشد؟""

 سیارف ات پاسخ دهندگان مدیری  طا درس  منا ع   رف را مثال دادطد و ط ش ها  حراف ارحرادف کحا در  سح  هحا  >

داتلند کا روطد منا ع   حرف  حا اسحاس روا حط تخصحی ححاکم اسح  و مناسب طبشده اطد داده تده،  سیارف اههار 

 اراباواا طسب   ا تایسلگی اخنی ی ح مفرما میباتد.

اشارححق داتححلن و الزامیحح  روف قححرارداد هححا  ححا ارضححا خححدماا  ححا اهمیحح  اححذکر یارلححا اسحح ،  سححیارف ات پاسححخ  >

وته اجحاته داده می حشطد احا متحد کارتحان در دهندگان طا امید ات این  شدطد کا کارمندان اخنی ی و کلنیحک همحا ر

 اوقاا رسمی  خاور کلنیک تخصی تان و یا کار در تفاخاطا هاف تخصی ارک کنند.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:
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آطهحا ایحن وهحایق را  –"در ریاس  صت  ااما  ا سطح و؛ی ، مدیران هرری  مناسب را  راف وهیفحا طدارطحد  •

سال اجر حا کحارف هحم کحاری  30 ا اساس روا ط  دس  آورده اطد طا  ا اساس اجارب و هرری  تان. مگر حلی 

 اب طمی شطد." طیس ، آطها  ا هرری  ضرورا دارد. اتخاص جشان  ا هرری  مشجشد اطد اما اطلخ

"اگر قرارداد کارمندان دطبال طگردد، در آطجا خطر ضدت در ارضا خدماا میباتد.  من تنیده اق کحا داکلحران  •

 حا  <XXX>ما در اوقاا رسمی ات تفاخاطا  ا کلنیک تخصی میروطد، من  رخحی ات ا یحراا را در تحفاخاطا 

درواته هم صرف  حراف محردق احاق   <XXX>واسطا  ات طمشدن درواته صرف در واقداا ااجد، در حالی ا

کلنیححک و، هححر ی ححی اینهححا  ححا صححشرا جححدف طتححارا   <XXX> ححراف همچنححان صححرف  ححراف   <XXX>و 

میگححردد، ایححن همححا  ححا صححشرا کامححد کنلححرول می ححشطد و هححیر یححک طمححی اشاطححد کححا در اوقححاا رسححمی  ححا کلنیححک 

 تخصی تان  روطد. ضرورا  ا یک روش سیسلماایک دارد." 

اخنی حی تحخ  در یحک وهیفحا  –ا مشرق  ا اطجاق این  خش طمیباتد، وقلحی محا در  ی حلر ضحدت احدق "حلی آطه •

 اخنی ی میباتد. آطها نا طشث این را اشضیح میدهند؟ هیر یک طمی اشان اشضیح  دهد."

ر داد  دد ات ههر  یاید در آطجا تما داکلرها را طخشاهید دیحد. آطهحا اتح  قحرا 2:00"وقلی تما  ا تفاخاطا ساا   •

 دد ات ههر میباتد، مگر آطها  ا کار تخصی تان میروطد اا دیدن مری ان.قرارداد الزامیح  هحاف دارد،  4:00

  اما آطها این روش را خارج قرارداد اطجاق میدهند."  

 "آیا شما فکر میکنید که رهبران وزارت صحت عامه از این مشکالت آگاه هستند؟" 

وتارا صت  اامحا کحا  طمحی اشاطنحد ات ایحن م ح را  حی خبحر  اتحند تح اک پاسخ دهندگان در مشرد رهبران  >

  شدطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  لی، آطها  ا خبر اطد مگر کداق اشجا  ا این طمیدهند."" •

"دقی ا آطها  ا خبر هسلند و آطها  ا یک طشای آطها  هاطا یی  حراف م ح را ارایحب میدهنحد یحا اشضحیتاا ضحدیت  •

 قبشل مینمایند  کا این وضی  قا د ا یر طیس ." را

آطها اجر حا کحار سحاحشف را در و؛یحاا  –"وتارا صت  ااما در اراباو کار املیاای )ساحشف( اجر ا طدارد  •

طدارطد کا این خشد یک ضدت میباتد، آطها ا خی  طمی اشاطند کا کی هحا در ایحن و؛یحاا مهحم ط حش ضحدیت را 

 دارطد." 

تده اطحد. رهبحران وتارا صحت  اامحا در ق حیا هحاف رسحاد ادارف دخیحد اطحد، در غیحر آن آطهحا  " لی، آطها خبر •

 میلشاطند کا ماطع رساد ادارف تشطد."

" لی، البلا. اما آطها ات  ر ار اا اف پارلمان اطبیق کننحدگان را  حا میحد خحشد تحان رهحا می ننحد، یحا آطهحا خحشد  •

 بشد  دد ات ت ایاا می شد."تان در رساد ادارف دخید اطد و این ماطع  ه

   اخلرس

 آیا در اینجا درج روزمره و قابل اعتبار دارایی های وزرات صحت عامه بخاطر جلوگیری از اختالس وجود دارد؟""

رهرس  درج دارایی س لشر صت  در اماق ط او ک شر خشب مدیری  تحده اشصحیت گردیحد: روطحد  حا صحشرا  >

 ید. روتمره، سیسلماایک و درس  اشضیح گرد

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

ما در اراباو  ا رهرس  درج دارایی ها  سیار جدف هسلیم و ما اماق اسحباب را جهح  مسحدود سحاخلن هحر طحشث " •

راه دتدیدن دارایی گررلا ایم. این قا د اذکر اس  کا ما در هر ی ی ات دیحشار هحاف تحدبا رهرسح  درج دارایحی 

مجمشای هما دارایی ها و وسحاید ماطنحد امبحش؛طع هحا، مشارهحا، و پرطلرهحا مشجحشد را داریم و همچنان رهرس  

 میباتد کا آطها را  ا صشرا مدین  ررسی مینمایم." 
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" لی، ما سیسلم درج داریم: وقلی ما نیزف را  ا کسی میدهیم در قدق اول آن نیز در رهرس  محا درج میگحردد.  •

ااما  ا سرق   رده تده  شد. اما در حال حاضر  ا دلیحد داتحلن در گذتلا اتیا اشسط کارمندان وتارا صت  

سیسلم رهرس  دقیق، این مم ن طیس  کا نیزف ماطند میز و نشکی یا وساید دیگر سرق  تشطد. محن نیحزف در 

 اراباو  ا ادویا جاا گفلا طمی اشاطم."

یم.  حا صحشرا ریزی حی محا طتحر مینمحا"ما یک سیسلم قشف رهرس  داریم و در هحر تحش محا ایحن لسح  را اجدیحد  •

دارایی ااما را نیک مینمایم و در آطجا هیر خطر ات رساد ادارف وجحشد طحدارد. همحا اتحیا در تحفاخاطا در لسح  

 ضمیما )ط اطا( تده اطد.

ما در کلینیک ما ثب  واضح ات اسناد، اسباب و وساید خشیش داریم. ما طحا انهحا ایحن رهرسح  را طگهحا میحداریم " •

نیححک می نححیم و ات  ححا صححشرا مناسححب ردححال  ححشدن آطهححا اومینححان هححم حاصححد مینمححایم.  مححا سحح لشر مگححر آطهححا را 

خصشصی اسلیم و  ا  هلرین وجا کشتش مینمایم  کا وساید پاک و طش داتلا  اتیم در غیر آن کسحی  حا کلنیحک 

ی جححدف مححا جهحح  اححداوف طخشاهنححد آمححد.  ححر اححروه در کلینیححک خصشصححی مححا خرا ححی و گححم تححدن وسححاید را خیلحح

 میگیریم  ا دلید این ا ما دول  طیسلیم و اجاته طمیدهیم کا وساید ما گم تشطد."

 "آیا شما فکر می کنید که آمرین وزارت صحت عامه در اختالس کاال  دارایی( عامه دخیل باشند؟"

 ی لرین پاسخ دهندگان در این رده  اور  رین دارطد کحا آمحرین وتارا صحت  اامحا و ر کارمنحدان در اخحلرس  >

 دارایی دخید میباتند، این اناسب در اماق ک شر و در هما ساحاا دیده تده اس . 

رخحداد هحاف پاسخ دهنحدگان سحشه اسحلفاده محشار هحاف رسحمی را م حاهده طمحشده اطحد و اسحلفاده ات آمبحش؛طع هحا ات  >

 روتمره میباتد، و همچنان ات سرق  در اهیا اتایی مصرری،  ا تمشل اتیایی غذایی گفلا تده اس .

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

هاف دیپارامن  ها ات آمبش؛طع هاف  سیار کمی  خاور حمحد  رئیعما دیدیم کا آمرین وتارا صت  ااما و " •

داریححم اسحلفاده مینماینحد  حا احشد اطل حا؛ا مری حان. ایحن یححک   <XXX>و ط حد تخصحی تحان محا در ایحن جحا 

جنایحح  اسحح . در آطجححا  سححیار مححردق ر یححر هسححلند. در ولسححشالی هححا مححشار هححاف کرایححی مشجححشد طمیباتححد. مری ححان 

ضرورا  ا حمای  مناسب کمک هاف صتی در تفاخاطا و؛یلی  خاور مصشطی  حیاا تان دارطد کا احا ححال 

اس . من دراینجا سا سال کار کرده اق و هیر گاهی تاهد طیسحلم کحا یحک محریض اشسحط آمبحش؛طع اافاق طیارلیده 

تححفاخاطا اطل ححال داده تححده  اتححد. مگححر مححن  د ححی اوقححاا آمبححش؛طع را در  ححاتار دیححده اق، یححا  ححا اطل ححال کارمنححدان 

آطها اداحا مینماینحد وتارا صت  ااما و رامید های ان.  ا صشرا جدف حلی این پنهان صشرا طگررلا اس . 

کا اید طدارطد مگر اشسط مدجزه اس  وقلی آطها یک گروپ میخشاهند کا  ا میلا  روطحد، آطهحا  حا آمبحش؛طع ایحد 

 دارطد."

 " خش وسایط. اماق کارمندان ات مشار ها سشه اسلفاده مینمایند،  ا تمشل آمبش؛طع." •

ل م  ا حد م  د هماهنگی مینمایند و واجهحزاا  حا " لی. اما دوطر ها  ا ساتمان هاف غیر دوللی  ا صشرا مس •

تفاخاطا هاف ولسشالی ، تفاخاطا هاف و؛یلی ، و مراکز جامع صتی رساطد می شطد. و هماهنگی متلحی در  حین 

 اطبیق کنندگان خیلی قشف اس . 

 " لی البلا، اسلفاده ات مشار هاف رسمی."  •

تفاخاطا ها ادویا جاا را صشرا رایگان مطحا ق قحرارداد  "در ااباو  ا ادویا، این روتن اس  کا هیر ی ی ات •

 اشتیع طمینمایند و آطها  خاور این کار تان پرداخ  می شطد."

" لی، من میداطم آطها این را اسلفاده می طماینحد: در اینجحا  ایحد یحک آمبحش؛طع  اتحد  خحاور محردق، امحا آن صحرف  •

فاده میگردد.  اگر آطها مریض  اتند یحا  حا خریحدارف اشسط کارمندان وتارا صت  ااما خشی اوطدان تان اسل

 روطد و کارف دیگرف داتحلا  اتحند. آطهحا محشار هحاف طحش را میفروتحند و پحشل را طگهحا دارف می ننحد، و همچنحان 

پشل مراقب  وسایط را  راف خشدتان میگرطد،  راروه، وساید، ادویا جاا، احدارکاا،  حراف خشدتحان اسحلفاده 

ت  ااما ات دوطر ها پشل اید و مراقب  جنرااشر ها را میگیرطد اما  ا صشرا واقدی کداق میگردد. وتارا ص

 جنرااشر تفاخاطا وجشد طدارد  ا این خاور اینها را  ا رامید هاف تان میگریند."

 رطاما، تن هاف حاملا  اید روغن ، گنحدق و دیگحر نیحز هحا اخحذ مینمشدطحد مگحر اینهحا  حا احیم  <XXX>"در این  •

کلنیک در قریا جاا  ا اشد خاطم ها داده تد. این کا خشد طشث ات رساد ادارف  حشد  خاوری حا کارمنحدان هاف 
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و دریارح  طمشدطحد  را نیک کردطد و دریارلند کا این کار اافاق ارلحاده اسح  <XXX>طتارا و ارتیا ی  رطاما 

 .کا  ا صشرا کد ارراد ات قبد ایدن تده این اتیا را  ا دس  طیاورده اطد

 " آیا شما فکر میکنید که رهبران وزارت صحت عامه از این مشکالت باخبر اند؟"

 هما پاسخ دهندگان  اور دارطد کا رهبران وتارا صت  ااما ات این اجارب آگاه اطد.  >

   رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

اسحلفاده تخصحی ، مداتحاا  لی، رهبران وتارا صت  ااما اشضیتاا }در مشرد اسلفاده آمبحش؛طع  حراف " •

 ما کم اس ،  ا این خاور ما  اید نا کار کنیم؟"

ها ردر ات اتلباااا رساد ادارف پرهیز مینمایند، یا و در صشرا ارا اب آطها خلع وهیفا  رئیع" لی، سایر ات  •

 خشاهند تد یا  ندف خشاهد می تشطد. کارمندان تفاخاطا همچنان ات این جریان  اخبر اطد."

ریاس  و؛یلی و مسشولین اینجا  دون آگهی قبلی  ا مرقاا میایند. این واضح طیس  کا اگر آطها  اترسحی " لی،  •

قبلی وتارا صت  ااما همچنان هما نیز را میداطند و  ی لر روف اصامیم تحان  رئیعخشیش را اداما  دهند. 

ن  ا هر کع خیلی واضح اس  کحا ایحن اشارق طمشده اطد و  ا سایر اطبیق کنندگان س لشر صتی اراباو دارطد. ای

 یک ق یا  ین درلر وتارا صت  ااما ، والی و تشراف و؛یلی در سطح و؛ی   شد.

 " لی، آطها همچنان طفع میبرطد. آطها این را "یک م  د طمیداطند"". •

  ات صرحی اسلفاده  ءسشفر خشیش خشر

کارمندان حق اولویت را در استخدام به خویشاوندان   دوسحتان " آیا شما فکر می کنید که آمرین وزارت صحت عامه   

 و گروه مربوط خویش داده باشند؟

ا ریبحا همححا پاسححخ دهنححدگان در ایحن  خححش اأییححد کردطححد کحا مححشارد وجححشد دارد کححا ات  سحلگان و دوسححلان یححا دیگححر  >

تحده اسح ، ات جملحا ننحد احن کساطی کا  ا گروپ ها ارابحاو داتحلند اولشیح  در اسحلخداق کارمنحدان  رای حان داده 

 اذکر داده اطد کا این ی ی ات ویژگی هاف اسلخداق تان میباتد.  

 ا طتر  سیارف این امد اادف و مدمشل اس ، یک امر روتمره، یا یک  خ ی منتم ات مدیری  منا ع اطسحاطی    >

 درجاف کا آطها کار می نند میباتند. 

سط پاسخ دهندگان ات اماق ط حاو ک حشر تحرح داده تحده اسح ، در اجارب اولشی  یا ارجید  دادن در اسلخداق اش >

اماق سحاحاا و اغلحب ات طتحر طیاتهحاف خحاص  حراف االمحاد در متحد کحار، حفحظ قا لیح  اومینحان و هم حارف و 

 اطجاق ادهداا و مسئشلی  هاف گروپی و لزوماا میباتد. 

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " ، طشرمال، روش منتم."این کار روتمره اس 

  هر تخ   ا این وضدی  مشاجحع اسح . در همحا سحطح کارمنحدان  ایحد اراباوحاا داتحلا  اتحند یحا آن تخصحی"

  اتند  دون آرتو  ا کار کردن در اینجا. این ح ی   میباتد."

 "آطهحا   لی من دیده اق کا  سلگان کارمندان وتارا صت  ااما  راف آمشتش ها قا لا گحی مدررحی تحده اطحد، امحا

رد تده اطد. آینها دو دخلران جشان  شدطد  دون سطح سشاد یا ادهد  ا مراقب  هحاف صحتی  حا ماطنحد یحک وهیفحا. 

من ات آطها سشال کردق کا نگشطا ا حریح داده تحد و نگشطحا ا حریح داده تحد کحا رامیحد هحا ایحن دخلحران دسحلمزد 

هیر کار طخشاهند کرد کحا  رخحره آطهحا یحک قا حد  آمشتش را میگیرطد، گفلن کا این یک کار ا شی ی میباتد. آطها

 تشطد."

" لی، من میداطم این اافاق ارلیحده اسح . اکثراحلمحا؛ً در ایحن ولسحشالی اافحاق ارلحاده  اتحد. ایحن م ح د اسح   حراف  •

 حی کسی کا خارج  ات این دایره  یایند و کداق وهیفا اخذ طمایند. در طلیجا ما نندین ان ات ارراد کم هرریح  و یحا 

 هرری  در  ین کارمندان داریم."
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ما  سیار  ا م  را  س  ها خحالی مشاجحع اسحلیم ایحن  حدین مدنحی اسح  کحا خشی حاوطدان را در اینجحا اسحلخداق " •

 طمی نند."

"ما  ا ننین اجارب آلشده ط ده یم.  راف ما، صرف اتصیرا هرری   ارراد نا داکلران و پرسحلاران مهحم اطحد.  •

جلب و جذب م لریان ارجیح میدهیم کا ساتمان داتلا  اتیم کا در آن ارحراد اتننحدین قحشق ما همچنان  ا خاور 

 ها  اتند."

 کارمند رده اول تفاخاطا س لشر خصشصی •

  در اینجا"<XXX>  من ر ر طمی نم کا اافاق ارلاده  اتد.  حا دلیحد این حا محا  حا کمبحشد داکلحر ملخصح  مشاجحع

 و؛یاا دیگر هسلند."اسلیم و  نا رین، اکثر کارمندان ات 

  دقی حاً  ننححین اولشیحح  هححا اتحح  مرحتححا  ححشده اسحح . روا ححط خححشطی، روا ححط سیاسححی، و در سححطح میححاطی رتححشا"

 خشرف."

  ،طا، اینها حا؛ یک م  د طیسلند، و والی اومینان داده اس . در اینجا م  لی وجحشد طحدارد، کحا محن دیحده  اتحم"

سطح اطدک  در  ین کارمندان غیر اخنی ی ماطنحد آتحپز یحا صحفا کحار وجحشد ات اافاق ارلیدن آن.  در اینجا تاید  ا 

ان و مسحشلین، طحا، محن  حاور رئیسداتلا  اتد، اما این  ا صشرا طشرمال در اماق ار اطسلان اس . مگر در ط ش 

 طدارق کا ننین  اتد."  

 یارلد.""قسمی ا من گفلم،  لی، این  ا صشرا طشرمال اس . این در اماق س لشر اافاق م 

 آیا در درلر تما این همچنان اافاق ارلیده اس ؟ •

من ر ر می ینم در اینجا در دو ورف وضحدی  قحشمگرایی اسح ، و ایحن م حا ا  حا یحک درلحر املیحاای در یحک " •

متد دوردسح  طیسح  و  حا م ایسحلا  حا م حر وتارا صحت  اامحا. در اینجحا  حراف محا ق حایاف اسح  جای حا محا 

 سلگان ما در وهایت  اتند  حا دلیحد االمحادف کحا  حا؛یش داریحم. محا مجبحشر ات جحاف آغحات میبینیم کا همراف ما 

کنیم کا ما  اید این االماد را داتلا  اتیم،  راف مصشطی  ما،  خاور گذراطحدن هحر روت. محا  سحلگان  حا هرریح  

 االماد اطد. را در ساتمان ما میاوریم و خش لر کار کرده میلشاطیم نشن ما میداطیم کا آطها قا د

 در مشرد مدین وتارا صت  ااما نگشطا اس ؟ آیا آطها همچنان  ا االماد ضرورا دارطد؟ >

این ی سان طیس . اینها دوسلان و یا ارحراد ات گحروپ خحشیش را  خحاور منحارع محالی اسحلخداق مینماینحد، و دیگحر " •

ر حر طمی ننحد کحا تحاید او دتد و یحا منارع ماطند آن. آطها راجع  ا کار اتخاص جدید در م ر وتارا صت  ااما 

کداق جنای  کار  اتد. این خطر در م ا د ماس ، ما این م  د را در و؛یحاا هحم مشاجحع می حشیم. آمحرین ارتحد 

وتارا صت  ااما،  ا صشرا خیلی روتن ر ر می کنند، " من این تخ  را اسلخداق می کنم او  حراف محن 

ن م حدار را  دهحد". ماطنحد ایحن اسح . قحشمگرایی صحرف در ارابحاو این پشل م خ  را  دهد، کا آن دیگر هحم ایح

پشل میباتد و حلی ات  سلگان و ارراد مر شو  ا گروه سیاسی خشدتان  راف هر  س  پشل حاصد مینمایند. ایحن 

یک مصشطی  رردف یا مسلا االماد طمیباتد. حلی محن راجحع  حا مدحین وتارا تحنیده اق کحا او کسحی را کحا قا حد 

بشد اسلخداق طمشد مگر او اسلخداق تد  ا دلید این ا او پشل داده  شد، ایحن اللحی  حشد کحا او اسحلخداق تحده االماد ط

  شد. حا؛ او همروته  ا م  را  ا او مرد مشاجع میباتد، اما پشل داده تد و قرارداد صشرا گررلا اس ."

رای عقارب دوستان  و یا گروپ های خحویش در الویت را ب"آیا فکر میکنید که مدیران   کارمندان وزارت صحت عامه 

 عرضه خدمات صحت ترجیح میدهند؟"

پاسخ دهندگان در این مشرد طتریاا مخللحت دارطحد این حا آیحا اولشیح  را  حا ا حارب، دوسحلان و یحا گحروپ هحاف  >

 خشیش در خدماا صتی میدهند،  ا م ایسا اسلخداق.

 میدهند.اکثری  پاسخ دهندگان اطیرا یک امر مدمشلی اشضیح  >

ادداد کمی ات پاسخ دهندگان  خشی خشرف ، روا ط ، یا مشارد دیگر احرجیح دادن  حا احدواف ارحراد قحدرا منحد را  >

 در س لشر صت  رد کردطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 "".لی، دقی ا. آطها کشتش مینمایند، اما من مطمدن طیسلم کا آطها همی ا مشرق  اتند  

 " حاضر یک ررهن  در اماق  خش هاف مدیری  تده اس . خاصلاً در تهر هاف  حزرگ محا، وقلحی این در حال

 کا یک مریض  ا تفاخاطا میرود، اا اف خاطشاده تط  میزطند و هما نیز را قبرً انتیم می نند."



 

فساد اداری در افغانستانسکتور صحت عامه در برابر گزارش ویژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری: ارزیابی آسیب پذیری    90 

 ".اغلباً این یک هدف اس ، مگر همی ا اافاق طمی ارلد" 

 اتحح  مسححاید قححشمی اطجححاق میححدهیم  ححا دلیححد این ححا مسححشلی  هححاف "مححا داکلححران خححدماا خححشیش  ححدون  ححا در طتححر د

حلی ما والباطی را کا غیر اسحلتا  اتحند  در کلینیحک محا احداوف می نحیم. امحا  –مسل ی ؛تق  ا ننین روش دارد 

  د ی ات ق یا ها در مرکز میباتند کا در اینجا وجشد طدارد."

 ستفاده از صالحیت قرار دارد؟" "کدام بخش مشخ  وزارت صحت عامه در معرض خطر سوه ا

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندهگان:

"اساساً، اماق اینها، من آروتف خشد را در اراباو  ا وتارا صت  ااما ات دس  داده اق. این کامرً  حی ارقحا  •

یححی و صححرف در ارابححاو  ححا کمححی مداتححاا تححان و اطجححاق کححار تیححاد تحح ای  طمشدطححد. وقلححی کححا گححروپ کمپححاین 

ن میایحد، ایحن هماکححاران ا اضحا مینمشدطحد کحا  ایححد ولسحشالی هحا کحا خاطححا های حان در آطجحا اسحح  اول 1کسیناسحیشوا

  اتدید تشطد، قبد ات هر جاف دیگر. اگرنا قبرً این کار ها  شده و آطها مردق خشیش را در قدق اول میاورطد."   

   هاف ادویا.""... اجاته دادن غیر قاطشطی ادویا جاا و گررلن پشل ات ترک •

 "گررلن پشل ات تفاخاطا هاف تخصی کا  ا کملرین مدیار ها و پالیسی هاف وتارا صت  میباتند." •

 آیا شما فکر میکنید که رهبران وزارت صحت عامه از این مشکالت باخبر اند؟""

 هما پاسخ دهندگان  ا این  اور  شدطد کا رهبران وتارا صت  ااما ات این اجارب  ا خبر اطد. >

    رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ن طیسلم، مگر من ات کارف کا آطها اطجاق داده اطد حیرا تده ط ده اق."ئمن مطم" •

 "این  ا صشرا گسلرده اس . در آطجا ت ای  ها وجشد  شد." •

"مححا ایححن م حح را را ننححدین  ححار  ححا رهبححران وتارا صححت  اامححا  ححا صححشرا رسححمی مطرحححا طمححشدیم و آطهححا  •

 میداطند، اگرنا مبارته الیا رساد ادارف در ک شر ماطند ار اطسلان کار ساده طیس ."

 " لی، آطها  ا خبر اطد، و در آطجا ت ایاا تیاد وجشد دارد، مگر این کداق ا یر را  بار طخشاهد آورد." •

 ر کنلرول کیفی ا مین کیفی 

ت صحت عامه،  در عرضه خحدمات صححی، محدیریت آیا شما روی حسابدهی و میکانیزم های شفافیت در رهبری وزار"

 منابع بشری، یا مدیریت مالی چگونه اعتقاد دارید؟

می ححاطیزق هححا کححا  لشاطنححد )یححا  ایححد( حسححا دهی و تححفاری  را اط  ححاف  دهححد پاسححخ دهنححدگان ایححن رده  ححا آن آتححنایی  >

 منا ع   رف  شدطد.داتلند:  سیارف قادر  ا ا ریح سیسلم هاف مخللت  خاور روطد طتارا و کنلرول 

 نندین ان ات پاسخ دهندگان  یسار در اراباو االماد یا هماهنگی این سیسلم ها خیلی جدف  شدطد.   >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 "رهبرف جدید وتارا صت  ااما کشتش  ا ایجاد تفاری  و حسا دیهی دارطد." •

ات آطها  اتدید طمشدیم. اگر نیزف اافاق  یارلد، من طمیحداطم  "در اینجا سیسلم هاف مخللت و حمای  وجشد دارد. ما •

 نشن در آطجا وق  تیادف اا حال جشد طدارد."  

"قسمی ا من قبرً خاور ط ان ساخلم. در اینجحا کحداق هحشاهرف ات حسحا دیهی  در رهبحرف وتارا صحت  اامحا  •

گررلا اطحد، و ایحن  حا قمیح  حثیح   وجشد طدارد. آطها ادق مشر ی  ارضا خدماا صتی را  ا صشرا کد طادیده

آطها در جامدا اماق می شد. مردق متلی میداطند وقلی کا در آطجا نیزف  اتد، داکلحران تن در جامدحا  ایحد وجحشد 

داتلا  اتد کحا وجحشد طحدارد. داکلحران در ایحن جحا  حا هرریح  طیسحلند و ضحدیت میباتحند. کلینیحک ادویحا جحاا در 

تحد، و  حا مری حان گفلحا تحده کحا تحما ادویحا جحاا را جهح  احداوف احان ات  حاتار دسلرس طدارد کا  اید داتلا  ا

 خریدارف کنید."
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"ما ات اراکین وتارا صت  ااما اشقع داریم کا کارمندان ما را درارصا هاف مخللت آمحشتش  دهنحد. وقلحی  •

هاف محا  ایحد داحشا کا  رطاما هاف آمشتتی در ریاس  و؛یلی  رگزار تشد ما میخشاهیم کا داکلران و پرسلار 

تشطد  نا رین آطها میلشاطند کا این آمشتش ها را  گیرطد و در اینجا ررق  اید میان داکلران در  خش هاف مخللحت 

، اامححا و خصشصححی طباتححد،  ححا خاوری ححا رده هححاف پححاین هححر دو سحح لشر در یححک  خححش کححار می ننححد. سحح لشر 

اطنححد تححفاخاطا اامححا کححا مری ححان خححشیش را  ححا خصشصححی ماطنححد یححک طهححاد حمححایلی  ححراف تححفاخاطا هححاف اامححا م

 تفاخاطا هاف خصشصی در صشرا کا طلشاطند آطها را در تفاخاطا و؛یلی اداوف طمایند." 

" ا صشرا امشق  ا سطح ک حشر م ح را وجحشد دارد و ایحن خیلحی م ح د اسح  کحا  گحشیم، خحشب، در اینجحا  •

و وتارا صت  ااما خارج ات آن طیس . محن ر حر  رساد وجشد طدارد. این پدیده  ا صشرا سیسلماایک میباتد

 می نم در اینجا رساد ادارف در ادارکاا کا؛ ، ساخلمان تفاخاطا ها و در اسلخداق وجشد داتلا  اتد."

"افلیش و طتارا و ارتیا ی وهایفی اطد کا اشسط  م ر وتارا صت  ااما و همچنحان  حا سحطح و؛یح ، و در  •

 همچنان  ا وشر مدین روتمره هماهنگی اطجاق می شد."    <XXX>در  <XXX>م ر اداره ما 

 " انجام دهد؟ ، کارمندان چه بایدو دیگر مقامات وزارتمرین آدرصورت  مواجع شدن عدم  شفافیت و حسابدهی با "

ادححداد تیححادف ات پاسححخ دهنححدگان  ححداین  ححاور هسححلند کححا درصححشرا مشاجححع تححدن  ححا اححدق تححفاری  و حسححا دهی  >

  راف رسیدگی م  د وجشد دارد.دسلرسی متدود 

 اشجا  ا ط ش آطها،این پاسخ دهندگان دارطده اجارب ملنشث  ا مدیرا وتارا صت  ااما هسلند.  ا >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " . وتارا صت  ااما اا کنشن در این تمینا کارف اطجاق طداده اس" 

 ت خشد درا کنند.""درصشرا مجاتاا و منف ی این کارمندان طمیلشاطد ا 

  من مطمین طیسلم کا کداق را حد  راف ایحن م ح د مشجحشد  اتحددد محدیران طیحز دونحار ایحن م ح د هسحلند. آطهحا

م اماا  ا؛  ا حسحادهی صحادق طباتحند، نگشطحا اشقحع میحرود  در صشرای کا  راف هیر کدامی پاسخ گش طیسلند. 

 کا کارمنداطد  یصرحی  این م  د را حد کنند؟.

  درصححشرا مشضححشااا حسححاب دهححی و تححفاری  در پححروژه هححا، در قححدق طخسحح   ححا مححدیران تححدباا مرکححزف"

درجریان گذاتلا می شطد، اگر مشضشث حد طگردد دراین صشرا  ا ریاس  صت  اامحا و؛یح  محذکشر و  دحًد 

  ا اداراا مر شو در وتارا صت  ااما پیگرف میگردد"

 زارت صحت عامه برای بیماران  رضایت بخش است؟ چرا؟""آیا به نظر شما کیفت عرضه خدمات صحی و

 تیاد ات پاسخ دهندگان دراین کلگشرف، ارایا خدماا صتی را ضدیت ارتیا ی کردطد. داددا >

ت پاسحخ دهنحدگان  حا ایحن هسحلند کحا اصحرً  یمحاران ات اگحاهی خحداماا صحتی  حاجشد اشقحع  ی حلرکا اتیحاد  دادحدا >

 د. کلینک ها صتی متلی میروطد طداتلن

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  خشب طیس . وضدی  خدماا صتی  در مرکز و؛ی   سیار خشب اس  اما در سطح ولسشالی درکلینحک"

ها  ا دلید کمبشد دوکلشران، ادویا و اجهیزاا وضدی  خشب طدارد. مردق هم راضی طیسلند. من میداطم کحا 

 حا میحز داکلحر  رسحند، اگرنحا ایحن رامیحد هحا دور احر ات آن رامید هحا  دحد ات ه ح  سحاا  اطلتحار  لحشان احا 

 جای ا کلینک صتی اس   شد اش دارطد".

  ا دلید سطح ارضا خدماا صتی ااما ضدیت مردق  راف مدالجا  ا ک شرها خارجی مراجع کحرده و "

  ا؛ف سیسلم صتی خشدتان  ی االبار هسلند".

 مراکزا لحداف خحدماا صحت  وجحشد طحدارد و محا آطحرا "مردق اطلتار خدماا صتی را دارطد کا در پالیسحی ،

 ارضا طمی نیم."

   یماران در روسلا ها ات خدماا صتی کلینحک هحا لسحشالی راضحی طیسحلند، و ات اجحراا وتارا صحت  "

 ااما رضایاا طدارطد،  ا دلید این ا هیر ا یر  نیادف در وضدی  صت  ایجاد ط ردطد."
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  . دسلرسححی  یمححاران  ححا خححدماا صححتی خححشب وضححدیت درمنححاوق مخللححت "ایححن در هححر ط ححاو ملفححاوار اسحح

ملفاواراس . ما هما اطلتار خدماا  اکفیت ی سان را داریم: این حق ما اسح . امحا وضحدی  اتح  کنلحرول 

 و؛یاا طیس   اوجشد کا آطان ات حمای  ضدیت و  شدجا متدود  راف خدماا صتی  رخردارهسلند."

ر تقححرری فححرد مناسححب درجححای مناسححب، بححداین معنححی کححه مهححارات آنححان مطححابق بححه چقححدر وزارت صحححت توانسححته کححه د"

 نیازمندی وزارت باشد فایق بیاید؟"

 سیارف ات پاسخ دهندگان دید منفی در مشرد گماتلن ارراد مناسحب و مطا  ح  مهحاراا هحاف  آطحان  حا طیاتمنحدف  >

 وتارا داتلند.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 "%60-50"مم ن  •

"دراین و؛ی ، ما  ا م  د جدف ا ررف یک تخ  طادرس  در پشس  مهم مشاجا اسحلیم امحا ایحن یحک م ح د  •

طیروف   ر اس  و  را حد دارد. دراینجا مداتاا  سیار کحم و اشقحع  حراف مدیارهحاف  لنحد ات کارمنحدان مشجحشد 

مشقی  طاید رایق  ایحد. ایحن یحک منت حا  اس  ،  د خلاً نالیش طمیلشاطد کا  دون هماهنگی  ا مدیارها یا مداتاا یا

 "دور ارلاده  دون اط  اف،  ا  ضدت امنیلی  شده.

"کححاری طیسحح . کارمنححدان  ححدون درطترداتحح  مدیارهححاف ضححرورف و واجححد تححرایط گماتححلا می ححشطد،  سححیار ات  •

 کارمندان  راف آمشخلن و پرکلیک اینجا را ارجع میدهند."

 طیاتمندف مهاراا ها و ؛یتا وهایت م رر تدطد."% پرسشطد  ا اساس 80درحدود " •

"دوکلشران وطرسان حلی پرسشطد ادارف،  ادرطترداتح  وحی مراححد درخشاسحلی، املتحان، ومصحتا ا هحا،  نحاً  •

 اید واضیح تشد. مگر تما طمیداطید کا اینجا ار اطسلان اس ، هرنیز کحا تحفاف  اتحد ا ریبحاً یحک خحشاب و رویحا 

 طمی نیم." اس . ما در خشاب تطدگی

"آطححان حلححی درکححد ارححراد اخنی ححی طیسححلند. ایححن طبایححد اافححاق  فلححد. هیئحح  رهبححرف وتارا ات همچححش وضححدی  اگححاه  •

 هسلند."

"ااحال، در مدا سا سحال اینجحا، ایحن  سحیار دوتحشار  حشده. هنگحامی کحا وتارا صحت  اامحا  د حی را  حراف  •

پرسم کا وف نحا  حا دطبحال نحا در افلحیش  حشده ، محن افلیش  ا کلینک طزدیک  ا آن من اسلم اازاق می ند، من می

 سیار کنج او  شدق اا نا  اتد. وف گف  من آمدق اا کیف  را ارتیا ی کنم. کارمندان طبایحد خحشاب  اتحند یحا ط حلا 

راقد اجراا یشما  اتند. وف راقد اسناد نک لس ، راقد م خصاا، وف کا  راف اطجحاق طتحارا  حر کیفح  ااحزاق 

وف خشد طمیداطیس  کا داتلن نا کیف  در یک کلینحک منط حا دور ارلحاده محا مهحم اسح .این  سحیار تشد  شد، اما 

 طاراح  کننده اس ، صادقاطا گف . نا گشطا این تخ  مناسب  راف ارتیا ی کیف  صتی  شده اس ؟"

  ح شق   ر و ادبیض

 "سطح حرم   ا ح شق   ر در وتارا صت  ااما نطشر اشضیح میدهید؟"

 درمشر احلراق  ا ح شق   ر دراین کلگروف ات پاسخ دهندگان در مجمشث مثب   شد.طتریاا  >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 اکنشن این مشارد حد اس . محا یحک هماهنح  —"درکد، آطان دیدگا خشب داتلند.  دون ااهاق و ط ض ح شق   ر

ی تده اا ات ادب اا جلحشگیر گحردد وتحفاری  کننده اوپی دف را گماتلم و  ا م  را    د سیسلماایک رسیدگ

 را اط  اف دهیم.

  دراین جا احلراق مل ا د وجشد دارد  ا وحشر مثحال ح حشق خحاطم هحا  حا درسحلی احلحراق می شد.وضحدی  ات گذتحلا

  هلرتده.

 " ا طتر من هیر م  د طیس " 

 ؟.""چه گونه سطح تبعیر را در وزارت صحت عامه توضیح میدهید
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اههحححار داتحححلن کحححا امیحححداوریم اسحححلم، کحححا  ایحححد طحححشرق هحححا رایحححاا و مراقبححح  ات همحححا  حححدون   سحححیارف ات پاسحححخ  >

 درطتردات  جنسی ،وا سلگی قشمی، یا سایر مشقت ها.

 کملر ات طیمی ات پاسخ دهندگان طمشطا هایی ات ابدیض را اتاره کردطد. >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  ااما طبشدق." "من تاهد کداق طشث ادبض در س لشر صت 

  دراطیجا  ادبیض  ی لر وجشد طحدارد محا  حراف اق حار مخللحت محردق آمحشتش واگحاهی را رحراهم کحردیم. در کا حد"

 راف دسلرف مدالجا مهم اس  اا  ا کارمند داخلی اراباو داتلا  اتی اما این اراباو میگرد  ا تحخ  ارابحاوی 

 طا  ا گروپ وسدی ات کارمندان".

 ن مم ن  د ی  طمشطا هایی ات ابدیض الیا  رخی ات گروه ها وجشد داتلا  اتحد، و  حراف "در اسلخداق کارگرا

<XXX> ادبحیض در سحطح مدالجحا  ،  سحیار طمیحان اسح ، امحا در ق حیا دوکلحشران و طرسحان و سحایر پرسحشطد

داتحلا  الیا  رخی ات گروه ها و اق ار مخللت جامدا وجشد طدارد. مردق تاید ت ای  در محشرد خحدماا آطهحا را

طححده اراباوححاا و اححدق  اتححند، امححا ایححن   ححا سححرا  و یححا سححفارش آطهححا در مدالجححا ارابححاو  دارد، امححا ایححن در رگیر

 .اراباواا اس 

  :تخ   یمار اراباو  ا ااسیسحاا صحتی ویحا تحخ  تناسحا  حا وتارا  در صشرای کا "اینجا ما م  د داریم

طداتلا  اتد، وف    د درس  اداوف ط ده و ارجیح داده طمی شد. این ادق اشاضع در میان کارمندان اس . ایحن 

. آطها  اید اگاهی  پرطیسپ   رودسلی داتلا طیات  ا آمشتش و اگاهی دارد در در  رطاما این وتارا قرارگیرد، 

 اتد اا نا گشطا در اداوف ومدالجا مردق هم ارف طمایند.  

 "چه گونه نقش بزرگان قوم  اجتمای( در عرضه خدمات صحی توضیح میکنید"؟ 

 طتریاا پاسخ دهنگان درمشرد طفشذ   زرگان قشق )اجلماث( درار او  ا خدماا صتی مخللط  شده. >

وسیلا تمینا ساتف  متلی ، ات جملا پلاطسید  حراف  پاسخ دهندگان در مشرد اهدید، خ شط ، و ر ار  اطتریاا  >

 ر ار  ر  هبشد کیفی  و یا گسلرش خدماا ملمرکز تده اس .

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 "آطها ااثیر مثب  دارطد." •

کححز ررهبححران جامدححا ط ححش در اجححراف خححدماا صححتی را دارطححد و حلححی  ححراف روئسححاف و؛یححاا پ ححنهاد ایجححا م" •

ساحاا آب گیر ارایا می نند، اما روئسا هئی  را  راف مطالدا  ا سحاحا ااحزاق کحرده و دحد وگحذار  صتی را در

 "د تشد یا طخیر اصیم گررلا می شد.کرد طتریاا کا مرکز صتی ایجا

این اجلمحاث هحا ات  طحن جدامحا سحاخلا تحده،  حا لیحد این حا محردق متحد اگحاهی ات سحاخ  و ایجحاد کلینیحک را کحا  •

نگشطححا اصححامیم  ححراف مشقدیحح  آن ااخححاذ تححشد. آطاطهححا درو؛یحح  خححشد طامححا هححا را  ححراف دولحح  درکجححا ااسححیع و

مینگارد، و ریاس  هاف صت  ااما و وتارا درحال مشارق  ا اجراا هسلند اا ات ورف اجلمحاث هحا مردمحی  

طگحرردد پحع اومنان ررایند پالیسی ها آن در ار اطسان  رای ان را اشضحیح دهنحد. اگحرات وحرف اجلمحاث اشضحیح 

 طاگزیر کا وضدی  حاکم را  پذیرطد.

"یگاطا ر ار کا ما  ا  یماران مشاجع اسلیم  ا دلید حمرا اطلتارف در و؛ی  میباتد. قشمنداطان متلی  حا اسحلتا  •

دس  داتلا تان داخلی متشوا تفاخاطا می شطد کا  دحث ایجحاد م ح را  حراف کارمنحدان ارایحا خحدماا صحتی 

ا والیان و اداراا متلی صتب  تده اما اا هنحشت مشارحق  حا جلحشگیرف آن ط حدطد.ما در را حر می شطد.  ا مرااب  

این تومندان م اوم  می نیم آطها  ا صتب  ما گ شطداده و ات تورگشف وحلی ل  وکشب کارمندان صتی دریغ 

 طشرتیده،  خصشص تماطی ا ی ی ات ا ارب آطان در تفاخاطا جان  دهد اافاق میفلد".

 چا کا من دیده و تنیده اق، هر آطچا کا در اراباو   ا مشضشث صت  در ولسحشالی محا رخ میدهیحد اجلمحاث "ات آط

متلی مردمی  آطرا  ا مرکز ت ای  طماید.آطان  راف دکلشران وتارا صحت  اامحا ات  ا ح  ضحدت پرسحشطد و 

شان طماینحدگان تحشراف محردق، طاراضاای مردق میگشیند.  ا طتر طمی رسد اا کدق ا یحر روطمحا گحردد. امحا آطهحا انح

 حداقد ط ش خشد ایفا می نند. "
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  ساتمان هاف غیر دوللی دارطحده سیسحلم غیحر ملمرکحز اطحد و امحاق صحرحی  هحا را  حا محدیران پحروژه در سحطح"

و؛یاا داده آطد. ما  ا وشر جدف ات  ر ار ات  زرگان تشراهاف مردمی  در ارائحا خحدماا صحتی طیسحلیم، در 

 ا ما در ارایا خحدماا صحتی در منحاوق طحاامن ایحن و؛یح  حمایح  مینماینحد. محا در ححال احرش  حا حالی کا آطها 

اطجحاق  ححیش ات آطچححا کحا در وححرح پححروژه ذکحر تححد، حلححی مححا پحشل ات  شدجححا اححادف  حراف ارائححا خححدماا در ررححع 

 طیاتهاف مردق جامدا  ا مصرف میراسنیم. " 

 ان مشلحشف ، ' زرگحان خیرخحشا، و  خصحشص  حا ملنفیحذین قحشمی "ما روا ط  سیار خشب  حا ردحا؛ن محدطی  حا انحش

داریم. آطها  ا  رطاما هاف صتی  ماطند آمشتش صحتی، کمپحاین هحا واکسیناسحیشن، و غیحره، کمحک و حمایح  ات 

کارمندان در روسلا هاف طاامن وامثال آن. ما ات داتلن  هم حارف محردق در همحاهنگی  حا اا حاف تحشراف هحاف 

 ی هاف خدماا صتی هم اهسلند خرسندایم.متلی کا  ا پالیس

 ""آیا مدیریت خدمات صحی تحت فشار سیاسی قرار دارد؟ اگر باشد مفید یا مضراست؟

اشضیتاا در مشرد ر ار سیاسی  ر ارائا خدماا صتی ملفاوا آطد،  ا اکثریح  منفحی )پراگنحدگی، اطتحراف ات  •

ا ع   حرف محرابط  حا ط حش ارایحا خحدماا صحتی، منا ع، ر ار  راف ا یر در ساخلار خدماا صتی واصامیم من

 اگرنا  د ی ات طتریاا ط ان دهند این اس  کا طفشذ سیاسی  ال شه ااثیر مثب  داتلا.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ."کاری طیس  اما وضدی  خشاهد  شد" 

  راف  یمارن در تفاخاطا ملشقحت "من  ا کداق مثال ر رطمی نم. من ات تشطدق کا پارلمان  خدماا ا لداف رایگان 

درحالی ححا قححاطشن ات خححدماا مجححاطی  ححا مححردق  تححث می نححد، همححا مححردق دراینجححا ر یححر و چارهسححلند. اگححر وتارا 

صحت  اامححا اجححاته پرداخحح   ححراف درمححان را  دهححد، پححع  حراف سیاسححشن درسحح  اسحح  اححا مححاطع خححدماا ریگححان 

 گردد".

   اااحا  حراف اسحلخداق منحا ع   حرف و س لشرخصشصحی صددرصد ر ار سیاسحشن  حا؛ محدیری  وتارا صحت

 اتمید می شد.

 ."هما ما درس لشر صت  اجارا ر ار سیاسشن را داریم" 

 ".ر ار سیاسی  راف کمک می ند اا سیسلم خداماا صتی  هبشد یا د" 

 ا طترمن هم اران  وتارا صت  ااما مشاجع  ا ر ار در اجراءاا یشما  ا دلیحد متحدوی  در منحا ع  حراف " 

 سیدن  ا اهداف هسلند."

امححا نححا  ایححد کححرد تماطی ححا آطححان ات منححا ع متححدود در راه درسحح  اسححلفاده ط ننححد، یححا اطجححاق ااخححاذ اصححامیم وتارا  •

 صت  ااما  ا غرد دس  آوردن اهداف مشثر واقع ط شد؟

 ن را محدیری  "این ترایط دتشار هسلند،  اجشد ام اط  مدیران درتبداا کا طمیلشاطحد  حا مسحیر مسحل یم کارمنحدا

 کنند.  من تنیدق کا آطها  ات  ر ار در اطجاق اجراا کا نشطین کارکنید هسلند ، اما نگشطا ت ای  کنند؟ 

 ؟""نقش بزرگان شورای های مردمی در منابع بشری وزارت صحت عامه چیست

لحی درارابحاو قرار ترح رشق، پاسخ دهندگان در مجمشث ططریاا منفی در ا ر مداخلا و طفشذ سران تحشراها مت •

 ا منا ع   رف وتارا صت  ااما داتلند.) انشث مبلنی  ررقا   آتاد، تایسحلگی،  حا اسحاس پروسحا اسحلخدامد 

 ر ار در ا ررف و اطف اک ارراد(: 

 .بعضی از نظریات  نا مشخ  منفی و مثبت وجود دارد

 "کاری طیس  اما وضدی  خشاهد  شد". •

  سیار مشثر." •

 ار ار و طفحشذ خحشیش پروسحا اسحلخداق را اتح  تحشا قحرار داده احا ارحراد دل خحشا " زرگان تشراف هاف مردمی  •

 خشد را  گمارطد."



 

فساد اداری در افغانستانسکتور صحت عامه در برابر گزارش ویژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری: ارزیابی آسیب پذیری    95 

" لی، در اره اسلخداق دوکلران تن، کداق اهدید طیس ، من اگاهی طدارق. هما میداطند کا دوکلران تن درمرکز و  •

یک ر ا طاامیحدف اسح . ن حدر ایحن ر حار سایر کلینک ها در ولسشالها وجشد دارطد، اما ی ی هم اطیجا طیسلند،  ناً 

 این مردمان متلی میلشاطند  ا وتارا صت  ااما  یاروطد؟ دقی اً تیاد طی."

"البلا، این در هما جا اافاق می ارلد. میلشاطد یک دلید خشب یا طادرس   اتد.ما ات  ر ار  راف اطجحاق کارهحاف  •

 غیر منط ی همی ا هسلیم."

 نا میلشاطد دلید خشب  اتد؟ >

کا وتارا صت  ااما مدیرا م  را طاتی ات ادبیض در پروسحا اسحخداق احاجز  اتحد، ر حار  یصشرا در" •

تححشراها متلححی مححردق اشجححا وتارا را  ححا ط طححا جلححب می نححد. ایححن یححک  خححش منفححی طیزاسحح ، تماطی ححا  ححزرگ 

ات  تشراف مردمی ات وتارا صت  ااما ا اضحا طمایحد یحک تحخ  را  حا دلیحد کحا ات ا حشه تحشرا طیسح  یحا

 گروه ملفاوا اس  م ررطماید."

 "آیا مدیریت وزارت صحت عامه در قسمت منابع بشری تحت فشار سیاسی قرار دارد؟ 

 

طتریاا پاسخ دهندگان درمشرد مداخلا سیاسشن در اسلخداق، و اطف اف، اساوف جندر در متیط کار وسحل ا  >

 سا؛رف طگران  شدطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان

  100" لی"% 

" اا اف پارلمان صروف  سیار تیادف ات وق  خشد را در هر هفلا  حراف مراجحع وامحال ر حار دراسحلخداق 

 ارراد حز ی تان و گروپی سان سیع ورتیده اا آطها را  گمارطد."

  جن  سا؛ران و قدرامندان در کار ما  سیار دخال  کرده و آطها  ا وشر مدمشل ارراد وکاطدیحدان صحتی محرا"

کرده .  ما کمیلا ها صحتی داریحم کحا مل ح د ات)تحشرا و مش؛هحا( هسحلند کحا  دحث م  حد گردیحده و ارحراد رد 

 د را  حراف اتح ال وهحایت مدررحی می نحد.گردطد، حلی درلر و؛ی  طیز ارحرا خشدتان را مدرری طمشده اا م رر

صحشرا وتارا صحت   ایحن  یگحرد، در تن را در ولسحشالی خحشد در طتحر احدق  ط حش داکلحرقطدا، اگحر تحما 

ااما ات  ر ار  زرگان تشراف مردق  ررلا اا منا ع   رف ورارا  دراین قسم  اقداق طماید. من ر ر طمی نم 

کا وتارا  ا این سادگی پاسخ گش  راف حد این مشضشث تشد.اگر داکلر تن  خشاهد کا در ساحاا دوردس  

میححداطم اگحر کححداق سححاتمان هححاف غیححر دوللححی کارکنحد، پححع وضححدی   سححیار  ححرایش دوتحشارخشاهد  ححشد. امححا مححن 

 "دراینجا ردالی  طماید، درواقع سدی می ند اا یک تن را  ا وهیفا  گمارد.

  هنححشتهم دراینجححا تححاهد تورمنححدان و جنگسححاران  خصححشص درپححیش قححدمی  ححا دوکلشران،طرسححان، و پرسححشطد"

 ادارف هسلیم"

 اخاذف

 اشضیح میدارید؟"ا نا گشطا "سطح ر ار، اهدید، یا اجبار را درسیسلم صت  اام

پاسخ دهندگان ات هر  خ ی ات ک شر و در اماق سطشح طگراطی در مشرد مشضشث ر ار، اهدید و اجبار را  >

  ا انشان  خ ی ات مدشل وهیفا خشد را در  خش صت  مشاجا هسلند اشضیح میدهند.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " سیاسلمداران، ا ش پارلمان و ررماطدهان قدرامند اس ارائا خدماا صتی ات  ر ار ات." 

  ".من ر ط می اشان گف  کا ر ارهاف  سیارف در ط او مخللت  خش صت   وجشد دارد.  دون اسلثنا" 

 "ا رایگححان  ححراف همححا تححهروطدان مححن هححیر مححشرد را در ایححن تححفاخاطا را طمححی  یننححد و امححاق خححدماا  ححا صححشر

 "اس .
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 لر ات مناوق روسلا ف  اتد، جای ا امرکز قدرا  ا نند ارراد کحا  حا؛ف  سحیارف "این مم ن یک م  د  زرگ

کسی ا  ا ر ارتیاد مشاجع تد اا یحک کلینحک جدیحد  <XXX>ات نیزها کنلرول دارد. ما تاهد رئیع ی ی ات 

 . را دری ی ات ساحاا  اوجشد کا ات  اهدید هم  شد م اوم  کرد. اما هیر  شدجا  راف ااسیع کلینک طداتح

هیر دوطحر حاضحر  حا سحاخ  درآن منط حا طبحشد و هحیر رحرد حاضحر  حراف اطجحاق وهیفحا درآن طبحشد، حلحی اگحر 

ساخلا هم می شد. ات ورف  زرگان متلی اهدید  ا خشتن  تد اگر وف حاضر  ا اقداق قحرارداد ط نحد. خحشب، 

جحع اسح  احا یحک دوطحر را دریارح   لی، وف اجباراً اقداق  ا اطجاق قرارداد و اکنشن وف  ا ر ار هحاف  ی حلر مشا

کرده و این ساخلمان جدید را ااسیع و ردحال سحاتد، وتارا صحت  اامحا در کا حد هرگیحز اایحدف قحرارداد را 

 "طداد و  ا وف گف ، اش اید این را رسخ طمایی اما نطشر وف میلشاطد کا این را رسخ طماید؟

 "خطرات و یا منافع از مقاومت در برابر اجبار چیست؟"

ا پیامححدهاف پاسححخ دهنححدگان م اومحح  را در  را ححر اجبححار  ححا انححشان خطححر )رسححک( در امححاق مححشارد، ات جملحح >

 خ شط  اس  اشضیح داد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ."من تاهد  شدق کا  ادرطتردات  واکنش طرس،  زرگ تشراف متلی  ا وف و پرسشطد تفاخاطا درگیرتد" 

  ا دول  ات ادق تشطدن ت ای  و طتراا تان ات دس  داده آطد: درصشرا یا محردق  مردق االماد خشد را طسب 

االماد خشد را طسب   ا اجراءا در ارضا خدماا صتی اتدس   دهد  ناً یک رسک یحا خطراسح  ار حراین 

 خطرطاتی ات خشتن  و طاامنی را طیز در رخشاهد دات .

 ا ر حارها م اومح   در صشرای کا ین هما اافاق میفلد اهدیداا، خشتن ، ک لا تدن، سبب ادق صداق  تده، ا 

سحرک را  سحلن ودسح   حا اتحاهراا  <XXX>کرد. من خشب  ا خاور دارق یک اددد ارحراد را کحا درطحشاحی 

تدن  ا دلید غیرردال  شدن تحفاخاطا  ولسحشالی خحشد تحان. آطهحا  حا اهدیحداا  ی حلر ات ادارا مشاجحع تحدطد احا  حا 

مشارحق  حا ررحلن و کحارکردن  (NGO) د امحا مشارحق ط حدطد. کحداق سحاتمان غیحر دوللحیحرک  خشد را اشقت طمایح

دراین ساحا می شد. اگر مردق متد اهدید  ا خشتن  درمشرد ااسیع خحدماا صحتی گحردد هحیر رحرد ححاهر  حا 

 اسلخداق دروضدی  طخشاهد تشد!"

 " " کدام بخش های  خاصی از سیستم صحت عامه در معرض خطر از اجبار هستند؟

 پاسخ دهندگان آسیب پذیرف را  در منا ع   رف، اشسدا خدماا یا دسلرف  ا اجناس و مشاد  اشضیح دادطد. >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " . اسلخداق منا ع   رف و اشسدا کلینک هاف خصشصی در و؛یاا" 

  وقشامنححداطان جهححادف  دیححث قشامنححداطان پححشلیع متلححی، تححشراهاف متلححی  ححا قححدرا، اا ححاف تححشرارف و؛یلححی

اشامد ر ارتده،  ا وشر مثحال آطهحا میخشاهحد کحا  رای حان ازیحق مدایحاا )سحیروق( اضحاری اهیحا کنحیم. ویحا در 

 منطاق متلی آطها در را ر هم دیگرقرارگررلا  دض اوقاا ات دوکلران میخشاهد اا  ا مناتل تان  روطد...."

 صتی را درطبحرد طادیحده میگرطحد: آطهحا ااسیسحاا وپشسحلا هحا  طیروهاف امنیلی  د ی ات اوقاا  یطرری مراکز

طتحححامی خحححشد را در داخحححد یحححا ملثحححد  حححا مراکزصحححتی ااسحححیع کحححرده و  حححا خطحححر اطحححداخلن پرسحححشطد صحححتی 

 می شد.احلما؛ً آطها کمپد و دوتک تفاخاطا را  اخشد گررلا و هرگیز  رطمیگرداطد.

 ""خطرات ناشی از مقاومت در برابر این فشارها چیست؟

پاسخ دهندگان، م اوم  در  را ر اجبار  ا انشان یک خطر در اماق محشارد،  ات جملحا اهدیحد  حا خ حشط  و  >

  ت دس  دادن وهیفا تان سخن گفلند.ا

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:
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 ". آذی  واتار ات این ارراد قدرامند اس" 

 "ات دس  دان وهیفا" 

  کارمی ردق رهبحر یحک ححزب )...........(  حراف ا حرف  د حی ات ارحراد من  تاهد یک ق یا هسلم در جای ا ما

حزب اش در تفاخاطا ا اضا کرد وتارا صت  ااما طیز این رراد را اسلخداق کرد. این اتخاص  دون مهارا 

ها و ارراد غیر مسل ی ، وهیر آمشتیش )ارطن ( را رراطگررلا  شدطد. اما این حزب م رراً ر ار آورد اا  سح  

راا اف ای ان داده تشطد، حلی کا وتارا صت   ا؛ف مدیرتحفاخاطا ر حار آورد احا کارکنحان را  پحذیرد و ها  

وضدی  آراق تشد. وف م اوم  کرد  رخر وهیفا اش را ات دس  داد. آطها اشجا طدارطد " این یک م  د جدیحد 

ا مردق دونار آسیب پحذیر می حشد را خلق کرد،  راسلی آطها سدی کردن اا م  د ایجاد تده جزب را حد کند. ام

 هرگاه تفاخاطا داراف ضدت و کارمندان غیر مسل ی  اتد."

 ازویرر جددر ا لبرریبر 

 "نظر شما درمورد تهیه کیفت ادویه توسط سازمان ها  یر دولتی داخل و خارجی چیست؟"

ارضا کننده،  اطل اد جهحاطی (  ا انشان یک IDAگذتلا ات اههاراا مثب  در مشرد اطجمن ادویا   ین المللی ) >

 ات کیفی  ادویا  و وجشد دارد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  من  سیارف ات ت ای  ات تشراف متلی خشدق  تندق، "واقدی  طباتد، ویا هم کهنا  اتد، این واقدیح  اسح  کحا"

کحد خحشب طیسح  طحا انهحا در دواخاطا ها در مرکز وضدی   د دارد  حا طتحرق  ایحد محردق  پحذیرد کحا وضحدی  در 

 ولسشالی. این  دیث ایجاد کاهش االماد در  ین مردق تده کا  داطد ادویا ا لبی و ی کیفی  اس .

 "<XXX>  ا کمپنی AID  قحرارداد  سحلا  حا اسحاس قحراداد آطحان اهیحا ادویحا را احا اکنحشن ارضحا کردطحد. ادویحا

 تار طیس   ا دلید مارک و لیبد آن." سیار  ا کیف  االی  شده  ا طترمن ام ان رروش را در ا

   سیار ادویا  ی کیفح  اشسحط سحاتمان هحاف غیحر دوللحی هم حار خریحدارف گریحده نراکحا دولح   حا هحر تحرک "

 وکمپنی اجاته اشرید را در ک شر داده اس .

 و   اما گفلا تد کا هر ادویا جداگاطا  در اتارهاف داخلی اشسط کنلرل کیفی  وتارا صت  ااما مشرد اجزیحا

اتلید و در؛ رااش کیف  پاین آن اطداگیرف تده واومنان حاصحد می حشد.من  حا وتارا صحت  پ حنهاد می حنم احا 

مفهححشق سیاسحح   ححاتار آتاد صححرف طتححر طمححشده و دراشریححد و وارداا ادویححا مسححل میاً اححرد اطححدق کند.تماط ححا 

تده اس . من درمحشرد قیمح   ادویا خریدارف می ند مطمیناً کیف  ادویا ا مین IDAوتارا صت  ات کمپنی 

 نیزف طمیداطم.

  ادویحا کحا محا داریحم ات کیفح  خحشب  رخحشردار اسح ، دراینجحا امحا در خحش هحاف دیگحرات سح لشر صحت  ادویححا

اتجاهاف خریدارف کرده کا داراف کیفی   سیار پاین  شده. خطراش  حراف  یمحاران اینسح  کحا  یمحارف گزاحرش 

 یارلا و  دیث مرگ می شد." 

 "میکنید کدام تحریف یا جعل را به سیستم های گزارش دهی در ارائه خدمات صحی وجود دارد؟ آیا فکر"

 پاسخ ها ملفاوا  ا این سشال  ا وشر گسلرده اف وجشد دارد. >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 ".من ادجب طمی نم، اما هیر ثبشا ات این طدارق" 

  طمیلحشاطیم  حا؛ف گزارتحاا  حاوار کامحد داتحلا  اتحیم. احدق دسلرسحی  حا "ما در ولسشالی هحا طحاامن م ح د داریحم

 کلینک ها و گزارتاا آن، من درمشرد دقیق  شدن گزارتاا مطمین طیسلم."

 ".من نیزف گفلا طمیلشاطم . دراین مشارید اگاهی طدارق" 
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  منححا ع مححالی  "طخیححر، دراینجححا کححداق طححشث ا لححب در سیسححلم هححا گححزارش دهححی مححدیری  منححا ع   ححرف و مححدیری

 وجشدطدارد. 

  ساتمان هاف غیردوللی هم ار  ا وتارا داراف  اطک مدلشماای )دیلا یز( خشدتحان  حشده امحاق اجنحاس وخحدماا

 در سیسلم دیلا یز ثب  گریده  دداً  ا دراار مرکزف آطها ارسال تده سپع ات آطجا  ا وتارا ارسال میگردد.

  لی، این واقدی  دارد کا االماد ات  ین ررلا. ما  سیارف ات ق ایا را دیدق کا هیر کع  اوار  ا هما کارها کا "

ات ورف ولبیق کننده پروژه در طاحیا ما  اجراء تده طداتلا اس . آطان در مشرد سحایر ولبیحق کننحده گحان تحاکی 

هحی  سحیار صحادق طیسحلند. و متحیط را ایجحاد هسلند، حلی درمشرد وتارا صحت  اامحا! امحا آطهحا در گحزارش د

می نند  ا دوتشارف  ا دیگر ات طهاد ها  اورکرد.درقسم  مردق متد ااثیراش همچان اس .آطان درمشرد کلینحک 

 حشدق، وحی  <XXX>ادویا و پرسحشطد تحان  حی االیبحار هسحلند.... محا تحاهد ی حا ق حیا در ی حی ات کلینحک هحا 

ینااشرها  ا هحر روسحلا ااحزاق گردیحده احا سحاحاا اتح  پشتحش را واکسحین گزارش ارسالی کا یک اده ات واکس

ات روسححلا  ححشد و ححاش دارد کححا هححیر <XXX>طمایحد، کححا ایححن اصححرً ام ححان طداتحح ، رامیححد محن در هححر دووححرف 

واکسینااشر ا این خاطا ها سرطزده  شدطد. هیر یک ات اوفحال واکسحین ط حده.  نحاً نحا گشطحا آطهحا گحزارش را ارایحا 

 طد.  ا کلی ت ای  مشجشد اس . ما  ا هیر گزارش آطها  اور طداریم.کردآ

 "مشکل بزرگ از تقلب   تحریف   تزویر   جعل در وزارت صحت عامه منابع بشری استخدام و ارتقاء چقدر است؟"

د این سشال؛ نندین ان ات  پاسخ دهندگان کا کارمندان وتارا صت  ااما طیسلند ا رات طترخشیش را در مشر >

 نفی ارتیا ی کردطد.م

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 " اسلخداق کارمندان در این وضدی  یک م  د  زرگ اس . ما در ساتمان غیردوللیNGO .خشد طیز داریم" 

 " در اینجا ات این مشارد همی ا تشطده می شد، ننین و ننان کا داکلردرس  طیس ، ادق ر ا  ی  اورف وتارا

کحا  حا سحاحاا دوردسح  ااحزاق می حشطد واقدحاً مسحل ی  ایحد  اتحند، احلمحال ایحن کحا داکلحران صت  اامحا ارحراد 

 "ورتیده و مسل ی  اتند، اگر تما  ا مراکز صتی مراجع کنید.تخصاً من مطمین طیسلم کا  اتند.

 "مشکل از کارگران خیالی 'در سکتورصحت چقدر است؟"

  ا ا لداف  ا مشضشث کارمندان خیالی طداتلند.اکثری  وسیع ات این دسلا پاسخ دهندگان هیر اجر >

نندین ان ات پاسخ دهندگان ات مشجشدی  کارمندان خیالی در ساحاا دوردس  ات کا د طیگران  شدطحد: ایحن  >

 درحالیس  کا پاسخ دهندگان ات روسلاها کملر اشسدا یارلا و؛یاا این مشرد را رد کردطد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

 اینجا هیر کارمندان خیالی طیس ، من در این مشرد مدلشماا طدارق" "در 

  در سطح تفاخاطا هیر کارمند خیحالی وجحشد طحدارد. منتحشر محن ایحن کحا همحا مشجشدیح  رزی حی دارطحد.اما احدق"

مشجشدیحح  تححان در سححتنا م حح د  ححزرگ اسحح . همححا ات طرسححان، خححدم  گححارن و داکلححران جدیححد وجشدارطححد امححا 

آطها در روت یک یا دو ساا  کار می کنند امحا پحع ات آن  شران همی ا مردمان راسد اسلند.ملخصصان و ررریس

 وجشد طدارد. "

  این ام ان طدارد کا در پروژه ما کارمنحدان خیحالی مشجحشد  اتحد. مم حن محا پشسح  هحا خحالی در مراکحز ا لحداف"

یحم، امحا در مجمحشث هحیر پشسح  صتی و در مراکز صتی جامع حلی در سطح تفاخاطا ها ولسحشالیها طحاامن درا

 هاف خیالی وجشد طدارد."

  مردق متد ات ادق مشجشدی  پرسشطد صتی ت اید می ند  راف ایحن کحار تحشراف صحتی متلحی ایجحاد گریحده احا

 مشجشدا و ادق مشجشدی  پرسشطد صتی را طتارا کند. م  د کارمندان خیالی وجشدطدارد.

  منتم و سیسلماایک م  د مشجشد  اتد، اما در )..........( ام حان "مم ن در ساحاا طاآمن  ا دلید طبشد طتارا

 طدارد."

 "سیار طگران هسلیم " 
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  ا اد در منارع

 ""آیا فکر میکند که مدیران صحت عامه یا همکارن منافع خود را نظر به نیازمندی بیمارن ترجیح میدهند؟

صت  منارع س لشر خصشصی را طتر  ا ط حش اکثری  ات پاسخ دهنگان ااکید دراطد کا کارمندان س لشردوللی  >

 دول  ات جملا کلینک ها، خداماا مالجدشف ، ارضا ادویا ارجع وحماید می نند.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  ا وضاح   اید گف  کا  د ی ات داکلران ما  دد ات ساا  ها رسمی در تفاخاطا ها و کلینک هحا خصشصحی "

 ق ایا را درایم کا کارمندان ما دواخاطا هاف تخصی را هم دارطد."مصروف هسلند  راروه ما 

 ".ما هما پاسخ را میداینم " 

 ".د ی ات کارمندان صتی و؛ی  اراباو  ا س لشر خصشصی دارطد " 

  دراطیجا  د ی ات طهاد هاف مراقب  وارایا صتی وجشد دارد کا ات س لشر خصشصحی حمایح  طمایحد." محا در"

ماتین صتی داریم یک یدده ات ارراد کشتش می نند اا ایحن ماتحین را اخریحب کنحد احا  لشاطحد  <XXX>تفاخاطا 

 همچحش تحخ  را تناسحی کحنم منفحک ن یمارن محا را  حا تحفاخاطا تخصحی خشدتحان داحشا احداوف کننحد. اگحر مح

 ."څارطدوالی مدرری می نمگریده یا  ا 

  کلینک ها خصشصی تان میروطد"."هما داکلران در تفاخاطا و؛یاا  دد ات وداق نات   ا 

  طرسان  ا؛ف  یمارن جراحی ر ار میاورطد اا  راف اداوف  ا تفاخاطا ها خصشصی مراجدحا کننحد کحا ات وحرف

 داکلران جراح در تهر ردالی  دارطد. این یک هزینا گزاف  راف  یماران طااشان و ری ر میباتد.

ی بیمحاران را بحه شحفاخانه هحای خصوصحی میفرسحتند، چحه "زمانی که مسئولین صححت عامحه بحرای تشحخی  و یحا تحداو

 خطرات  رسک( را درپی دارد؟"

پاسخ دهندگان  داین  اورآطدکا االیماد مردق  ا؛ف س لشر دوللی کاهش یارلا،  ا اومنان ضدیت سیسلم خداماا  >

 صت  ااما ااواطی مدالجا را  ا آطها داتلا وهزینا هاف مالی را جیب تان پرداخ  می ند.

 اسخ دهندگان طیز اتاره کردطد کا پرسشطد صتی در ار ر تفاری  ملدهد هسلند.پ >

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  این یک م  د اس . ما در مشرد پالسی  راف ا اد منارع داریم، اما این مشرد اسحلفاده طیسح  داکلحران کلینحک"

 کار  ا ما طیسلند."ها خصشصی دارطد. اگر ما ر اروارد کنیم هیر کداق حاضر  ا 

   ات صت  ااما و؛ی   یمحران تیحاد  حا محا راجحع می حشد،  حا دلیحد طداتحلن اجهیحزاا کحاری در سح لشر صحت"

ااما  راف اداوف، و سلی اس ن  یماران  ا ما مدرری تده وما ات این ام اطاا  ا انشان املیات اسحلفاده کحرده و 

  ا وجا احسن ای اطرا اداوف مینایم."

 ارن  ا س لشر خصشصی ات  خش صت  ااما  راف احداوف و مدالجحا یحک نحالیش  سحا  حزرگ  حا "مراجع  یم

 نحاً —سطح ک شراس ،  ا دلید داتلن جمدی  ر یرکا اشاطی پرداخح  پحشل را  حا تحفاخاطهاف خصشصحی طدارطحد

خاطها اینهححا مجبشرهسححلند اححا قححرد  یگرطححد و یححا هححم امححشال خححشد  فححروش  رسححاطد اححا  لشاطححد  یمححاران را  ححا تححفا

 خصشصی ارسال کنند."

  اورمندف مردق  ا سیسلم ااما  دد ات مراجدا  ا داکلر کاهش یارلحا ، داکلحران ملشجحا پحشل ات جیحب مری حان "

  ی لر ات اداوف مناسب  راف آطها  شدطد."

 ار ار  یمارن را مدرری کرده، داکلران اشجا تاید و اید تحاطرا در  خحش خحداماا صحت  اامحا طمیدهحد، و  حا " 

 ر ر کیف  اداوف در تفاخاطا هاف خصشصی هسلند. مردق تاهد این اسلند.

  ما دراینجا کداق کلینک خصشصی ارطدارق کحا ات آن مدلشمحاا داتحلا  اتحم، امحا محن میحداطم کحا در مرکحز اافحاق"

میفلححد. ی ححی ات پرسححشطد مححا  ححا تححفاخاطا مراجححع کححرده و داکلححر مشهححت  ححراف اححداوف اش کلینححک خصشصححی را 

کرد.البلا کا این  راف هزینا اس . این ارساطا  ا انشان یحک مثحال ات داکلحر راسحد کحا درتحفاخاطا دوللحی مدرری 
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مشهت  شد و میخشاس  پشل اضاری را ات تفاخاطا خصشصی اش  دس آورد تخصی ا  رایم اشضیح میداد این 

 پروسا را وی کرده  شد.

 رتشا

 " رشوت در بخش صحت عامه موجود است. "چقدر مشکل جدی از پرداخت های اضافی ، اختالص و

اکثر پاسخ دهندگان طمشطا هایی ات پرداخ  هاف اضحاری، را اشضحیح داده، امحا انهحا ننحد احن ات آطحان  حداین طتحر  >

  شدطد کا اگراین یک م  د  اتد، مم ن کا ن در مهم  اتد. 

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  ".ام ان دراد کا این در مرکز یا کا د واقع تشد، اما هیر گاهی این مشرد را در کلینک خشد دیده یا تندیم" 

  در  خححش جراحححی یححا طسححاف و؛دف، ارایححا کننححده خححدماا صححتی یححک م ححدار پححشل  ححراف اجححراا امححد جراحححی"

 وو؛دا دریار  می ند."

  م  را  ا وضاح  ات ین  رود.  خصشص  خش جراححی "هما تفاخاطا ها درنار این نالیش اسنلند.  اید این

در درصدر رتشا قراردارد، در  خش ها ا خیصا ات رهاف ملنشث رریباً اسحلفاده میگحردد وکارمنحدان خحدماای 

 ر ظ  خ  ی اخذ می ند."

  ایم جراحی ات طزدی ان  یمحاران میخشاهحداا  جحاف طحان تحفاخاطا – دد ات مشارق تدن امریاا جراحی و اداوف 

  راف داکلران  کباب  یاورطد. آطان پشل طمیخشاهد."

  من انها یک ق یا را تشطدق کا یک طرس ات ررلار طامناسب کار گررلا و ات  یمار پحشل خشاسحلا  حشد کحا وف ات

 وهیفا اش  رورف تد.

 "تن یا تقاضا روشوت گرفتار شوند؟"چه عواقب را برای پرسونل درپی خواهد داشت اگر آنان در وقت خواس

اماق ات پاسخ دهندگان  ا این  اروهسحلند کحا هحرکع ا اضحا رتحشا را   نحد  حا اسحاس مشائحد قحاطشن و پالسحی هحا  >

 رسمی مجاتاا تشد.

  رخی ات ط د قشل هاف پاسخ دهندگان:

  در"NGO " .ما هرکع کا درهمچشمشارید رتشا سلاطی دخید  اتدآطان  رکنار خشاهد تد 

 ،اطف اک" "اخلاریا، ابدیلی  ا مناوق دیگر 

 وتارا صت  ااما؟ هیر 

 < پاسخ اا ائی تشراف و؛یلی

 ادارف "خطراا دیگر" رساد

 به نظر شما  خطارت دیگر از فساد در سیستم صحت عامه چه میباشد ؟""

صحت  اامحا و دوطحر هحاف صحتی آن طتریاا امده در در اخیر این  خش ملمرکز  ر حسا دهی در ین وتارا  >

  شد.

 پاسخ دهندگان: رخی ات ط د قشل هاف 

 " ،قرارداد هاف رقا لی  راف   سلا اساسی خدماا صتی و مجمشاا خدماا اساسی تحفاخاطا ایحی ضحدیت  حشده

 ادرطتردات  اصامیم طادرس   ا دلید سفارتاا ریاس  هاف صت  ااما و؛یاا  ا واحد اطسجاق کمحک هحاف 

طخشاهحد  حشد. تحشرا متلحی ات  سحلن   راشد درمرکز: تشرا متلی در حال حاضر ات پاین  شدن کیف  مطمحین
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قححرارداد  ححا اطجححش قبلححی کححا ررااححر ات مجمشاححا خححداماا اساسححی صححتی  ححرایش درطترگررلححا تححشد  ححشد طححامطمین 

  نترمیرسد،  ا دلید طداتلن ؛ رااشر، امبش؛طع،  ناً تشرا متلی ات این ا اوا ها اگاه اسلند."

 ا پرداخ  دتلا اا هماهن  گحردد. ایحن م حدار  دسح  امحده  "داتلن کلینک خصشصی یا تفاخاطا یا دواخاطا طیات 

ات وضدی  ها ملفاوا اس  کحا  حراف اتحخاص ارابحاوی در دولح  یحا در داخحد وتارا صحت  اامحا صحشرا 

 میگرد."

 ".راف گررلن  جشات ااسیساا صتی خصشصی  اید  ا اتخاص قدرامند پرداخ  کنید " 

 واقحع  5رورف اسلفاده گردیده  ا دلید کمبشد  شدجا  دد ات اطل حال "امبش؛طع درتفاخاطا ها   راف مشارد غیر ض

ااجححد  درهححرف یححک اطححد  ححا طترمرسححد. اگححر مححریض طلشاطححد ات امبححش؛طع مراکححز صححتی مسححلفید تححشد، درایححن 

صححشرا  ایححد ات وسححاو تخصححی اسححلفاده کنححد. مححردق  یسححشاد اطححد و اگححاهی در مححشرد و مجمشاححا خححدماا اساسححی 

و  د ححی تححان ات پروسححا واکححنش منفححی ط ححان داده ، امححا در وتارا صححت   طایححده گررلححا تححفاخاطا ایححی طداتححلا 

 می شد."

  مشضشث رساد در هما جا ات ک شر ما رخنا کرده اس  و هما مردق را پری حان، طاامیحد و اصحباطی سحاخلا. محا"

 اس . " ا خطرجدف مشاجع اسلیم،  ا  اور من در لشجیسلک ماطند هر  خش آسیب پذیرف رساد مشجشد 

  مااین م  د را در وتارا صت  اامحا  داریحم کحا امبحش؛طع انهحا  حراف اطل حال اجسحاد اسحلفاده میگحردد،  دحدات

پرداخ  پحشل هحیر هرگیزمجحاطی طیسح ، امبحش؛طع وهیفحا اطل حال  یمحاران را  حا تحفاخاطا هحا و کلینحک هحا اجحرا 

د. دوطرها این واقدی  اگاه طیسلند، اینهحا ادحداد ط رده . امبش؛طع ر ط  راف منارع تخصی کارمندان اسلفاده می ش

تیادف ات وساو امبش؛طع را در خدم  ک شر ما قرار دادطد  ا دلید کا مردق ر یر و طااشان اطد و طیحات  حا کمحک 

دارطد اما این وسایط  راف اسلفاده تخصحی کارمنحدان احا رسحیدگی و اطل حال واقدیحاا ااجحد اسحلفاد می حشد.ام ان 

رد کا طیروف هاف امنیلی  راف اطل ال مجروحین ات امبش؛طع خشدتان اسلفاده کند، اما  حراف محردق این وجشد دا

 مل ی هرگیز ام ان طدارد."

  مححن تححاهد  سححیارف ات م حح را در پروسححا حسححا دهی  ححشدق. دوطرهححا کححا  رطامححا مححا را امشیححد می ردطححد،  ححا"

 د ی ات کارمنحدان خشدتحان در رسحاد آغشتحلا وضاح  ات تفاری  و صداق  درهما اجراا سخن میزدطد. اما 

  شدطد.

  ا طتر تما کارمندان طهاد ها امشید کنندگان راسد هسلند؟ >

درمححشرد پ ححنهاد  <XXX> لححی: رسححاد طاتححی ات کارمنححدن ار ححان در طهححاد هححاف امشکننححده. هنگححامی مرقححاب  ححا " •

شدطد.همحا نیحز واضحیح  حشد محا طتحر آطهحا را )پروپشتل( آطها کارمندان ار ان و  ین المللی ات طهحاد امشیحد کننحده  

داطسیلم. در ههر روت من تحاهد تطح  ایلیفحشن کارمنحد ارتحد ار حان  رحرد کحا درمجلحع  حا دیحده  حشد. وف  حا محن 

گف ، من میخشاهم  ا درلر تما ا ریت  یاورق و تمار ات طزدیحک در محشرد پرپحشتل احان  یبحنم.، هنگحامی آمحدن 

مند اس  و حلماً  رطده اصشیب مبیاتد.آن  ی حلر ات یحک میلیحشن ایحرو  حشد. وف  حا گف  کا پ نهاد تما  سیار اشا

%  شدجحا را  پرداتیحد. 20وضاح  گف ، من پ نهاد تمار  راف این پروژه حمای  می نم. وتحما طحاگزیر  حرایم 

 کحا  در صحشرایدیگرف وجشد دارد تحاید  رطحده پحروژه تحشطد،   <XXX>من ا اضا وف را رد کردق،  ناً گروه 

تشطدق کا منبدد  رطده پحروژه آطهحا هسحلند. ات اطجحاق دادن ایحن همحا   <XXX>تما هماهنگی ط ید. من ات رئیع 

کارمند ارتد ار ان خشد تان دوطر درجریان طبشده و گاهی هحم محرا طگفلحا اسح . صحادق  اتحید و  حا تحما پحاداش 

 "تیم ما مجاتاا می شیم.خشاهد داده تد، ما میداطیم کا این درس  طیس . اگر ما صادق  ا

  ات احساساای تد و ما مصاحبا را اشقت کردیم. او >



 

فساد اداری در افغانستانسکتور صحت عامه در برابر گزارش ویژه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری: ارزیابی آسیب پذیری    102 

مریضان و فامیل های آنهایافته ها:  .4
16  

را کا  حا اتح ال احرس، رطح ، درد و محرگ  مری ان و اا اف رامید تان رساد ادارف در س لشر صت  مرور اجمالی:

اشضیح داده اس . اسلفاده کننده گحان خحدماا صحتی در امحاق  خحش هحاف ک حشر محشارد تیحادف ات اجرائحاا اجر ا طمشده، 

 غیرقاطشطی، غیر اخرقی و طگران کننده را اائید کرده اطد. 

پاسخ دهنده در این کلگشرف، ارتهاف مدمشل در امر جلشگیرف یا حد م  را صتی و همچنحان  96ا ریبا،ً هر یک ات 

س و طا امیحدف طحزد یارا  ا طاکامی و طا امیدف مشاجا دیده اس . مصاحبا هاف آطها  یان می دارد کا نگشطا این رسادادارف 

اماق ار اطها  شجشد آمده اس . هماطند رؤسا، مدیران و آمحرین وتارا صحت  اامحا، کحاوش  ی حلر در سحطح مثالهحا  حراف 

 این پاسخ دهند گان ؛تق طبشد.  

 نظریات و پیشنهادات راجع به خطرات فساد اداری به بخش های ذیل ارتباط می گیرد: 

: کشااهی در دسلرسی  ا ادویا رایگان و مطمئن و م اهده ضدت ها در انفیحذ قحشاطین مبحارته رهبری و حکومتداری .1

ات امبحش؛طع هحا  الیا رساد ادارف  خصشص در را طا  ا درخشاس  و ا اضاف پرداخ  پشل اضاری و سشء اسحلفاده

 و سایر وسایط ااما ات ورف کارمندان س لشر صتی. 

کشااهی در رراهم آورف ادویا رایگان، اطل ال رایگان مری ان و اتمید ر ار غرد راجحع سحاخلن مری حان  مالی: .2

  ا س لشر خصشصی، خریدارف ادویا و اداوف در  یرون ات تفاخاطا اشسط جیب تخصی آطها.   

ا حاد منحارع در را طحا  حا راجحع سحاخلن مری حان  حا سح لشر خصشصحی غحرد ا حخی ، : عرضه خدمات صححی .3

 مراقب  یا دواخاطا ها و اتدهاق ارضا خدماا  ا ام اطاا متدود. 

سرم  و االبحار ادویحا و طداتحلن گزینحا  حدید در صحشرای ا  حا ررلحار  حد کارمنحدان تضمین کیفیت و کنترول کیفیت:  .4

 س لشر صتی مشاجا می گردیدطد.

 طشر قا د مرحتا طتریاا پاسخ دهندگان در این کلگشرف  ی لر  ا؛ف م  را مر شو  ا طحااشاطی آطهحا منتیحث اسحلفاده 

کننده گان خدماا صتی تماطی ا  ا مدیری  غیر قا د االماد س لشر صتی، کیفی  سشال  ر اطگیحز ادویحا و ا حاد منحارع 

 شر خصشصی مشاجا می دطد، امرکز دات .  آت ار در ارضا خدماا صتی،  خصشص در را طا  ا س ل

یاد دات  یا مرحتحا مثبح  در ایحن  خحش ابحارا  حشد اتمشجشدیح  داطحش و مدلشمحاا رحراوان در را طحا  حا مشجشدیح  و 

 وهایت تشراهاف صتی، گرنا االماد  ا؛ف مؤثری  این می اطیزق ها طیز ملفاوا  شده اس .  

 پالیسی ها

افغانستان تذکر بعمحل آمحده، آیحا خحدمات صححی بشحکل رایگحان در سیسحتم هحای صححی عامحه طوریکه در قانون اساسی "

 ؟"ارایه می گردد

تمارف اطدک ات پاسخ دهندگان  یان داتحلند کحا خحدماا صحتی رایگحان  حشده، یحا  ایحد رایگحان  اتحد. ا ریبحاً امحاق  >

یصی، ادویا و اداوف طیحات اسح  احا پاسخ دهند گان در اماق  خش هاف ک شر ا رات داتلند کا  راف مدایناا ا خ

 پشل پرداخ  گردد. 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ادویا ات  اتار اشصیا مگردد. انها سیرق در تفاخاطا ها رایگان اس ." ،"طخیر 

 " اگر یک داکلحر را   ناسحی، آطهحا ادویحا را ات تحفاخاطا  رایح  میدهنحد. در غیحر آن، مم حن طیسح  احا ادویحا را ات

 تفاخاطا هاف دوللی دریار  طمائید"

  ار اطی می گیرد" 20یا  10"... در تفاخاطا، طرس  راف ازریق هر  ار پیچ ارف 

                                                      
16

 است. دهیپاسخ دهندگان حذف گرد تیهو التیتفص  
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  طخیر، تماطی ا ما مریض را  ا تفاخاطا می اوریم، داکلران اشصیا مینمایند کا نا نیز  اید ات  اتار خریدارف"

 گردد؛ حلی آطها سرطر را طیز ات  یرون اشصیا می طمایند کا ارتان ارین قلم در میان ادویا جاا اس ." 

 ئیم." "طخیر، ما اماق ادویا خشد را  یرون ات تفاخاطا خریدارف می طما 

  هلر خشاهد  شد اا ادویا در تفاخاطا رایگان داده تشد. ات سحا محاه اسح  کحا محا مری حان را اینجحا میحاوریم ولحی "

 داکلران  راف ما میگشیند " ادویا مشجشد طیس "  نأً آطها ادویا را ات دواخاطا هاف تخصی اشصیا می طمایند."

  ف مصرف طمشده اق"ار اطی را در یک تب  راف اداو 5000" من  ی لر ات 

 ".مدایناا می اشاطد رایگان  اتد، ولی طا ادویا و اداوف 

 ".لی، در این کلینیک ادویا رایگان داده می تشد " 

 " کدام پالیسی ها یا قوانین خطر فساد اداری را در عرضه خدمات صحی کاهش میدهد؟"

هح  کحاهش خطحر رسحاد ادارف در ارضحا انها تمارف اطدک ات پاسخ دهنده گان راجع  ا پالیسی هحا یحا قحشاطین ج >

خححدماا صححتی طتریححاا داتححلند؛ اکثریحح  طتریححاا آطهححا روف طتححارا ات اخلفححاا و پیامححدهاف اخلفححاا امرکححز 

 داتلند.

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".مجاتاا  راف کارمندان راسد" 

 ".طتارا منتم" 

 خشاهد ساخ ." "من ر ر می نم کا منفک ساخلن اماق م اماا راسد م  د را حد 

 ".کنلرول جدف  ا؛ف س لشر خصشصی " 

 "مشکل  یر حاضری کارمندان در ساعت های رسمی کاری در سکتور خصوصی تا چی حد بزرگ است؟"

 لشر صت  ااما ا رات داتلا کا سبباکثری  ات پاسخ دهندگان طا امیدف تان را در قبال غیر حاضرف کارمندان در س 

  خیصی و ارتیا ی یا حد م  را در مراقب  هاف کنشطی، می گردد.م  را دسلرسی  ا خدماا ا

تمارف اطدک ات پاسخ دهند گان ات و؛یاای کا در آطها سطح خدماا صتی س لشر خصشصی پائین اس ،  ا این ارایب 

 م  د غیر حاضرف را گزارش طداده اطد. 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

  وهیفا مشجشد طمی  اتند. ما ات این طاحیا  ا م  را مشاجا می  اتیم.""کارمندان در تمان کار رسمی در 

   دحد ات  1:30اصحر کحار طمایحد. ولحی  دحد ات  4:00صحبح الحی  8:00"مطا ق قاطشن تفاخاطا داکلر  اید ات ساا 

تحان محی ههر ما طمیلشاطیم کداق داکلر را در تفاخاطا هحاف دوللحی پیحدا طمحائیم. آطهحا در مداینحا خاطحا هحاف تخصحی 

  اتند."

 ".ما دطبال داکلر می گردیم. آطها اینجا وجشد طدارطد" 

  ساا  در تفاخاطا مشجشد  شده." 24"ما دیده ایم کا داکلر  راف 

 ".آطها همی ا  ا مشقع  ا مداینا هاف تخصی تان حاضر می تشطد 

 " آیا به باور شما مقامات وزارت صحت عامه از این مشکالت باخبر هستند؟"

اماق پاسخ دهنده گان  دین  اور اطد کا م اماا وتارا صت  ااما ات م  د غیر حاضرف داکلحران آگحاه  ا ریباً  >

 می  اتند.

  د ی ات ط د قشل هاف اطلخاب تده ات مصاحبا ها:

 ".لی، ولی این داکلران  ا م اماا متلی روا ط دارطد " 
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   اتند؛ ولی آطهحا ن حم پشتحی محی طماینحد. حلحی "  ا ر ر من هر رئیع تفاخاطا ات غیر حاضرف داکلران آگاه می

 هم  طشر منتم در وهیفا حاضر طمی  اتند." رؤسا

 ".البلا آطها این وضدی  را می داطند 

شفاخانه ها و کلینیک های وزارت صحت عامه زمانیکحه مریضحان بحه سحطح بلنحد مراقبحت هحا نیحاز داشحته باشحند آنهحا را 

 "آیا این عمل رخ میدهد؟ –راجع می سازند 

پاسخ دهندگان حا؛ا ملدددف را اشضیح دادطد کا در آن مری ان  ا خدماا صتی پی ررلا راجحع گردیحده اطحد؛  >

 گرنا  ی لر اوقاا م  را اراطسپشرای  شجشد آمده. 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".هرگز  راف ما پیش طیامده" 

  گردید.""یک  ار اقارب من  ا تفاخاطا حشتوف اشسط امبش؛طع راجع 

 " ....{ داکلر  ا تفاخاطا خصشصی }....  راجع ساخ ، طا  ا تفاخاطا اخصصی" 

  این مرکز صتی غرد اطل ال مریض  ا تفاخاطا و؛یلی امبش؛طع طدارد، ما اشسط ا سی  حا تحفاخاطا و؛یلحی "

 راجع تدیم."

 اطا و؛یلحی اطل حال دهحیم و در "در را طا  ا راجع ساخلن مری ان  گشیم کا ما  ایحد مری حان خحشیش را  حا تحفاخ

 آطجا ما کسی را طمی تناسیم و غرد دریار  خدماا صتی  ا م  را ررواطی مشاجا می شیم."

 ".مری ان را راجع می ساتطد ولی ما  اید  راف اطل ال آن پشل پرداخ  طمائیم" 

 ا اراطسحپشرا متلحی  رویحد. " لی، آطها مری ان را راجع می ساتطد ولی  دون امبش؛طع. در تب آطها میگشیند:  ح

 وسایط دوللی در تب اجاته طیس  تیرا در املداد راه ات ورف دتدان دتدیده خشاهند تد."

 قرارداد ها

 " تاثیرات مراکز صحی که تنها برای بخشی از روز یا تنها با خدمات محدود فعالیت می نمایند، چی می باشند؟"

پاسخ دهند گحان مثالهحاف اینحی )دسلرسحی متحدود  حا خحدماا مناسحب کلینیحک( را اشضحیح داده اطحد کحا منجحر  حا  >

 کاهش رضای  و االماد مردق تده اس . 

  د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".در تب، قا لا ها غرد اطجاق و؛دا ها در مراکز صتی مشجشد طمی  اتند" 

   ....{ می  اتد ولی  د ی داکلران وق  ار  ا مداینحا خاطحا هحاف تخصحی تحان محی ساا   ات  24این تفاخاطا

روطححد و داکلححران جدیححد و اتحح  آمححشتش کححا داطححش و مهححارا طدارطححد در تححفاخاطا  ححاقی مححی ماطنححد؛ آطهححا طمیداطححد کححا 

 نگشطا مری ان وخیم را مدیری  طمایند."

 حد طمائیم."  " د ی اوقاا ما وارخطا می تشیم اینجا و آطجا اا م  را خشد را 

 "".وضدی  صتی در ک شر خراب خشاهد تد 

 " تیشث تمارف ات امراد  شقشث خشاهد پیشس " 

 ".مردق راضی طخشاهند  شد" 

 " اور ما  ا؛ف وتارا صت  ااما پائین اس  " 

 اختالس

اسحتفاده محی " آیا به باور شما اموال عامه از طرف محدیران یحا کارمنحدان صححت عامحه دزدی یحا  حرض منحافع شخصحی 

 "شوند؟
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 پاسخ دهندگان سشء اسلفاده ات وسایط و امبش؛طع دوللی یا رسمی را ماطند یک امد اادف گزارش داده اطد.  >

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".لی، آطها وسایط ااما را  راف منارع تخصی خشیش و ررلن  ا اروسی ها یا افریح اسلفاده می طمایند " 

  مرابححا مححن م ححاهده کححردق کححا امبححش؛طع هححا  ححراف کارهححاف تخصححی تححان اسححلفاده تححده اسحح . آطهححا "البلححا. ننححدین

مری ان ااجد را اطل ال طمی دهند... آطها  راف ما میگشیند، " ا سی  گیرید و محریض احان را  حا دیگحر تحفاخاطا 

 منل د طمائید."

 ".وسایط  راف رساطیدن اوفال تان  ا م لب اسلفاده می تشطد ..." 

 یسان را دیدیم کا اوفال خشد را در مشارهاف رسمی  ا م لب میرساطند."رئ 

  لی، در سطح و؛ی ، وسایط دوللی  راف منارع تخصی ات ورف کارمندان صتی اسحلفاده محی تحشطد. محشاد را "

  ا خاطا خشد اطل ال میدهند ماطند نشب و دیگر مشاد."

 /سوء استفاده از قدرتخویش خوری

موده اید که کارمندان صحی در شفاخانه ها یا کلینیک هحا اقارب دوسحتان خحود را مقحدم تحر از سحایر آیا گاهی مالحظه ن"

 مراجعین تداوی نموده باشند؟"

 ی لرات طصت مری ان یا خاطشاده هحاف آطهحا مرحتحا طمحشده اطحد کحا اقحارب یحا دوسحلان کارمنحدان صحتی  طحشر  >

 م دق ار اداوف تده اطد.

تمارف اطدک مری ان ات کلینیک هاف و؛یاا کملر اط  اف یارلا، گزارش دادطد کا ایحن امحد در جائی حا آطهحا  >

 مراقب  صتی تده اطد، واقع ط ده اس . 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".در ار اطسلان مدمشل اس  کا داکلران  ا اقارب خشد اولشی  می دهند" 

 ".البلا" 

 ل اقارب خشد را اداوف می طمایند.""این اادف اس  کا او 

 ".در اینجا سیسلم طمره وجشد دارد. آطها این سیسلم را درس  راای  می طمایند" 

 "آیا به باور شما مدیران وزارت صحت عامه از این مشکل آگاهی دارند؟"

 .طدات  راجع  ا این ا مدیران راجع  ا این م  د آگاهی دارطد یا خیر، اشارق طتر یا اجماث کلی وجشد >

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".طخیر، مدیر  ا اواق اطلتار طمی آید اا این وضدی  را م اهده طماید" 

 ".تاید " 

  لی، وشری ا من قبرً اذکر دادق، آطها  راف اقحارب و دوسحلان خحشیش و کسحاطی ا در وتارا صحت  اامحا کحار "

 می طمایند ررص  یا اولشی  میدهند."

  اخبر هسلند.""کامرً آطها  

 "آیا کارمندان صحی، مریضان را در جریان کار رسمی به معاینه های شخصی شان راجع می سازند؟"

 اکثری  پاسخ دهندگان مشارق  شدطد کا راجع ساخلن مری ان  ا مداینا هاف تخصی صشرا می گیرطد. >

طمحشده اطحد کحا در آطجحا خحدماا  د ی ات پاسخ دهندگان ات مناوق دور دس  و؛یاا کملر اط  حاف یارلحا اتحاره  >

 صتی خصشصی غرد راجع ساخلن مری ان متدود یا اطدک اس ."

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها
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 " ار اطی  پرداتف، من مدایناا ؛ رااحشارف  100امروت کارکنان ؛ رااشر مشجشد طبشدطد و قا لا  رایم گف  " اگر

 را  رای  اطجاق خشاهم داد"."

   روت مری ان را  ا کلینیک هاف تخصحی ارسحال محی کننحد و  حراف محا کحارا خحشیش را  12:00" دد ات ساا

 میدهند".  ا این کلینیک  ا آدرس ذید مراجدا کنید"."

  "لی! ولی طا در اوقاا کار رسمی " 

  لی، آطها مری ان را در ساا  هاف رسمی  ا کلینیک هاف تخصی راجع می طمایند  خاوری ا آطها  ا کلینیک "

 تخصی روا ط دارطد و ات کلینیک و دواخاطا و همچنان مراکز ا خیصیا، ریصدف می گیرطد." هاف

  داکلر  رایم گف ، طشکرف من در تفاخاطا خرص تحده، پحع لطفحاً  حا مداینحا خاطحا  یحا در آطجحا محی احشاطم تحما را"

  هلر ات اینجا اداوف کنم."

 ".در }...  کلینیک هاف تخصی تیاد وجشد طدارد" 

 ا تفاخاطا هاف خصشصی وجشد طدارد اا این کار را اطجاق دهند""اینج 

 "در این ولسشالی کداق کلینیک خصشصی وجشد طدارد" 

 " آیا به باور شما مدیران وزارت صحت عامه از این وقوی این عمل آگاهی دارند؟"

 ا ریباً اماق پاسخ دهندگان  ا این طتر اطد کا مدیران ات وقشث این امد آگاهی دارطد. >

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 "لی! نرا طا " 

  هر کع این امحد را اطجحاق میدهحد؛ ات رئحیع تحفاخاطا تحروث احا داکلحران، طحرس هحا و قا لحا هحا. در صحشرای ا "

 رئیع راسد  اتد، کی آطها را ات این امد تان  ات خشاهند دات ."

   دد ات ههر تفاخاطا را ارک می طمایند. او رئحیع  1:00" لی، رئیع تفاخاطا می داطد کا داکلران  دد ات ساا 

 اس ."  

 کنترول کیفیت  تضمین کیفیت/

در جامعه کدام میکانیزم ها وجود دارد که با استفاده از آن مردم فعالیت های صحی را نظحارت یحا پیرامحون آن نظریحات "

 و پیشنهادات ارایه نمایند."

می ححاطیزق هححاف طتححارای جامدححا و خححدماا صححتی خبححر طداتححلند و  د ححی پاسححخ دهنححده گححان راجححع  ححا مشجشدیحح   >

 د ی دیگر تان اشاطسلند اا یک طشث ات این می اطیزق ها را ماطند طماینده، تحشراف اجلمحاای یحا تحشراف صحتی 

 م خ  ساخلند."

 در مشرد مؤثری  و پاسخ دهی این می اطیزق ها اشسط پاسخ دهندگان طتریاا ملفاوا وجشد دات .   >

 :ت ط د قشل هاف مصاحبا ها د ی ا

  ر ر طمی کنم ننین نیزف وجشد داتلا  اتد، تیرا اگر ننین یک نیزف وجشد می داتح  آطهحا  حا مری حان ررلحا"

 خشب می کردطد."

 ".من طمیداطم. مردان این نیزها را می داطند" 

 ".من طمیداطم. ما در تهر تطده گی طمی کنیم، ما ات اینجا دور تطده گی می طمائیم" 

 ".ا کی ما م  د خشد را  گشئیم؟ کسی طیس  کا  ا آن گشش ررا دهد " 

  ما طماینده داریم، ولی او  راف ما خدم  طمی کند. ما ت ایاا خشد را نندین  ار  حراف او گفلحا ایحم، ولحی او آطهحا"

 را مدطتر طگررلا اس ."

 ".ما تشراف صتی داریم. آطها م  را ما را  ا تفاخاطا مطرح می ساتد" 

 ".در هر ولسشالی یک تشراف صتی وجشد دارد" 

 "".ما یک تشراف صتی داریم، گرنا آطهم  طشر درس  کار طمی کند 
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 " مردم چه می توانند؛ وقتیکه از کار کرد ها در مراکز صحی مایوس و نا امید شوند؟"

ارف کحرده راجع  ا این ا مردق تماطی ا ات کارکردها در مراکز صحتی محایشس و طحا امیحد محی تحشطد نحی کح >

 می اشاطند، تمارف ات پاسخ ها،  شدطد.

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ""نیزف تیاد کرده طمی اشاطند 

 "هیر نیزف" 

 ".مردق کداق کارف کرده طمی اشاطد، انها کارف کا کرده می اشاطند تفاخاطا را ارک طمایند" 

 گشش طداده اس . داکلران  راف ما محی گشینحد "  "هیر نیز. نندین مرابا مردق رریاد ک یدطد ولی هیر کسی  ا آن

 اگر تما کداق م  لی ایجاد کنید من مریض تما را مداینا طمی کنم"."

  ما طمیلشاطیم  ا کارمندان صتی اسلد؛ل کنیم  خاورف کا مری ان ما را در مرکز صتی مداینا طمحی کننحد و محا"

 وف منل د طمائیم."مجبشر می تشیم اا مریض خشد را  ا کلینیک تخصی غرد ادا

  ما طتریاا و پی نهاداا خشیش را  ا کلینیک صتی تریک می ساتیم، ولی کداق ااثیر طداتلا یا کیفیح  خحدماا"

 صتی را  لند طبرده اس . 

 ". ا رئیع و؛یلی صت  ت ای  کنید: او یک تخ  خشب اس " 

 "آیا شما از کیفیت عرضه خدمات وزارت صحت عامه رضایت دارید؟"

 مطلق پاسخ دهندگان راجع  ا کیفی  ارضا خدماا طتر مخللط  داتلند.اکثری   >

مثال هاف م خ  طا رضایلی راجع  ا ادویا جاا، کندف خحدماا،  حر خحشرد رزی حی غحرد دسلرسحی  حا  >

 مراقب  ها یاد دات  گردیده اس . 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

  میدهند."" لی آطها هرنیزف کا ات اشان تان  اتند اطجاق 

   ".لی، آطها در  خش املیاا هاف جراحی   سیار خشب اطجاق وهیفا می طمایند " 

   من ات کیفی  خدماای ا در اینجا رراهم می گردد راضی طیسلم، تیرا ادویا جاا را ات  اتار اشصیا مینماینحد و"

احداوف مری حاطم، پحشل ات  من پشل کاری طدارق اا این م دار ادویا را خریدارف طمحایم و  د حی اوقحاا محن غحرد

 اقارب یا دوسلاطم  قرد می گیرق."

 "".همی ا ما  اید اطلتار    یم. وق  ما اینجا ضایع می گردد 

 ".ادویا جاا کم اس  و لی کارمندان کشتش می طمایند اا ما راکمک طمایید" 

  و  حراف محریض محن گفح  " دد ات جن  در ولسشالی }..... ، اساکر اماق  سلر هحا را اتح ال طمشدطحد. طحرس آمحد

 "اینجا را ارک کن یا هما ما  ا م  د دنار خشاهیم تد." ما نی  اید کرد؟"

  نرا پشلیع ات کلینیک ها خشد تان اسلفاده طمی طمایند؟ تماطی ا آطها ات داکلران ا اضا طمایند اا  ا تخمیحان تحان"

 کمک طماید، ما ات خدماا  ی  هره میماطیم."

 س ،  د ی  خش ها اما  راف ما خشب طیس ."                                                                                       " د ی ات  خش ها خشب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 حقوق بشری و تبعیض

 "شما سطح احترام به حقوت بشر را در سیستم صحی عامه چگونه توضیح می دهید؟"

انها تمارف اطدک ات پاسخ دهندگان راجع  ا احلراق  ا ح شق   ر در سیسلم صحتی اامحا طتریحاا داتحلند  >

 طتریاا  ی لر  ا سلشک و ررلار کارمندان صتی اراباو می گرر .و این 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها
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  د ی اوقاا رراهم کنندگان خدماا صتی  ا مری ان و اا اف رامید تحان ححین رحراهم طمحشدن مراقبح  هحاف "

 صتی    د خراب ررلار می طمایند."

 اف رامید تان    د غیر مؤد اطا ررلار می طمایند.""رراهم کنندگان مراقب  هاف صتی  ا مری ان و اا  

 " آطها  ا مری ان احلراق طمی کنند. در تدبا }.... ، طسخا را  ا صحشرا اق تد و گفح  " محا وقح  طحداریم. ادویحا

 را ات  یرون خریدارف کن و دو اره  ر طگردف."

 ".آطها ررلار خشب دارطد. طرس حلی  راف پسرق سیب داد" 

 را طدیده اق"  "من کداق م  د 

 "سطح تبعیر را در سیستم صحی عامه چگونه ارزیابی می نمائید؟"

 انها تمارف اطدک پاسخ دهنده گان راجع  ا ابدیض در سیسلم صتی ااما طتریاا داتلند. >

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".من کداق طشث ابدیض طژادف را طدیده اق، ولی ابدیض مبلنی  ر جندر وجشد دارد" 

 ".من در این تمینا در جریان طیسلم" 

 ".من طمی خشاهم این سشال را پاسخ دهم تیرا این کار  رایم م  د خلق خشاهد طمشد" 

در حالیکحه گحروپ دیگحر از آن مححروم شحده  –"آیا دیده ایحد کحه خحدمات صححی بحرای گحروپ مشخصحی فحراهم شحده باشحد

 باشد؟"

محشده وقلی حا اتحخاص تورمنحد  حا؛ف ارضحا کننحدگان پاسخ دهنده گان این کلگشرف، واقداا را اشضحیح ط >

 خدماا صتی ر ار آوردطد؛   مشل ا دق طش   در اداوف .

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ".نشن قشمنداطان متلی ارراد قدرامند هسلند، هر تماطی آطها می اشاطند املیات  دس  آورطد" 

  مری حان آطهحا اولشیح   دهنحد و محردق احادف را در طتحر طگیرطحد، "ارراد طتامی داکلران را وادار می طمایند اا  حا

 همچنان آطها حق طدارطد اا مری ان خشد را در تفاخاطا هاف ااما اداوف طمایند."

   ما  راف ساا  ها اطلتار ک یدیم اا در تفاخاطا خدماا دریار  طمشدیم، ولی آطهایی کا قدرا دارطد  دون طش ح"

 مداینا مری ان را  ا ااخیر مشاجا میساتد،  خ شد مردق ر یر را." مداینا می گردطد... این کار

 ".لی، هرکسی ا }...  را   ناسد، اداوف  هلرف را دریار  می طماید " 

  در صشرای ا تما کسی را در تفاخاطا دوللی   ناسید، مریض تما  طشر خحشب احداوف محی گحردد، در غیحر آن"

 آطها مدذرا می خشاهند."

 چرا این عمل انجام می شود؟"" به باور شما 

پاسخ دهندگان، اشامد امده ابدیض یا ط ض ح شقی کا ات ورف مری ان یا رامید هاف تان در را طحا  حا  >

م حح را طاتححی ات مخالفحح  در  را ححر تور گححشیی تورمنححدان، ر ححار کححارف و طتححارا ضححدیت ات ارضححا 

 خدماا صشرا می گیرطد،  یان طمشده اس . 

 :اطلخاب تده ات مصاحبا ها د ی ات ط د قشل هاف 

 " در صشرای ا کارمندان خدماا صحتی ایحن کحار را اطجحاق طدهنحد اشسحط قشمنحداطان متلحی و ارحراد قدرامنحد اهدیحد

 خشاهند تد و حلی وهیفا تان را ات دس  خشاهد داد."

 ".اتدحاق مری ان می اشاطد یک ال   اتد" 

  اتند.""اینجا این یک کار مدمشل اس . آطها  سیار مصروف می  

 "ا ال  طبشد طتارا " 
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 " به باور شما مدیران وزارت صحت عامه از وقوی چنین عمل آگاهی ندارند؟"

 ا ریباً اماق پاسخ دهندگان  دین  اوراطد کا مدیران ات این م  را آگاهی دارطد. >

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 "تاید ارف، تاید هم طا" 

  در س لشر صت  خشب آگاهی دارطد."" لی، مدیران ات وقشث ننین امد 

 "لی، وتارا صت  ااما در مرکز  اید ات این م  را خشب آگاه  اتند " 

 ".مطمئناً آطها اگاهی دارطد، ولی کارف کرده طمی اشاطند" 

 اخاذی

"می توانید بعضی از مثالهای فشحار یحا اخحاذی را کحه شحما خحود تحان در سیسحتم صححی عامحه تجربحه کحرده باشحید، ارایحه 

 نمائید؟"

طمشطا هاف م خصحی را در محشرد اتح  ر حار قحرار گحررلن اا حاف خحاطشاده تحان ن  ی لر ات پاسخ دهندگا >

 غرد پرداخ  پشل  راف کارمندان جه  مداینا اشضیح دادطد. 

پاسخ دهندگان در امحاق  خحش هحاف ک حشر خ حشط  کارمنحدان احادف )حمحایشف( را ححین  اتدیحد ات اا حاف  >

گزارش دادطد کا  اید اوراف  سلر را ارک طمایند. مشاجا  ا ننین یک امد در میحان خاطشاده تان در  سلر 

 پاسخ دهندگان کا د  سیار مدمشل  شده اس .  

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

  کارمندان در تفاخاطا هاف دوللی  راف پاف واتان مریض اجاته  اتدید ات مریض تان یا آوردن غذا  راف آطهحا"

دهند. آطها پشل می خشاهند. حلی تماطی ا ما  راف آطها غذا را اسلیم محی دهحیم احا  حراف محریض محا  برطحد، را طمی 

 آطها ا اضاف پشل را می طمایند."

  من دایپر و لبحاس  حراف وفحد طحشتاد آورده  حشدق. خحشاهرق خشاسحلا  حشد؛ ولحی کارمنحدان غحرد رسحاطیدن آن  حا"

 خشاهرق ا اضاف پشل را طمشدطد."

 "ار ات من ا اضاف پشل طمشد ولی من طا پرداخلم."صفا ک 

 ".من طمی خشاهم  ا این سشال پاسخ ارایا طمایم" 

 ".لی، اینجا من نندین  ار ر ار آوردن را اجر ا کردیم " 

  ،وف ت ای  طمشد کا مداش وف  سیار کم اس  و من  اید وف را کمک طمایم. تمحاطی کحا محن املنحاث ورتیحدق ..."

 یم،  ا؛ف من و دخلرق رریاد ک یدطد، " روید!"تیرا ما غریب هسل

  کارمندان حمایشف، اا اف خاطشاده مریض را ل  و کشب کردطد" اینجا ایسلاده ط شید در غیر آن رئیع مرا ..."

 منفک خشاهد کرد"."

  ".لی، من نندین  ار پشل پرداخلم " 

 "خطرات مقاومت در برابر اخاذی چیست؟"

ننححدین مححریض ات امححاق  خححش هححاف ک ححشر طتریححاا خححشیش را وححشرف  یححان طمشدطححد کححا اگححر آطهححا در م ا ححد  >

اخاذف یا ر ار غرد پرداخ  پشل مخالفح  طماینحد مراقبح  محریض تحان  حا مخحاوره خشاهحد ارلیحد یحا هحیر 

    اداوف طخشاهد تد.  

تمارف اطدک ات مری ان اجارب م خ  و رردف تان را  یحان طمشدطحد کحا تحامد اهدیحد  حا  حد ررلحارف یحا  >

 مشرد ررلار  د قرار گررلن می تدطد در صشرای ا آطها در  را ر اخاذف مخالف  می طمشدطد. 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها
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  مری ان ما را مداینا طخشاهند کرد. نا واقحع خشاهحد " اگر ما در م ا د داکلران مخالف  طمائیم، کارمندان صتی

تد؟ هیر نیز. هیر کسی  ا م  را ما گشش طمی دهد. امروت، من ارس دارق ات این ا اگر  داطند نیحزف را کحا 

 من میگشیم در آینده  راف ما ادویا طخشاهند داد."

 ".آطها مریض تما را اداوف طخشاهند کرد" 

 خشاهند کرد."" آطها هیر طشث مراقب  صتی ط 

  د ی مردق،  حی افحاوا اطحد. ولحی  د حی هحا ایحن مشضحشث را جحدف محی گیرطحد و حلحی آطهحا را لح  و کحشب محی 

 طمایند."

 ".حلی آطها مرا ل  و کشب کردطد " 

 پاسخ دهندگان، یک مریض را را ط ان داد کا صدماا روف  اتوهاف او وجشد دات .   >

  تقلب تزویر/ جعل/ ریب/ف 

بعضی از مثالهای تقلب  رفتار  یر صادقانه(، جعحل را کحه شحما در سیسحتم صححی عامحه دیحده ایحد، ارایحه  "آیا می توانید

 نمائید؟"

پاسحخ دهنححده گححان مثالهححایی ات ررلححار غیحر صححادقاطا و تححک هححاف تححان پیرامحشن ادویححا هححاف غیححر قححاطشطی و غیححر  >

 مدیارف را اشضیح دادطد.  

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 "اشاطم  خشاطم. نطشر من  داطم کا آیا ادویا اصلی اس  یا ا لبی." من طمی 

 ".من ااریخ ادویا را خشاطده طمی اشاطم 

  مری ان  ا ادویا کا در تفاخاطا یا کلینیک داده می تشد تفا طمی یا ند.  نأ ادویا را محا ات  حاتار خریحدارف محی"

 طمائیم."

 حشدق در جیحب خحشد گذاتح  و اا لیح  هحاف ملفحاوا را ات جیحب  "داکلر اا لی  هایی را کحا محن ات دواخاطحا آورده 

 خشد  رایم داد."

  یک روت من مریض خشد را  ا تفاخاطا  ردق کا کسر}...  دات . داکلر  رایم طسخا ادویحا و محشاد ؛تق را داد"

و مححشاد  و یحک محریض م حا ا آطجحا  حشد و  ححراف او هحم طسحخا احین ادویحا و مححشاد را داد. تماطی حا محا ادویحا جحاا

اشصیا تده را آوردیم، داکلر هردو مریض را  ا یک طسخا اداوف کحرد و  دحد ات پاطسحمان نیحزف کحا  حاقی ماطحده 

  شد، داکلر طزد خشد طگهدات . "

 ".ادویا جاا  ی کیفی  اطد. مری ا  ا ادویا تفاخاطا یا کلینیک قریا خشب طمی تشطد" 

 "طمحئن طیسحلیم کحا آیحا اینهحا اا لیحب هحاف درسح  هسحلند؟  حراف محا ما راجع  ا ادویا جاا کا دریارح  محی طمحائیم م

 کمک می طماید؟." 

 تضاد منافع

"آیا کارمندان صحی وزارت صحت عامه را دیده اید که مریضان را  رض معاینات یا تحداوی بحه کلینیحک هحای شخصحی 

 ؟راجع کنند"

طهححا در و؛یححاا خححشب اط  ححاف یارلححا اححر  ی ححلر ات پاسححخ دهنححدگان وقححشث ایححن امححد را اائیححد کححرده اطححد، اکثریحح  آ >

 )و؛یاای کا حد اقد یک تهر  زرگ دارطد( ا ریباً این اشضیتاا را ارایا کردطد.  

پاسخ دهنده گان ات و؛یاا کملر اط  اف یارلا ننین امد را اجر ا ط رده  شدطد و تحمارف ات آطهحا خحاور ط حان  >

 طیز ساخلند کا در و؛ی  یا ولسشالی آطها کلینیک هاف خصشصی وجشد طدارطد.  

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ا آطها در آن سهم دارطد.""آطها ادویا را ات دواخاطا هاف م خ  اشصیا می طمایند، تیر 
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  داکلران مری ان را  ا تفاخاطا هاف تخصی راجع می طماینحد. محا طمیحداطیم کحا ایحن کحار ضحرورا محی  اتحد یحا"

 خیر"

  لی! داکلران ات مریض ها می خشاهند اا نندین  حار  یاینحد احا  حدین ارایحب محراجدین را جلحب طماینحد.  حراف  حار "

مریض ادویا را میدهند کا کیفی  خشب طدارطحد احا ات ایحن وریحق اشاطسحلا  اتحند  اول در تفاخاطا دوللی آطها  راف

 مریض را وادار طماید کا  ا مداینا خاطا تخصی  اش مراجدا طمایند."

 ".آطها مرا نندین  ار راجع ساخلا" 

 تطد و " لی،  داکلران و قا لا ها مری ان را غرد اداوف  ا کلینیک ها یا تحفاخاطا هحاف تخصحی راجحع محی سحا

 راف مری ان و اا اف خاطشاده تان می گشیند،" اگر مریض اان در تفاخاطا دوللحی  حاقی  ماطحد، وضحدی  وف 

 وخیم خشاهد تد، پع لطفاً او را  ا کلینیک تخصی  یاورید اا  هلر اداوف گردد."

 اسح . ایحن  حدین  "اینجا داکلران طسخا ها را    لی می طشیسند کا انها دواخاطا م حخ  محی داطحد کحا نحی طشتحلا

 مدنی اس  کا هر داکلر  ا یک دواخاطا اراباو دارد."

  ".در ولسشالی ما کلینیک تخصی وجشد طدارد" 

 "به باور شما آنها چراین این عمل را انجام میدهند؟"

اکثری  ات پاسخ دهندگان پاسخ داده اطد کحا " طمیحداطیم" یحا مطمحئن طیسحلیم".  د حی آطهحا منحارع محالی را  >

 منتیث اطگیزه اساسی  راف راجع ساخلن مری ان  ا س لشر خصشصی،  یان کردطد.  

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

  ریصدف خشد را می گیرطد."" ا ال  روا ط تان  ا کلینیک ها و دواخاطا هاف خصشصی ات آطها 

  من ر ر می نم کا آطها مری ان خشیش را  ا کلینیک هاف تخصی  خحاور رحیع راجحع محی سحاتطد احا پحشل تیحاد"

 دریار  طمایند."

 "راف پشل " 

 ".اا یک حدف طیات می  اتد و وتارا صت  ااما  اید اجاته این ار را  دهد" 

 رشوه ستانی

شما یا خانواده شما تقاضای رشوه نموده است؟ می شود چند مثال در مورد چنحین آیا کارمندان سیستم صحت عامه از "

 ؟قضایا ارایه نمائید

  ی لر ات پاسخ دهندگان مثالهاف درخشاس  پشل اضاری،" خ  ی یا تیرینی" را  یان داتلا اطد.  >

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 " ،امد جراحی و ادویا ما  ا تفاخاطا یا دولح  پحشل پرداخح  انها گپ تدن  ا داکلران رایگان اس .  راف اداوف

طمحی طمحائیم  ل حا  حراف داکلحران، طحرس هحا، دواخاطحا هححا  یحرون ات کلینیحک پحشل پرداخح  محی طمحائیم. ایحن ی نححشث 

  خ  ی اس ."

 ".در طسائی و و؛دف کارمندان درخشاس  پشل می طمایند" 

 " وف ا اضاف پشل طمشد."ی ی ات اقارب من املیاا اپندکع دات ، جراح ات 

 "".آطها هرگز ات تما ا اضا رتشه طمی طمایند،  ل ا آطها درخشاس  اتفا می طمایند 

  داکلران  طشر مسل یم ا اضاف پشل طمی طماینحد،  ل حا کارمنحدان احادف )حمحایشف( ا اضحاف تحیرینی  دحد ات اشلحد"

ار حاطی، ولحی  حراف  500طماینحد حلحی احا  وفد می طمایند؛ آطها در صشرا طشتاد پسر  اتحد ا اضحا پحشل  ی حلر محی

ار اطی. کارمندان اادف در  دل اجاته دادن  داخد تفاخاطا غرد  اتدید ات مریض خارج  200 – 100داخلران 

 ات اوقاا مرقاا، ا اضاف پشل می طمایند."
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 " خحاطم خحشد ررحلم و طتر  ا تفاخاطا ها ررق می طماید.  گشطا مثحال، محن  حا تحفاخاطا}.....  دو حار  خحاور و؛دا

ار اطی را طمشد. در تفاخاطا }....  من خشدق یک م دار پشل  راف خدما دادق، ولی  1000داکلر روتاطا ا اضاف 

ار اطی  حراف هحر تحب کحا وفحد در آطجحا  500در تفاخاطا }....  خدما ات من ا اضاف پشل طمشد و طرس ا اضاف 

   " شد، طمشد.

 ر صت   د طیس .""در م ایسا  ا سایر س لشرها، س لش 

 برای مریر یا خانواده وی چیست ؟""دست آورد رشوه 

رتححشه یححا " خ  ححی" )پححشل ط ححد یححا اتفححا(  ححا مثا ححا یححک روش، غححرد ا ححمین اجرائححاا طشکریححشالی،  >

 احلراق، اامین مراقب   هلر، اامین هم ارف و ررع مشاطع، اشضیح تده اس .  

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

  پرداخ  ریع، مری ان اشسط کارمندان صتی احلراق می تشطد."" دد ات 

 ".آطها اشجا کارمندان صتی را جلب می طمایند" 

 ".ما می اشاطیم مری ان خشد را  اتدید طمائیم " 

 "احلراق" 

 ".تماطی ا ما  گشییم "مریض ما را مداینا طمایید" آطها می ایند" 

مه در پیوند درخواست رشوه دستگیر شوند، پیامحد آن بحرای آنهحا " در صورتیکه مدیران یا کارمندان وزارت صحت عا

 "چیست؟

مریض و خاطشاده هاف تان، کسی وجشد طدات  اا اشضیح  دارد کا اگر مدیران یا کارمنحدان  96میان  >

 وتارا صت  ااما در را طا  ا رتشه دسلگیر تشطد، پیامد آن نی خشاهد  شد.

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

  گررلار طمی تشد.""کسی 

 ".هیر نیز" 

 ".در مجمشث در ک شر سیسلم مجاتاا و م اراا وجشد طدارد" 

 ".ر ر طمی کنم دول  کداق اصمیم املی در این را طا گررلا  اتد" 

 ". هیر نیز.  هیر کسی کداق ق یا را در مت ما یا مطبشااا طدیده اس" 

 فساد اداری  "سایر خطرات"

تحان، در مصحاحبا هحا یحا  تحث هحاف گروپحی کحداق خطحر امحشمی رسحاد میان مری ان و خحاطشاده هحاف  >

 ادارف در سیسلم صتی ااما مطرح ط ده اس .

اسحبق وزارت صححت  خحط مقحدمرؤسا، مدیران، آمرین و کارمنحدان یافته ها:  .5

عامه
17

 

رؤسا، مدیران، آمرین و کارمندان رده اول اسبق وتارا صت  ااما نالش هاف طاتی ات اطحشاث گشطحاگشن  نظر اجمالی:

رساد ادارف و نالش هاف مرابط  ا خطراا رسحاد ادارف را کحا آطهحا ححین اطجحاق وهیفحا در وتارا صحت  اامحا م حاهده 

  طمشده، اشضیح داده اس . 

                                                      
17

 است. دهیپاسخ دهندگان حذف گرد تیهو التیتفص  
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اف منتصر  ا رحرد خحشیش را راجحع  حا آسحیب پحذیرف هحاف مدحرود  حا طفر پاسخ دهندگان طتریاا و  ردات  ه 13این 

 رساد ادارف را  ا افصید  ی لر رراهم طمشده اس .  

 نظریات بیشتر تفصیلی راجع به خطرات فساد اداری به موارد ذیل ارتباط می گیرد.

ا اد منارع، طفشذ ارراد قدرامند و طاکامی در اطبیق سیسلم هاف کنلحرول و طتحارا کحا رسحاد  رهبری و حکومتداری: .1

 ادارف را ا لید یا ات میان می  رد. 

: ادق مشجشدیح  تحفاری ، م ح را قحرارداد  حا مشسسحاا داخلحی و مشسسحاا  حین المللحی و امشیحد کننحده گحان و مالی .2

  خصشص پروسا هاف ساتتی ادارکاا. 

 :  طاکامی در اطبیق کامد و اطسجاق سیسلم مدلشماا مدیری  صتی. معلومات مدیریت صحی هافسیستم  .3

 : ادق مشجشدی  تفاری  در پروسا هاف اسلخداق و طفشذ ارراد قدرامند. منابع بشری .4

: کشااهی در راسلاف اامین هماهنگی میان مشسساا داخلی، مشسساا  ین المللی و امشید کننحد صحی خدمااعرضه  .5

 گان.

: کشااهی در اطبیق کامحد سیسحلم هحاف طتحارای کحا غحرد مبحارته  حا ا حاد منحارع ایجحاد  کنترول کیفیتکیفی تامین  .6

 گردیده اس . 

 طشر قا د مرحتا، اشضیتاا  ی لر  ا؛ف ا حاد منحارع وجحشد داتحلا و طبحشد تحفاری  م حاهده تحده اسح . گرنحا امحاق یحا 

تارا صت  ااما طبشدطد، ولی ااکید روف ا اد منارع و طبحشد تحفاری   خ ی ات این پاسخ دهندگان در وهایت تان در و

 همچنان  ا رؤسا، مدیران، آمرین و کارمندان رده اول کنشطی وتارا صت  ااما  ر می گردد. 

 پالیسی ها

 " چگونه پالیسی های وزارت صحت عامه خطرات فساد اداری را کاهش یا افزایش میدهد؟"

 منابع یا بعضی مسایل دیگر ارتباط می گیرد.؟آیا آسیب پذیری به تطبیق، 

پاسخ دهندگان نالش هاف جدف را در امر مبحارته  حا رسحاد ادارف اشضحیح دادطحد پالیسحی هحا مناسحب طمحی  اتحند یحا  >

  خاور م  را لساطی آطها  طشر درس  ادبیر طمی گردطد.

آسیب پذیرف هاف پروسا هاف ارایب پالیسحی هحا، طبحشد همحاهنگی در سحطح  حا؛، و طحشاق  در طتحارا ات اطبیحق  >

پالیسححی ااححم در سححطح وتارا صححت  اامححا و هححم در میححان مشسسححاا داخلححی و مشسسححاا خححارجی اححرد کننححده 

 خدماا صتی، اذکر گردیده اس . 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ریصحد ات م امحاا قا حد رهحم طیسحلند.  90ها انها  ا ت ان اطگلیسی مشجشد می  اتند کحا اشسحط  "  سیارف ات پالیسی

 این پالیسی ها اشسط خارجی ها طشتلا تده اطد.

  در مجمشث: پالیسی کداق ااثیر مثب  یا منفی  حا؛ف احاثیراا رسحاد ادارف طحدارد،  خحاورف کحا آطهحا پالیسحی هحا را"

 ادارکاا، پالیسی خطر رساد ادارف را ارزایش میدهند.  راای  طمی کنند. در اراباو  ا

  در پالیسی ها، مؤثری  و کارایی هردو م  د دارطد: پالیسی ها  ا اسحاس ح حایق و  ررسحی وضحدی  ک حشر محا"

 طححشر درسحح  ارایححب طگردیححده اسحح . ات اینححرو، آطهححا مححؤثر طیسححلند. پالیسححی هححا  ححا لسححاطهاف مححا ارجمححا تححده اطححد. 

طگلیسی را  طشر کاری طمی داطند و غرد رهمیدن  خش هاف اخنی ی پالیسی و اطبیق آطها مل ی کارمندان لسان ا

لسحان  رئیع ا دیگران هسلند. این یک تمینا  راف طاکحارایی و رسحاد ادارف محی  اتحد. کحداق یحک آسحان اسح ؟  احد

یسی ها ارجمحا تحشطد و مطحا ق اطگلیسی  راف اماق کارمندان، لسان خارجی را هرگز اسلفاده طمی کنند یا این ا پال

 ترایط سیسلم صتی و ررهن  ما ساتگار گردطد؟ 
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 "450  کارمند دیگر این پالیسی  40000ان پالیسی ساتان در وتارا صت  ااما پالیسی می ساتطد، ولی حدود

ها را اطبیق می طمایند. این رقم  حزرگ  حا م ح د مشاجحا هسحلند نحرا کحا آطهحا حمایح  روتحن غحرد اطبیحق ایحن 

 الیسی ها را طدارطد؛ تیرا پالیسی ها  ا لسان هاف داخلی ارجما طمی تشطد."پ

"چگونحه یححک پالیسححی اسححتندرد سیسححتم محدیریت معلومححات صحححی تصححامیم مبتنححی بحر مححدار  را تقویححت و فسححاد مححالی در 

 بودجه ساالنه را کاهش می دهد؟" 

سیسلم مدیری  مدلشماا صتی  ا مثا ا یک وسیلا  ا ارتش اشضیح داده تده، گرنا در م ایسا  ا قا لی  هحاف  >

  ل شه آن در  خش اامین کیفی  و کنلرول کیفی  کملر اسلفاده می تشد و  طشر کاری منسجم طمی  اتد. 

 : د ی ات ط د قشل هاف مصاحبا ها

  در سحطح وتارا صححت  اامحا و امحاق طهححاد هحاف اطبیحق کننححده "در صحشرای ا سیسحلم محدیری  مدلشمححاا صحتی

اسلندرد گردد ما تاهد کاهش رساد ادارف خشاهیم  شد و گزارش دهحی مدلشمحاا خحدماا صحتی درسح  و احارف 

ات جدد خشاهد صشرا گررح . تحخ  ارابحاوی و؛یلحی، سیسحلم محدیری  مدلشمحاا صحتی در }....  و ضحدت 

طبیححق کننححده در و؛یحح  را  ححراف مححا ط ححان طححداد. ضححدت ؛درک  ححشدن گححزارش دهححی اشسححط  د ححی ات مشسسححاا ا

مدلشماا  شد یا مدلشماا را کا هرکع می اشاطس   یبیند. طحامبرده، ایحن مشسسحاا را گذاتح  احا در قبحال ضحدت 

در راسلاف طاپدیحد  حشدن مدلشمحاا مدحذرا  خشاهنحد. طحامبرده در مدیحارف تحدن سیسحلم در سراسحر و؛یحاا  هبحشد 

 وف ط ان داد کا مدلشماا غیر مدیارف میلشاطد قا د قبشل  اتد.   طیاورد. 

 " سیسلم مدیری  مدلشماا صتی همی ا میان م اماا ارتد وتارا صت  ااما مشرد  تث قرار گررلا کا طمحی

اشاطد  ا اسلندرد  لند اطبیق طمائیم. گزارتاا کا ات مشسساا محی اینحد م ح را دارطحد. مدلشمحاا خحدماا صحتی 

ریصد ات خدماا ما را اطبیق مینمایند، یا درس  طیسح  یحا مدلشمحاا کامحد راجحع  حا  90غیر دوللی کا مشسساا 

ردالی  هاف تان وجشد طدارد. در  رخی مشارد، مدلشماا ایحن سیسحلم خیحالی اسح . احا ححدف تیحاد، ایحن مدلشمحاا 

 واقدی  طدارد."  

  سیسححلم مححدیری  مدلشمححاا صححتی  طححشر کححاری اط  ححاف طیارلححا و  خححش هححاف آن ضححدت هححاف  یجححا دارد.   ححراف"

مدلشماا س لشر خصشف، سیسحلم گحزارش دهحی سیسحلم محدیری  مدلشمحاا صحتی وجحشد طحدارد. سیسحلم محدیری  

د تحشد و مدلشمحاا منحا ع   حرف  حا سیسحلم محدیری  مدلشمحاا صحتی اطسحجاق داتحلا و ایحن مشضحشث محی اشاطحد حح

 کارایی  ی لرف را  ا ارم ان  یاورد. 

  مدلشماا  طشر درس  اسلفاده طمی تشد؛ کداق اتلید واقدی صشرا طمی گیرد و ات اینرو غرد  هبشد غرضا"

خدماا صتی طتریاا و پی نهاداا ارایا طمی گردد. سیسلم مدیری  مدلشماا صتی کارمندان مسحل ی دارد کحا 

داق تده اطد، ولی این منا ع طیات  حراف اطسحجاق  ی حلر  حراف امحاق وتارا صحت  ات ورف مشسسا اق اس اچ اسلخ

 "ااما دارد اا ات آن اسلفاده ؛تق صشرا گیرد.

  سیسلم مدیری  مدلشماا صتی  اید طتارا و ارتیا ی گردد،  خاوری ا سیسحلم ملحذکره  طحشر کحاری طتحارا و"

 ارتیا ی طمی گردد."

 ی وزارت صحت عامه عرضه می گردد؟"بق پالیسی ها و استراتیژی ها"به باور شما آیا خدمات صحی مطا

پاسخ دهندگان در مشرد این ا نگشطا ارضا خدماا صحتی  حدون در طترداتح  پالیسحی و اسحلراایژف وتارا  >

 صت  ااما، ارضا و مدیری  می گردد اههار طا امیدف طمشدطد. 

 ین المللی، رهبحرف و محدیری  ضحدیت در وتارا پاسخ دهندگان همچنان در مشرد امل رد مشسساا داخلی و  >

 صت  ااما اههار طا امیدف طمشدطد.

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها
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  طخیر! پالیسی ها و اسلراایژف  ا مجردف کا ا رغ می گردطد، طادیده گررلحا تحده و  حا  حاد ررامشتحی سحپرده محی"

 تشطد."

  م اورین  ین المللی طمشدق کا راا مخللت ارضا می گردد. همچنان من م اهده ف ادارؤسا"خدماا وبق منارع

در ریاس }....  م شره هاف طادرس  را  ا کارمندان وتارا صت  ااما ارایحا محی طمشدطحد. م حشره ف را کحا 

ات آن اداره دریار  طمشده  شد روف کنلرول گروپهحاف م حخ  امرکحز داتح  کحا  حا آطهحا مشارحق طبشدطحد. طحامبرده 

مشقت خشیش در ایجاد م  را  راف مشسساای کا وف آطهحا را در آن سح لشر خحشش طداتح  اسحلفاه محی طمحشد و 

این امد مثالهاف  سیار خراب  راف کارمندان در ریاس  }...   شد. نرا  حا ایحن ک حشرغرد اطجحاق ایحن کارهحا 

 آمدید؟ نگشطا این کار ما را در س لشر صت  کمک می طماید؟

 راکز مراقب  هاف صتی ما خدماا  اکیفی  صتی ارضا طمحی گحردد. ارضحا خحدماا  حا اسحاس "طخیر! در م

پالیسی مراقب  صتی وتارا صت  ااما طیس : اگر پالیسی ها  ا صشرا درس  اطبیحق محی گردیحد، اکنحشن 

داده ما در هر و؛ی  یک تفاخاطا مدیارف می داتلیم . ادداد مری اطی کا  خارج ات ک شر جه  احداوف اطل حال 

می شطد ارزایش یارلا اس .  دون داتلن تفاخاطا هاف مدیارف در هر و؛ی  کحا  مطحا ق پالیسحی وتارا صحت   

 ااما می  اتند، تهروطدان ما غرد اداوف خشیش  ا خارج ک شر می روطد.

 " مشسساا داخلی و  ین المللی  صشرا درس  طتارا طمی گردطحد احا اومینحان حاصحد گحردد کحا ایحن مشسسحاا

مطا ق  ا اسلراایژف ما امد طماینحد. آطهحا مطحا ق اهحداف و م اصحد خحشیش ردالیح  محی طماینحد. مشسسحاا داخلحی 

 حین المللحی. تیحرا مشسسحاا  طهادهاف اطلفاای هسلند کا اجارا خشیش را می نند طا غیر اطلفاای ماطند مشسساا

ف وتارا صحت  اامحا را منتیحث کارمنحدان خحشیش اسحلخداق محی طماینحد، آطهحا  اا حاف رؤساداخلی آمرین و  

اصمیم گیرطده وتارا صت  ااما را در  ا  ید تان دارطد کا این امد ررص  را  راف  رساد ادارف مسحااد 

طجححش ر ححر می ننححد طححا در مححشرد  دسحح  آوردن  اهححداف مححی سححاتطد. آطهححا انهححا در مححشرد منححارع کححارف خححشیش در ا

 وتارا صت  ااما. در این وضدی  سلراایژف وتارا صت  ااما اولشی   تمرده طمی تشد."

 "به باور شما آیا منابع مالی مطابق پالیسی و استراتیژی وزارت صحت عامه مدیریت میگردد؟

 اقد تفاری  اشضیح گردیده اس .ردالی  هاف مدیری  منا ع مالی  طشر غیر ضرورف م لق و ر >

مسححاید قححرارداد  ححا مشسسححاا داخلححی و  ححین المللححی و همچنححان امححشر اححدارکاای در مدححرد خطححر  ححا رسححاد ادارف  >

 اشضیح داده تده اس .

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

  کی گفلا می اشاطد کا ا د قرارداد ارضا خدماا صتی نگشطا صشرا محی گیحرد؟ محا  حا ننحین م ح را در"

 جریان قرارداد رو  رو می تشیم و منا ع ما در جاهاف  ی مشرد اسلفاده می تشد." 

  اححا تماطی ححا تححفاری  واقدححی در انتححیم و کنلححرول وجححشه مححالی  ححا وجححشد طیایححد، وتارا صححت  اامححا م حح را"

یش را  در ارصا اطبیق سلراایژف ها حد طخشاهد کرد. اصامیم ملدددف در محشرد نگشطحا گحی انتحیم منحا ع خش

مالی کا خرف سلراایژف هاف اط  اری درات مدا اس  وجشد دات  کا این امحد مایحا  حزرگ طحا امیحدف  حراف 

ین مسحیر طادرسح  پحیش هما ما کا این وضدی  را درک می کنحیم محی  اتحد. این حا نگشطحا ایحن پروسحا  حا  ننحد

میرود من طمی اشاطم  جشاب درسح   حدهم. ایحن ا صحیر داکلحر ریحروت هحم  طیسح . در واقحع او یحک ک حلی کحا در 

مدرد خطر غرق تدن  قرار دات ،  ا ارث  رده اس . هیر کداق ات خدما ک لی  راف حد این م ح د احرش 

ف خحشد امرکحز داتحلند و منتیحث یحک احیم  خحاور طمی طماید، در ح ی   هر ی ی آن ها  ا م  را و طگراطی ها

حفظ این ک لی کار ط ردطحد. در ننحین یحک وضحدی ،  حراف ریحروت وتیحر صحت  اامحا طیحز کحار کحردن دتحشار 

ساف خشیش کحا  حرخرف مشر یح  هحاف او کحار محی کننحد؛ آگحاهی ؤاو در مشرد  د ی ات رکا اس . من طمیداطم 

 "داتلا  اتد
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 ف  لند رابا وجشد داتحلا  اتحد رؤساف  سیار م  د اس ؛ من مطمئن طیسلم کا کداق "مساید ادارکاای و قرارداد

کا اشاطایی اامین تفاری  را در اداره داتلا  اتد. هریک کشتش می طماید احا وهحایت خحشیش را اطجحاق دهنحد امحا 

ف پحشل  دون تحفاری ، اصحامیم در محشرد منحا ع محالی قا حد االبحار طیسح . همی حا هحر تحخ  در ر حر جمحع آور

 اس ."

  صشرا کد، اراباواا وجشد طدارد. اداراا وضدی  ح ی ی را کا  ا نا نیز طیات دارد  یان می دارد کحا همحا 

 گررلا می تشد.هم طادیده د کا آطنطادیده گررلا می تشطد. آطها مدلشماا کامر طادرس  را در مشرد ارایا می طمای

 می شد؟ صرف طتر ات این ا درس   اتد و یا غلط؟کنید کا این مدلشماا طادیده گررلا  می نرا ر ر >

  اصامیم در مشرد  شدجا مرابط  ا طیاتمندف هاف اداراا طمی  اتد؛  خاوری ا اصمیم گیرطدگان مطمئن طیسحلند"

اصشر می کنند کحا اداراا خحشد تحان ارقمنحدف داتحلا و  حدین مدنحی  رؤساکا اداراا تایسلا  اتند. در م ا د، 

ا و طیاتمندف هاف کحا  دارطحد؛ طادیحده گررلحا می حشطد.  حا ادبیحر دیگحر هحر دو حالح  وجحشد اس  کا در خشاس  ه

ن اداراا را طادیححده گررلححا رؤسححارا طادیححده گررلححا و طیححات خححشیش را خححشد  یححان مححی طماینححد و  رؤسححادارد؛ اداراا 

  خاوری ا  ا؛ف گفلا هاف تان االماد طدارطد."

 به پالیسی و استراتیژی وزارت صحت عامه مدیریت می گردد؟" " به باور شما آیا منابع بشری مطابق

پالیسی و کارکردهاف منا ع   رف مشرد اطل اد قرار گررلحا  خصحشص در را طحا  حا احدق تحفاری  در روطحد  >

اسلخداق و خلم میداد کار و همچنان طحدادن اولشیح   حا کاطدیحدان کحا داراف مشاصحفاا و اتصحیرا مسحل ی 

 می  اتند.  

 دگان همچنان طفشذ اتخاص قدرامند خاصلاً اا اف پارلمان را اشضیح دادطد. پاسخ دهن >

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

  اسلخداق  ا اساس تایسلگی در وتارا صت  ااما واقدی  طدارد. در حال حاضر اتخاصی را م اهده کحرده"

هححا حححد اقححد اتصححیرا ؛تق را میلشاطیححد کححا داراف ط ححش و مسححئشلی  هححاف کلیححدف هسححلند حا؛ط ححا  سححیارف ات آط

طدارطد. اصامیم در مشرد اسلخداق و منف ی کارمندان  راسحاس روا حط محی  اتحد کحا ایحن  حرخرف پالیسحی محا در 

 سیسلم صت  ااما اس . ولی این کار مطا ق امل رد و اندناا متلی دقی اً درس  می  اتد."

  وبیدی این امد  ا یک اادا مبدل گردیده اس . "اا اف پارلمان ات قدرا خشد اسلفاده می کنند کا  صشرا

ما طلحای  منفحی آن در مرکحز، کا حد و و؛یحاا داریحم کحا  سحیارف ات اتحخاص غیحر مسحل ی  حا اسحلفاده ات حمایح  

 اا اف پارلمان  ا وهایت گماتلا تده اطد."

  م لفیح  هحاف کحا  طیحز  حراف رؤسا سیار  زرگ قشق گرایی مشجشد  شده و  م  د"طا! اصرً من ر ر می نم یک

 طاتی ات اراباواا  ا ارراد تورمند و گروپ هاف کا  ا آن وا سلگی دارطد؛ ارش می طمایند.

 "به باور شما  در پالیسی های منابع بشری  خطر فساد اداری وجود دارد؟"

پاسحخ دهنحدگان  صححشرا ملحداوق ات خطححراا طاتحی اتپالیسحی هححاف راسحد در  خححش منحا ع   حرف،  ححا تحمشل قححشق  >

رایحی، جاطبححدارف، کمبححشد ارحراد داراف اسححناد اتصححیلی قححاطشطی کحا وهححایت کلیححدف را  حا اهححده  گیرطححد و ا ححاد گ

 منارع، صتب  کردطد.  

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

 "قشق گرایی و پارای  اتف."  •

" ی اراده گی در حد م  را مر شو  ا اسلخداق. محا هنحشت هحم درگیحر م ح د واقدحی در  ررسحی دیپلحشق هحا و  •

اسناد اتصیلی هسلیم اا تناسایی طماییم کا کداق تحان اصحلی و کحداق هحاف تحان جدلحی اطحد. تماطی حا اسحناد جدلحی 

و جسلجش ط نید؟  اا تماطی ا پحذیریش  ف ما نطشر آطرا اشجیهرمی طمایند کا منا ع آطرا ات یقرؤسادریار  تشد 

 اسناد جدلی را اشقت و منبع آن را مسدود طنمائیم، آطها اسناد جدلی تیادف را خشاهند آورد." 
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 "رییسان ما ات  کنلرول اا اف پارلمان قرار دارطد.  ناً اتخاص غیر مناسب تیادف در وهایت مهم داریم." •

وسلان تان در پس  هاف االی رابا ات وریق قحشق گرایحی و رراقح  " تفاری  و حسا دهی وجشد طدارطد؛ ا رر د •

صشرا گررلا اس . نرا یک کارمند  رخرف قاطشن خدماا مل ی ات وهیفا سبک دوش می گحردد؟ م حاروین 

 اوراف وتیر تماطی ا صرحی  ا رر و اطف اک را دارطد نیزف جزء قشق پرسلی نا می اشاطد  اتد."

ادف مشجحشد هسحلند کحا ات مراجحع مخللحت مدحاش محی گیرطحد و تحما میداطیحد کحا آطهحا "مدیران ارتد و رییسحان تیح •

داراف  رطاما هاف مخللت می  اتند.  حا ننحین طحشث رسحادها، در اولشیح  هحاف وتارا صحت  اامحا هحیر کمحک 

 کرده طمیلشاطیم."

  قرار دادها  

 "آیا بخاطر موجودیت فساد اداری از اولویت های وزارت صحت عامه صرف نظر گردیده است؟" 

طتریاا م اهداا   لر ا اد منارع را مند ع می سحاتد و اولشیح  هحاف وتارا صحت  اامحا اشسحط اولشیح   >

 هاف امشید کننده گان منترف گردیده اس .

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

 صشرا می گیرد و مدیران ارتد وتارا صت  ااما در پس  هاف کلیحدف مشسسحاا  "مدامرا دور ات اطتار

 غیر دوللی طیز قرار دارطد"

 "سیارف ات اوقاا  ا وری ا هاف مخللت واقع تده اس  کا طتر  ا کمبشد وق  طلشاطم اماق  آطهارا لیس  طمایم " 

  همی ا ضرورا داتلیم اا یک سیسلم قا د االبار ثبح  اشلحداا و واریحاا داتحلا  اتحیم. امحا ایحن اولشیح  امشیحد"

کننده گان طیس  و در این حال رهبران ما طیز در مشرد مسایلی دیگر ر ر می کنند. ما ننین واقداا را  ا خحشد 

در اجلماث خشیش اشضیح دهحیم و حلحی در ثب  طداریم. ما طمی اشاطیم م  را صتی را  ا اف یک سن و جنع 

مشرد اپیدیمشلشژف ا لحدایی مدلشمحاا  طحداریم. در صحشرای ا، اپیحدیمشلشژف یحک اسحاس  حراف  ررسحی تحشاهد و 

 ااخاذ اصامیم درس  می  اتد. رساد، ادارف ماطع اطبیق این اولشی  هاف ما گردیده اس ." 

 ق میدهحد. احا وقلی حا یحک وتارا  شدجحا خحشد را طداتحلا وتارا صت  ااما کارهایی را کا }....   گشیحد اطجحا

  اتد امشید کننده گان در مشرد اولشی  ها اصمیم خشاهند گرر .

  کارمندان ارتد در مرکز  ا دلید داتلن را طا راسد یک دیگر خحشد را حفحظ محی طمایحد. آطهحا صحرف در محشرد"

 مشر ی  وتارا صت  ااما."  پشل ر ر می ند.  نا راین، دلید  راف اصمیم گیرف پشل اس  طا

"خطرات فساد اداری در مسایل مالی پروسه عقد قرارداد خدمات مراقبت های صحی بحا موسسحات داخلحی و بحین المللحی 

 ؟" چیست

پاسخ دهندگان طبشد تفاری  را در مراحد مخللت قرارداد ماطند داوولبی، اطبیق و طتارا، منتیث خطر انشان  >

 .طمشدطد

 :مصاحبا ها د ی ط د قشل هاف 

  "طبشد تفاری  در پروسا داوولبی قرارداد ها" 

 "ادق مشجشدی  طتارا ات اطبیق پروژه ها در مرکز و و؛یاا" 

  "ا د قرارداد  ا یک مشسسا ات ورف وتارا و  دداً اطبیق آن اشسط جاطب سشق" 

 صحرف میرسحد "ادق مشجشدی  یحک سیسحلم محنتم افلحیش در وتارا احا  شدجحا یحی را کحا اشسحط مشسسحاا  حا م

  ررسی تشد."

 "کدام خطرات فساد اداری در پروسه قرارداد منابع بشری وزارت صحت عامه وجود دارد؟"

پاسخ دهندگان ملاثر تدن پروسا ا د قرارداد منا ع   رف را در داخد طاتی ات اطبیق ضدیت پالیسحی هحاف وتارا  >

 جا طفشذ اتخاص تورمند، انشان طمشدطد.صت  ااما ) یا قشاطین کمیسیشن خدماا مل ی ( و همچنان در طلی
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  : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

 د. ن ات همزمان مییفا ؤساف وتارا صت  داراف دو وه"مدیران و ر"   

 " داخلی و  ین المللی مدلشمحاا طحداریم. ایحن اداراا ا ریبحاْ امحاق خحدماا  مشسسااما در مشرد مداش و املیاتاا

گشطحا مسحاید مر حشو  حا منحا ع داطحیم کحا ن کنند ولحی محا  صحشرا واضحح طمحی صتی را در ک شر ما اطبیق می

  رف خشیش را انتیم می طمایند. ایحن مشضحشث  ااحث ایجحاد ک حم ش هحا میحان اطبیحق کننحدگان محی گحردد. ایحن 

اداراا در مشرد کارمندان کا دو وهیفا را در این تمان اتح ال طمشدطحد هحیر طحشث قحشاطین طدارطحد ولحی ایحن کحار 

 ف م رراا داخلی در سیسلم صت  ااما میباتد."خر

  کاطدیدد مشرق  راف یک پس  م اوری  اخنی ی کسی اس  کا  ا وتیحر و یحا ی حی ات اا حاف پارلمحان روا حط"

 طزدیک داتلا  اتد."

  اختالس

"آیححا در سححطح رهبححری کححدام موفقیححت یححا دسححت آورد پیرامححون توقححف اخححتالس و دزدی در وزارت صحححت عامححه وجححود  

 دارد؟"

در محشرد رسحاد در سح لشر  2015پاسخ دهندگان ملددد،  یاطیا هاف رسحمی کحا اشسحط وتارا صحت  اامحا در سحال  >

 صت ، ح شملدارف خشب و حسا دهی  ایراد گردیده  شد اذکر طمشدطد.

یک پاسخ دهنده در مشرد مشثری  لیسح  مشجحشدف  خحاور کنلحرول دارایحی هحا وشری حا اشسحط پاسحخ دهنحده گحان در  >

 گشرف هاف دیگر ذکر گردیده  شد، اشضیتاا ارایا  طمشد.کل

  : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

 ". اا کنشن، انها  تث صشرا گررلا اس" 

 ". وتیر جدید یک تخ  مصمم و  ا جرئ  اس . اما م  د در ارراد اوراف اوس" 

  محشرد ایحن م ح را مبحارته " یاطاا در مشرد رساد در س لشر صت  ادجب آور اس .  هلر خشاهد  شد کا  در

 و اجرائآا صشرا گیرد."

 "ؤسححاف یححک ادححداد کارمنححدان اطفححرادف و مححدیران در تمینححا، مشر یحح  هححاف داتححلا اطححد.  طححشر مثححال،  د ححی ات ر

ا  حا ئحادر وهحایت کلیحدف امرکحز طمحشده احا اجرا تفاخاطا هحا، خصشصحاْ در کا حد  حا؛ف ارحراد تایسحلا و مجحرب

 اتلا  اتند"دکیفی  را در مراکز خشیش 

   مدیری  دارایی ها در تفاخاطا ها؛ لیس  هاف م خ  در مشرد اجهیزاا وبحی کحا هحر جحنع  ایحد ثبح  گحردد"

 وجشد دارد ولی سیسلم آن  صشرا مشثر ردال طمی  اتد.

 "ناکامی های سطح رهبری در مورد  مبارزه با اختالس و دزدی در وزارت صحت عامه کدام اند؟"

مدلشماا  دس  آمده ات پاسخ دهندگان ط ان میدهند کا طاکامی هاف سطح رهبرف وتارا ارابحاو محی گیرطحد  حا  >

طفشذ ارراد تورمند کا در خصشص ااخاذ اصامیم در مشرد قحرارد داد هحاف ارضحا خحدماا صحتی ارابحاو محی 

 اشامد دیگر اطد.  گیرطد و ادق مشجشدی  پروسا هاف هماهنگی و طتارا جه  جلشگیرف ات اخلرس طیز 

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

  مداخلححا ارححراد تورمنححد. ارححراد  سححیار تورمنححد ات وریححق مشسسححاا تخصححی تححان  ححا؛ف قححرارداد هححاف ارضححا"

 خدماا صتی کنلرول قشف دارطد."

 ادق مشجشدی  کنلرول هماهن  منا ع مالی ما را دیشاطا سحاخلا و  ااحث رسحاد محی گحردد. ایحن منحا ع  صحشرا" 

درس  انتیم طگردیده و ات سشیی هم ارف در این تمینا  سحیار کحم اسح . تحما در کحارف کحا محی خشاهیحد اطجحاق 

 دهید، اصباطی و مایشس خشاهید تد."
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 "آیا باور دارید که کارمندان وزارت صحت عامه در اختالس دارایی های عامه دخیل هستند؟ "

 اده تده اس  )یا  ا انشان اردید و گمان مطرح گردیدطد(. گان گزارش داخلرس و دتدف اشسط اماق  پاسخ دهند >

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

  ".لی. ادویا کا  راف مری ان اخلصاص داده تده، در دواخاطا هاف تخصی تان  ا رروش می رسد " 

 ".لی،  د ی اوقاا واقع می گردد " 

  ".من  اور دارق کا آطها این کار را  خاور اااتا رامید هاف تان اطجاق میدهند" 

  در قسم   شدجا اضارا کارف واقداً طگراطی وجحشد دارد.  شدجحا در متحد محدیری  میگحردد و ق حایاف تیحادف"

لفاده جشیی یدنی در اادیاا اس -وجشد دارد کا این هزینا اشسط ارراد طهای  راسد در متد حیت و مید می گردد

صشرا میگیرد،  د ی ساااا اضارا کارف خیالی هم  وجشد دارد و در مجمشث درج اسامی  طحشر جدلحی در 

اوراق اضارا کحارف  صحشرا محی گیحرد.  نحاء،  حا طیروهحاف طحاهر ضحرورا اسح  احا ات امحاق  ایحن مراححد، ات 

 تروث  اا  ا سیسلم مشاتف اخلرس طتارا و سپع جلشگیرف  ا امد آورد."

 "". این یک امر اادف اس . آطها  اور دارطد کا منارع تان در اسلفاده ات وسایط دوللی اس 

کدام بخش های سیستم مالی وزارت صحت عامه بیشتر معروض به آسیب پذیری در مقابل فساد است؟ کدام بخحش هحا "

 کمتر معروض به آسیب پذیری در مقابل فساد اداری است؟"

 پاسخ دهندگان در این کلگشرف ذکر گردیده اس .پروسا ادارکاا اشسط اکثری   >

 طبشد طتارا و طاکامی در پروسا هاف طتارا سبب گردیده اا سیسلم ها در م ا د رساد ادارف آسیب پذیر گردد. >

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

  ".پروسا ادارکاا طهای  آسیب پذیر اس . سپع  خش اضارا کارف" 

  اداره ادارکاا  ی حلرین آسحیب پحذیرف را دارا محی  اتحد ولحی در جریحان سحا سحال اخیحر  حا دلیحد غیحر ملمرکحز"

ساتف سیسلم کاهش یارلا اس . یدنی  ا اشد وتارا ها، تفاخاطا ها امشر خریدارف و احدارکاا را خشدتحان 

ن مشجحشد اسح . تیحرا محن  حاور اطجاق میدهند. هنشت  ا وجشدف مخلحار  حشدن تحفاخاطا هحا خطحر رسحاد ادارف در آ

دارق کا سیسلم طتارا اشسط ارراد  لندپایا در اامین تفاری  و صداق  در پروسا هاف اصمیم گیرف مشثر  شده 

کا امل رد هاف غیرصادقاطا را کنلرول می طماید. یدنی  صشرا وبیدی، اتخاص  لند رابا کا این طتحارا را 

کا ات این وریحق  ی حلر سحشد میبرطحد،  ایحد جلحشگیرف تحشطد. تحفاری   اطجاق دهند ات مداملا گرف در منتشرف ها

 در اماق این مدامرا م  د اس  ولی  اید صشرا  گیرد." 

  خریدارف و ادارکاا یک جنع واحد، ماه هحا وحشل محی ک حد.  روکراسحی  طحشر وسحیع آن مشجحشد اسح . وحی"

 د."مراحد و ام اهاف تیاد ررص  را  راف رساد ادارف مسااد می سات

  منافع شخصی به/ سوء استفاده خویش خوری

 چگونه قوم گرایی  نیپوتیزم( در وزارت صحت عامه برای حکومتداری خوب یک خطر پنداشته میشود؟ً

پاسخ دهنده گان مثال هاف تیادف در خصشص خطراا طاتی ات قحشق گرایحی )طیپحشایزق(  را  حراف ح شملحدارف  >

 خشب ارایا طمشدطد 

 کاهش االماد، ا دیت مدیری  سیسلم و سبب پایین امدن کیفی  خدماا می  اتد. مثال هایی کا تامد >

   : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

"هیر کع  ا؛ف ارضا خدماا ما االماد طحدارد. تیحرا آطهحا محی  ینحد کحا محا انهحا گحروپ خحاص خحشد را در وهحایت  •

   مری ی قرار داتلا  اتد."کلیدف طصب طمشده ایم، حلی اگر ضدیت  اتند و یا کامرً در وضدی
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"یک م  د  زرگ مشجشد اس . در هنگاق ابدیلی وتیر، ا ییراا غیر قاطشطی  زرگ و   رکنحارف هحا و ا حررف هحا  •

در وتارا رخ میدهند کا در امحاق وتارا هحاف ی سحان ام حان پحذیر اسح .  ایحن یحک ررهنح  املیحات قایحد تحدن  حا 

 را در وهایت مهم می آورطد."دوسلان اس  کا  اتخاص مشرد االماد خشیش 

 نرا این کار داراف طلیجا منفی اس ؟  >

"این ارراد  ا طفشذ، ات طفشذ و قدرا خشد کار می گیرطد کا ارراد خشد را اسلخداق طمایند. اگر آطها خحشد تحان اخنی حی  •

سحراطجاق در وهیفحا یا کارا طباتند اولشی  هاف مخللت را در طتر دارطحد کحا کحداق ی حی ات خحشد را حمایح  طماینحد احا 

م رر گردطد. طلیجا این می تشد کا اماق  خش ها و یشط  ها اشسط ارراد غیر مسل ی و غیحر تایسحلا اتح ال گردیحده 

 و اداره را  ا یک مصیب  دنار می ساتد کا این یک مصیب  واقدی اس  و میلشان س لشر صت  را مثال داد. "

ن تخصی هسلم کا این حرف را می تطم" ما م  را تیادف داریحم. "این انها ک شر ما طیس ،  ا وجشدی ا من اولی •

 ا ساتمان صتی جهان و ملد ملتد طگاه کنید؛ آطها  ساتمان هاف  ین المللی داراف مسئشلی  هحاف  ی حلر هسحلند امحا 

ب اطلخحادر   پحارا  حاتفټیزق ( و ح شملدارف ضحدیت کحا در طلیجحا قحشق گرایحی) طیپحش ماطندات ننین خطراا م ا ا 

 گیرف طماییم."  د خشاهد  شد کا ات وقشث آن جلشملاثر می تشطد.  نا راین، ماخنی ی -کاطدیدان در وهایت کلیدف

پححایین مححی آیححد. اداره مصححروف روا ححط و حفححظ قححدرا و کنلححرول مححی  اتححد طححا  کیفیحح خححدماا مل ححرر مححی گححردد.  •

 هش میا د.  مصروف ارضا خدماا صتی  هلر.  دین ارایب، کیفی  ارضا خدماا صتی کا

 "کدام بخش های مشخ  وزارت صحت عامه در معرض خطر سوء استفاده از قدرت قرار دارد؟"

پاسخ دهندگان مثال هایی را اشضیح دادطد کا سشء اسلفاده ات قدرا پنداتلا می شد و امحاق طتریحاا مر حشو  حا منحا ع  >

   رف  شدطد. 

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

  مدحرد سحشء اسحلفاده ات قحدرا قحرار دارد کحا ایحن کحار در امحاق مراکحز صحتی و پسح  "منا ع   رف  ی لر در

 هاف مخللت کا ارراد  تورمند در آن داراف طفشذ و ط ش اصمیم گیرطده اس ،  ا وقشث می پیشطدد."

 رکنار تدطد و ردر  ی ار هسحلند تان ؤسا ات وهایت"در اماق وتارا ها، اداراا و تفاخاطا ها،  سیارف ات ر  .

}...   و اححیم وف  رکنححار گردیدطححد. در اححشد اتححخاص جدیححد ا ححرر یارلنححد.  در وتارا اشسححط}...   ؤسححافر

 حا؛ط ا اماق این  رکنارف ها خرف قاطشن خدماا مل ی  شدطد."

 " اضارا کارف یک م  د  سیار  زرگ اس " 

جدیحد بحه خویشحاوندان  دوسحتان  و هحم آیا به باور شما مدیر  کارمندان وزارت  صحت  عامه حین اسحتخدام کارمنحدان "

 پارتی هایشان اولویت میدهند؟

 این مشضشث اشسط اماق پاسخ دهندگان اایید گردیدطد. >

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

 "لی ". 

 د."  نیع، مدیران و کارکنان  طشر گسلرده این امد را در وتارا اطجاق می دهئ"ر 

  تیشه اسلخداق انها من در مشقت خشد  اقی ماطدق. ولی دیگحران نحشن  حا اسحاس تحناخ  آمحده  شدطحد   ننین ا دلید

 و ررلند."

  "دون اولشی  دادن اشسط رهبران هیر کع طمی اشاطد وهیفا االی رابا داتلا  اتد  " 

 کنترول کیفیت  تضمین کیفیت/

 میکانیزم های حسابدهی و شفافیت را تحت رهبری وزارت صحت عامه چطور بررسی می کنید؟" "
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 ین پاسخ دهندگان کساطی ا طتر خشد را در مشرد حسا دهی و تفاری  ات  رهبرف وتارا صت  ااما مطحرح  در >

 کرده  شدطد، منفی  شد.

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

   طیسح . یحک سیسحلم مناسحب در وتارا صحت  اامحا مشجحشد طیسح . "طخیر مطا ق اصحشل و م حرراا ح شمح

ادق مشجشدی  یحک سیسحلم محدیری  تحده  حراف کارمنحدان ررصح  را مهیحا میسحاتطد احا  حا رسحاد آغشتحلا گردطحد. 

م اروین کشتش طمشده اطد اا این سیسلم را اط  اف دهند ولی ماهی  طشث سیسلم طداریم، هماهنگی وجشد طحدارد. 

   "طا کند طلای   ا دس  طخشاهد آمد.هم ارف  اگر  د ی ارراد

 ":یک سیسلم درس  جه  مدیری  اصدیق طاما ها یحا دیپلحشق  در  خش منا ع   رف یک مثال واضح وجشد دارد

هاف وبی وجشد طدارطد.  سیارف آطها  طشر جدلی ساخلا تده و خریدارف می شطد. نطشر منحا ع   حرف  حا اداره 

وتارا صت  ااما حسا ده  شده می اشاطد؟ در حالی ا آطها ات یک روش سیسلماایک جه   ررسی و  کنلرول 

 "پلشق ها اسلفاده ط نند.اصدیق طاما ها و دی

 "گحی دارطحد. ننحین وضحدی   ااحث وا سحلا و امشیحد کننحده گحان  حین المللحی ؤسا و مدیران   ا اا اف پارلمحان ر

حسححا دهی یححا تححفاری  تححده طمححی اشاطححد. در ح ی حح  آطهححا میخشاهنححد کححا مححاطع حسححا دهی و تححفاری  گردطححد. سیسححلم 

 ".مدلشماا ااما ما در این  خش  ی لر پشتیده اس 

 حقوق بشر و تبعیض 

 " چگونه نقش رهبران قومی را در حل  یا ایجاد( مشکالت در وزارت صحت عامه توضیح می دهید؟"

ط ش رهبران قحشمی  در اصحمیم گیحرف هحاف م امحاا صحتی در ارضحا خحدماا صحتی و منحا ع   حرف داراف احاثیر  >

 مثب  و منفی می  اتند.

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها

  ا اسلثناف طفشذ  ا؛ف منا ع   رف در کا د، آطها یک ط ش امده را  ا وتارا صحت  اامحا و ارضحا خحدماا "

 صتی در و؛یاا دارطد." 

  رهبران  قشمی در مدیری  صت  ط ش خش ی را  اتف کرده می اشاطد اا اشجا  ی لر در مشرد  کیفی  خحدماا"

پروسا اسلخداق م  رای را ایجاد می طماید؛ البلحا ماطنحد صتی و ت ایاا مردق صشرا گیرطد. همچنان آطها در 

 اتخاص تورمند." 

 " آطهححا  ححا؛ف وتارا صححت  اامححا ر ححار میاورطححد اححا تمینححا را  ححراف رسححاد ادارف مسححااد  سححاتطد، خصشصححاً در

مشرد اسهیرا صتی و ادارکاا. اینهحا حالح  هحاف هسحلند کحا وتارا صحت  اامحا و مشسسحاا داخلحی و  حین 

در  خش س لشر صت  هر روت و هر ساا    ا آن رو رو می  اتند.  اوجشدی ا آطها رهنمحایی هحاف را المللی 

در مشرد خدماا متلی ارایا می طمایند و وتارا صت  ااما ات آن حمای  می ند. حلی اگر  رخرف قحرارداد 

د صشرا گررلا ام ا تده  ا وتارا صت  و پی نهاد منتشرف آن ات ورف ریاس  صت  ااما و؛ی  ات قب

  اتد.

  اخاذی

 "چگونه رهبری وزارت صحت عامه اخاذی ها و فشارها را مدیریت می نمایند؟"

دو ان ات پاسخ دهندگان حا؛ای را ا ریح طمشدطد کا هنگامی کا هم اران وف در وتارا صت  ااما  حا ر حارهاف  >

 مشاجا می تشطد.در را طا  ا قرارداد ارضا خدماا صتی  ا مشسساا داخلی و  ین المللی 

 : د ی ط د قشل هاف مصاحبا ها
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 " تماطی ححا مححن در ریاسحح  }....   ححشدق  تححث هححاف نححالش  ححر اطگیححزف را راجححع  ححا ا اضححاف }....  داتححلیم . او

میخشاس  کا مشسساا مر شو وف قرارداد  سلا خدماا اساسی صتی را در }....  ات آن خشد کند و البلا ایحن 

واضحح او  حشد. تماطی حا ات وحرف ریحیع محا راجحع  حا ایحن قحرارداد کحداق سحشالی یک  تث طبشد،  ل حا ا اضحاف 

 مطرح می تد، وف خیلی قهر می تد. روتهاف تیاد طگذت  کا رییع ما اشار ناما را  رایش داد.

 " یک م لشب رسمی ات }....  دریار  طمشدیم کا اصمیم طهحاف را در محشرد قحرارداد تحفاخاطا در }....   را در

روت می خشاسلند.  دد ات آن کا در  خش خحشد یحک سلسحلا  تحث هحایی را داتحلیم دو احن ات کارمنحدان  مدا نند 

<  خش صت  کار می کردطد  ا درلر ما آمدطد. آطها خیلی طاراح   شدطحد تیحرا آطهحا }....   xxxمتلی کا در > 

 ان اشضیح طمشدیم. ی ی ات آطهحا را  راف قرارداد اطلخاب ط رده  شدطد.  سیسلم طمره دهی درخشاسلی ها را  رای

خیلی قهر  شد ، ررح  احا  حا }....  تطح   زطحد. سحپع  دحد ات ههحر همحراه  حا }....  وارد درلحر تحد و ریحیع محا 

 اصمیم خشد را ا ییر داد. او  ا من گف ، در این مشرد ا شیش ط ن، آطها در }....   اهم مشار ا طمشده اطد."

 تقلب/ تزویر/ جعل /فریب

 شما آیا در سیستم های گزارشدهی داخلی وزارت صحت عامه تزویر صورت می گیرد؟" به بارو

 طصت ات پاسخ دهندگان جشاب دادطد کا ننین حال  واقع تده اس  و خطر وقشث آن طیز وجشد دارد. >

 :ط د قشل هاف مصاحبا ها د ی 

 "من  اور دارق کا این حال  رخ میدهد". 

  وتارا صحت  اامحا  صحشرا دقیحق هحر وقح   ررسحی طمحی گحردد احا ااییحد "سیسلم گزارتدهی ات مشسساا  ا

طماید کا مشسساا گزارش دقیق را ارایب طمشده اطد یحا خیحر؟ ایحن یحک خحر را  حراف جدحد و ازویحر مسحااد محی 

 ساتد."

 "به باور شما آیا در سیستم های گزارشدهی خارجی وزارت صحت عامه جعحل  تزویحر وجحود دارد؟" بحه گونحه مثحال بحه

 تمویل کنند گان یا مقامات دولت جمهوری اسالمی افغانستان؟"

 گیرد. انها یک پاسخ دهنده  اور دات  کا درگزارتدهی خارجی ازویررجدد صشرا می  >

 : د ی ط د قشل هاف اطلخاب تده

 این مم ن واقع تشد، ولی من در جریان طیسلم"".  

 تضاد منافع 

"زمانیکحه سحطح رهبحری واقعححات تضحاد منحافع را نادیحه مححی گیرنحد، کحدام خطحرات در مححورد اعتبحار وزارت صححت عامححه 

 بوجود می آید؟" 

پاسخ دهندگان ا رات داتلند کا تماطی ا  ا واقداا ا اد منارع رسیدگی صشرا طگیحرد، اابلحار سح لشر صحت  طحزد  >

 امشید کنندگان کاهش میا د.  

 :مصاحبا ها د ی ط د قشل هاف 

 " وتارا صت  ااما  ا اماق امشید کنندگان خارجی خاور ط ان محی سحاتد کحا محا منتیحث هم حاران در انتحیم

مشثر خدماا صتی  راف مردق خحشیش مطمحئن طیسحلیم. ننحین  نتحر میرسحد کحا محا انهحا ارقمنحد پحشل هسحلیم طحا 

گحر محا  صحشرا کحاری  حا خحشد اشجحا ارقمند وضدی  صتی مردق خشیش. نرا  اید }....   ما را کمک کنحد؟ ا

 ط نیم پع نرا آطها ملشجا ما  اتند؟"
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  .پرطهححاف سححلراایژیک ایححن مشضححشااا را در طتححر خشاهححد گررحح  و طتححارا و کنلححرول را املححی خشاهححد طمححشد"

وتارا مسحل یماً در اصحشل و قحشاطین  حا آن اتحاره طمححشده اسح  و صحرحی  دارد احا قحشاطین ار اطسحلان را اطبیححق 

 مشسسحااؤسحاف وتارا ات وحرف مگر وتارا  سیار  ا طدرا آطرا اطبیق محی طمایحد. محدیران ارتحد و ر طماید.

گیرف طماینحد و اسلخداق تده اطد و اراباواا مسل ی و تخصی تیاد دارطد،  ناْ ارقا  طدارطد اا ات این مساید جلش

 یا مشسساا را  ا نالش    اطند."

 رشوه ستانی 

 مشضشث  تث  ا امد آمد.در سشا؛ا دیگر روف این  >

 فساد اداری "سایر خطرات"

 کداق آسیب پذیرف واحد یا اضاری اشسط پاسخ دهنده گان اههار طگردید. >

 مستقیم  مشاهداتهای کلیدی در نتیجه  هیافت

 های که مستقیم انجام شده است. نسبت به تعداد بررسی های گزارش داده شده، تعداد زیادی از بررسی -مرور کلی

   :طفشذ و ر ار در اراباو  ا پروسا اسلخداق  ررسی گردید، هم  صشرا رردف و هم ات وریق روش هاف کلبی و ایلیفشطی 

  در جریان مصاحبا، یک ا ش پارلمان و دیگحر طماینحده ح شمح   حا درلحر پاسحخ دهنحده آمحد و  حا؛ف وف ر حار"

ش پارلمحان طیحز یحک ورق مهحر تحده را کحا در آن وارد کرد اا کاطدید مشرد طتر اش را در این اداره  پذیرد. ا 

 مدلشماا کاطدید درج  شد،  دس  پاسخ دهنده داد."

  در جریان مصاحبا پاسخ دهنده تط  هاف تیادف را ات ارراد دریارح  طمحشد کحا همحا آطهحا کشتحش می ردطحد احا "

 اطلخاب کند." }.... وف را مل ااد  ساتد اا ررد م خ  را منتیث کار آمشت در 

 ماطی ا داخد این اداره تدق یک دخلحر و دو محرد آطجحا ط سحلا  شدطحد، محن هحم آطجحا ط سحلم ات  تحث هحاف تحان "ت

کحا  }.... یک مریض داتحلند. ریحیع  حا آطهحا گفح  کحا تحما را  نحاق اقحارب  }.... رهمیدق کا دو مرد در تفاخاطا

 ا ش  پارلمان اس  مدرری می کنم." 

 }.... ا ش پارلمان اس  و  اید  اید کامیاب تشد. همچنان  ا }.... لر سپع رییع تط  تد و گف  کا این  دخ

راکشللحا  }.... در مشرد این مشضشث  تحث طمحشده اق." محن  حا دخلحرف کحا در آطجحا ط حلا  حشد سحخن گفحلم. او  ات 

د. تفاخاطا همراه  ا همصنفی خشد  خاور اجراف کاراملی مدرری تحش }.... رارغ گردیده  شد و میخشاس   کا 

او  یک طاما ات ی ی ات اا اف پارلمان  ا؛ف رییع آورده  شد. رییع ا لدا او را  رد کرده  حشد ولحی  دحداً یحک 

 ردید اا در کار املی مدرری گردد.طاما ات ا ش  پارلمان  ا؛ف رییع آورد کا  ا؛خره او مشرق گ

 پروسه های موجودی اجناس تقریباً در تمام بررسی ها تعقیب گردیده است: 

  ا اساس ررمشده پاسخ دهنحده، محن  ررسحی طمحشدق کحا لسح  مشجحشدف هحا  ط حر و اشسحط محدیر  خحش، ام حا و "

 ااریخ آن درج می گردد." 

 .لس  مشجشدف وجشد دات  و لس  هاف قبلی طیز در این دوسیا  خاور افلیش مشجشد  شد"" 

 ".لس  مشجشدف قرواسیا  ررسی گردید و اشسط مدیر امتا گردید" 

  اماق ررطیچر اداره داراف ا  طمبر و طاق تفاخاطا  شد و لسح  مشجحشدف  حرایم ط حان داده تحد کحا  حا ایحن اجنحاس"

 مطا    دات ."

  ".لس  مشجشدف  وجشد دات  ولی اپدی  ط ده  شد" 

  " اماق   خش هاف خشن    د"X4ارف تده  شد ولی در  ین یخچال هیر نیز یار  طگردید."" ارم   گذ 
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 یک قضیه اختالس بررسی گردید:

  ط سلا ه  شدق، در  ین اااق کارمندان اطاث را دیدق کحا طسحخا هحاف سحفید }....  "وقلی کا من در ی ی ات اداراا

د خحشد ضحرورا داریحم، ایحن را  ا خشد آورده  شدطد و  ا رارمسس  اطاث گفلند کا ما یک م دار ادویا  راف رامی

طسخا ها را ام ا می نی؟" آطها طسخا هارا  اهم ی جا طشتلند و آطحرا  حا طحاق مری حان ثبح  طمشدطحد، سحپع ادویحا 

 جاا را در   ع هاف خشد جا جا طمشدطد و ررلند."

 کوتاهی در تعقیب نمودن تدابیر معیاری برای مصئونیت مورد بررسی قرار گرفت

 

  در یک کلینیک تخصی م اهده کردق تماطی ا یک مریض ا ع اکسري می گیرد،  ا اا اف رامید مریض"

اجاته داده می شد کحا در کنحار محریض در احین ااحاق اسحلاده تحشد.  حدون این حا متفحشه طگهداتحلا تحشطد و یحا در 

 مشرد ادا یر متارتشف  رای ان م شره داده تشد." 

  ی لر ات یک ماه نکرری ارد طگردیده  شد." "درجا حرارا یخچال وساید وبی  

 در مواقع مختلف  یرحاضری مشاهده گردید:

   در آطجحا  حاقی ماطحدق ولحی کحداق داکلحر را طدیحدق کحا در  4:30 ا اااق مری ان سراپا سر تدق و احا  2:00"ساا

ح حشر داتحلند و  جریان اوقاا  دد ات ههر  ا تحدباا خحشیش مراجدحا طمحشده  اتحد. دو طفحر ات طرسحان در آطجحا

 مری ان را در اااق هاف مداینا می پذیررلند ولی در داخد کلینیک کداق داکلر ح شر طدات ." 

  دد ات ههر در تفاخاطا ح شر طداتلند." 12:30"ارضا کننده گان مراقب  هاف صتی  دد ات  

 ".کارکنان خدماای  راف مری ان می گفلند کا  ا کلینیک هاف س لشر خصشصی  روطد" 

 رستادن مریضان به مرکز صحی سکتور خصوصی مورد مشاهده  قرار گرفت، داکتر یکی از شریکان آن بود:ف

  م اهده طمشدق کا  ا رامید یک مریض گفلند  کا مریض  ا مداینحاا ا خیصحیا ضحرورا  دارد و آطهحا  ایحد  حا"

د مریض داده تحد. وقلحی یک کمپنی م خ  مراجدا طمایند، مدلشماا در مشرد آدرس مرکز ا خیصیا   ا رامی

< داکلحر کیسح ؟ کارمنحد  حرایش گفح ." او ی حی ات دوکلحشران محا xxxپدر مریض کارا داکلر  را دیحد گفح  >

 اس  در اینجا."


