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  هاي سالمتها در مراقبتمعضل هزينه

 

 

 خالصه

ور طهاي متضاد كه هركدام بهموضوعاتي است كه با دیدگاههاي سالمت از هزینه مراقبت

هاي سالمت هستند مورد بحث و ها در مراقبتجداگانه مدعي توضیح افزایش هزینه

هاي سالمت به سادگي و هاي مراقبتبررسي بسیار قرار گرفته است. معضل جهاني هزینه

در این گزارش كه  اشد.بوضوح آنچه در خارج از این حوزه وجود دارد قابل درك نمي

 ها وچالش»عنوان  با« هاي سالمتها در مراقبتمعضل هزینه» از كتاب ترجمه فصلي

است، پنج رویكرد نظري براي درك مسائل « هاي سالمتهاي مدیریت مراقبتفرصت

ها رویكرداز این هاي سالمت شرح داده شده است. هركدام مرتبط با افزایش هزینه مراقبت

دهند. از یك طرف، دو ها و كاهش آن را پیشنهاد ميمتفاوت در مورد هزینهمسیري 

 دلیلدهد، هم بههاي مراقبت سالمت را نشان ميناپذیري افزایش هزینهدیدگاه، اجتناب

 شناسي بیماران روند مناسبيهاي عمدتاً پرسنلي و همچنین به این علت كه جمعیتهزینه

هاي كنند كه هزینهدیگر، سه دیدگاه دیگر اشاره مي كند. در طرفرا در جهان طي نمي

ر كنندگان( و صنعتي منحصهاي نظارتي )تنظیمخاطر نیرومراقبت سالمت ممكن است به

اده بیش از اندازه س توضیحاتبنابراین این نوشته  ،هاي سالمتي متورم شوندبه مراقبت

تر و جدي يدهي بحثلمعضل هزینه را به چالش كشیده و در تالش براي شك درباره

 دهندگان و سیاستگذاران است.كنندگان، ارائهتر در میان پرداختمتفكرانه
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 مقدمه

 يشورهاك يرو به رشد و مشخص برا يچالش يسالمت يهامراقبت يهانهیش هزیافزا

 (OECD) ياقتصاده و توسع ياركعضو سازمان همهاي شوركاست. در همه  يصنعت

رده ك آنها رشد يد ناخالص ملیتر از تولعیار سریبس يدرمانـ  يبهداشت يهانه مراقبتیهز

رده كتوسعه را با چالش مواجه درحال از جوامع  يارین روند، بسی(. ا2212 1،ياست )پامول

 يهاتمراقب گران مختلف در نظامیاز باز يریثكر جمع ییجاد تغیا يجاد فشار برایو باعث ا

ن ییارا پها نهیهز يتا منحناند در تالش بودهها دهه يبرا استگذارانیشده است. س يسالمت

 هاينظام يمختلف دارا يصنعت يهاشوركها بر نهی، انفجار هزيآورشگفت طوربهآورند. 

رد. دا كيمشتر يعلل اساس اًظاهر نهیگذار بوده است. معضل هزتأثیرسالمت گوناگون 

ل ست؟ معضینه چیم: معضل هزیدهمي ن پرسش پاسخین علل ما به ایا يش از بررسیپ

 شود: يم میا تقسیستا و پویا یيهانه به مؤلفهیهز

 ،(يارآمدكنا دلیلبهمثال  يار باال هستند ) برایها بسنهی. هز1

 شیش فراتر از افزایش هستند )افزایافزادرحال  يسالمت يهامراقبتهاي نهی. هز2

 (.يد ناخالص داخلیتول

ر نظبه این برعالوهنند. كيف مینه را توصیند و معضل هزمعتبرهر دو نقطه نظر 

ها نهیش هزیدر مورد علل افزا يسالمت يهاان مراقبتسیاستگذاراران و كاندررسد دستيم

، اهشك يسوها بهنهیهز ير منحنییتغ يز چگونگیو ن يد ناخالص داخلیش از تولیب

ز ین ن نوشتهیند و در اكيجاد میت را این وضعیسازترلكه مشك یيگمند. چالش نهاسردر

                                                 
1. Pammolli 
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دامند؟ فهم بهتر ها كنهیدر پس معضل هز ين است: عوامل اساسیبه آن خواهد پرداخت ا

جاد یرا در ا يسالمت يهامراقبته ان عرصسیاستگذاراران و كاندرتواند دستين مسائل میا

 .كند كمكرات مثبت ییتغ

نجا ین در ایوجود ندارد. بنابرا ،باشدها نهیه مسبب معضل هزك يچ عامل واحدیه

با  بارهنیا موجود درهاي دگاهید يحاصل از بررسهاي افتهی، مسئلهار شدن كآش منظوربه

جاد فهم بهتر در مورد یباعث ا يدگاهیرد چند دیكن رویاند. اخته شدهیگر در آمیدیك

 يمحققان داراان و اندركاردست يها برانهیز بودن حل معضل هزیانگچالش یيچرا

ند و كيها را خالصه مافتهیشود. بخش سوم يمختلف عرصه سالمت مهاي نهیشیپ

ند. بخش چهارم با ارائه كمي ان فراهماندركاردستان و سیاستگذار يبرا یيهاهیتوص

 يهانهیمعضل هز يه بر روك ياناندركاردستشتر به یقات بیتحق يبرا يم پژوهشیمفاه

 ابد. یيان مینند، پاكمي ارك يبهداشت يهامراقبت

 

 هاها در مورد ماهیت معضل هزينهديدگاه

 يهانهیش سهم هزیح افزایتوض يمستقل مدع طوربه هركداممتعدد  ينظرهاي دگاهید

باره پرداخته شده نیدگاه در اید پنجف یهستند. در ادامه به توص يسالمت يهامراقبت

 عبارتند از:ها دگاهین دیاست. ا

 ، يماریب ـ نهیدگاه هزی. د1

 ، ينولوژكدگاه تی. د2

 ستم، یدگاه سی. د3

 دگاه اطالعات، ی. د4
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  .ماریب يهايژگیدگاه وی. د5

پرداخته خواهد شد و ها دگاهیاز د هركدامدر ادامه به شرح منطق نهفته در پس 

ر، یا خیشوند يم يبانیپشت يتجربهاي افتهیاز آنها با  هركداما یه آكه كنیا يبررس منظوربه

 رند. یگمي ر مورد بحث قراریاخ يهاپژوهش

 

 ستیل نكمش يكاما  است ناپذيراجتنابنه يهز :يماریب ـ نهيدگاه هزي. د1

ستم یبرخاسته از فعل و انفعاالت درون خود س يسالمت يهامراقبت يهانهیش هزیاگر افزا

ز یبه بخش سالمت سرره كگر اقتصاد باشد ید يهاگرفته از بخش نشئته كنباشد، بل

هاي هنیش هزیدگاه در مورد افزاین دیتردگاه ناشناختهین دیا شود. احتماالًمي شوند چهيم

ارائه  يخارج آثارجالب از  يفیه توصك( 2212 1،تس و سانتِری)بِ است يسالمت يهامراقبت

همچون شوند مي ه توسط اشخاص ارائهك يخدماتهاي نهیدگاه هزین دیدهد. برطبق ايم

( 2212 2،ابند )بامولیيش میا تئاتر فراتر از حد تورم افزای، آموزش يسالمت يهامراقبت

و، ع خودریا صنایگر ازجمله برق و یع دیرد. برخالف صناكدا خواهد ین روند ادامه پیو با ا

ه سیباشند. اشخاص در مقانميقادر ي قابل توجه يجاد سودهایبه ا يسالمت يهامراقبت

گر ازجمله یت دارند. محصوالت دیخود محدود ياركش حاصل یها، در افزانیبا ماش

 كيتار مك يرویمتر بر نكابند و یمي دست يباالتر يوربه بهرهها نیو ماشها وتریامپك

 روديباال م يسالمت يهاها ازجمله مراقبتتمام حرفه يدستمزدها برا حالاین باهستند. 

شدند و مي نند جذبكمي دایپ وريبهرهه ك یيهادر بخشبود مردم مي نیاز ا غیر )اگر

                                                 
1. Bates and Santerre 

2. Baumol 
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ل ین دلیشدند(. به امي مشاغل مراقبت سالمت نابود تدریجبهاد شده و یار زین تفاوت بسیا

 يروین يورخاطر بهرههها بش دستمزدینسبت به جبران افزا يه بخش مراقبت بهداشتك

د. ابیيش میافزا يریزناپذیگر طورهب يمل يهان بخش از درآمدیار ناتوان است، سهم اك

 ،ن بخش استیا يهانهیش هزیمسئول افزا يسالمت يهاتنها خود نظام مراقبتنه روازاین

 1،گی)هارتو ل استین امر دخیز در ایع نیر صنایو دستمزدها در سا يورش بهرهیه افزاكبل

ه كز وجود دارد ین يقو ي، شواهدينظر يهالاستدال این برعالوه(. 2212، بومل 2221

 براساسرخ دادن است. درحال  اًبامول واقع يماریب ـ نهیهز فرآینده كدهند ينشان م

ش یافزا تأثیرشدت تحت به يسالمت يهانه بخش مراقبتیهز ين مطالعه تجربیچند

تز و ی، ب2221ِ ،گیع است )هارتویر صنایمربوط به آن در سا يو دستمزدها يوربهره

ده كنندر نگاه نخست دلسرد يماریبـ  نهیرد هزیك(. اگرچه رو2212 ،ي، پامول2212 ،سانتِر

به  ازمندیع نیع بجز صنایصناه هم هكنیمثبت وجود دارد. اه جنب یكاما  ،رسدينظر مبه

شه یدهند، جوامع هممي شیرا افزا وريبهرهسالمت هاي اد همچون مراقبتیار زك يروین

د ناخالص یاگر درصد تول يخواهند بود، حت يو درمان يخدمات بهداشت تأمینقادر به 

 (. 2212 ،)بامول ابدیش یمدام افزا يسالمت يهامراقبت يصرف شده برا يداخل

 

 نه يشرفت پرهزی: پينولوژكرد تيك. رو0

ش یزاد باعث افیجد يهاينولوژكه تكرد یكن رویبامول، ا يماریبـ نه یرد هزیكدر مقابل رو

 در يو نوآورها شرفتیتر است. در مجموع، پعیشوند، شايم يسالمت يهامراقبت نهیهز

                                                 
1. Hartwig 
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 1،يد و مرثینِك)او شتر منجر شده استیبه نیهز يبهتر در ازا يبه دستاوردها فناوري

 يهاوباتور و دستگاهكان يهانینوزادان، ماشه ژیو يهامثال مراقبت ي(. برا2223 2،دی، گل2222ِ

 انددهم در هنگام تولد شكزان بقا در نوزادان با وزن یش میباعث افزا آمیزموفقیتاي گونهبهه یتهو

ها يراز نوآو يه بعضكنیگذار است. نخست اتأثیرها نهیق بر هزیاز دو طر ي(. نوآور2225 3،)ثورپ

روتون، پ يتابشهاي مثال دستگاه يشوند. برايرد مكش عملیق افزایها از طرنهیش هزیباعث افزا

M.R.I ش یافزا قیها را از طرنهیهزها يال نوآوركر اشیوباتور. دوم ساكافته انیارتقا  يهاا دستگاهی

 یكيونتركال كيا پرونده پزشیماران و یب يها براومتركمثال گلو يدهند. برامي اهشك يوربهره

 دهنديش میافزانه را یرد و هم هزكانه هم عملفناورهاي ياز نوآور ياریها. بسمارستانیب يبرا

به  انجامد.يها ميماریبه بهبود درمان ب فناوريدر  يشرفت و نوآوری(. پ2211 ،سیتِل )سود

 روديباال م يسالمت يهامراقبت يهانهیشوند، سهم هزير میپذها درمانيماریه بكهمان اندازه 

نه یج بهتر است هزیبه نتا يه هدف، دسترسك ي، زماناین برعالوه(. 2225 ،، ثورپ2224 ،)ثورپ

(. 2225 ،رود )ثورپيد باال میزات جدیو تجهها همچون دارو یيهاينولوژكت يبا ارتقا يماریهر ب

را  فرآیندن ی( ا2222و  1991 ،ستنسنیرك، 1991 ،ستنسن و بووِریرك) ارانكستنسن و همیرك

 زین نیش از ایه پك يايردكارك يهايژگید ویجد يهاينولوژكتزیرا نامند مي 4يتداوم ينوآور

 يهامراقبته نیقات در زمیمثال تحق يبخشند. برايرا مداوم بهبود ماند بهبود بودهدرحال 

ان كزشهستند تا به پ يبردارریتصوهاي فناوريه بهبود و توسع يبراهایي دنبال روشبه يسالمت

 CT-Scanس، یكپرتو اهاي فناوريد یجد يهاتر بدن انسان را بدهند. نسلقیدق ان مشاهدهكام

                                                 
1. Okunade and Murthy 

2. Glied 

3. Thorpe 

4. Sustaining innovation 
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تمام  حالاین بااند. شتر شدهیب يهانهیهز يرد در ازاكباعث بهبود عمل M.R.I يهاا دستگاهی

نشان ها يمثال بررس يشوند. برايرد نمكعمل يهستند، باعث ارتقاتر ه گرانك یيهاينولوژكت

مرسوم  يهايدرمان يمیائسه در تقابل با شینه در زنان یسرطان س يه هورمون درمانكداده 

ن یاوجود (. با 2213 1،رده است )پراسادكجاد نیرا ا يج بهتریتر بوده و نتانهیاثرتر و پرهزمك

 از ياریبس يع بر رویوس ياشوند. در مطالعهيار گرفته مكن اقدامات هنوز هم بهیاز ا يبرخ

 يدرصد مابق 12ص داده شدند و یتشخ ياربردكدرصد از آنها  42تنها  ،مختلفهاي روش

ان یز میتما جادیا(. 2213 ،)پراساد بودند تأثیرا بدون یا ناشناخته داشتند و یات مضر تأثیر

بخش انیز يا حتیرمؤثر و یافزا، غنهیه هزك یيبخشند و آنهايرا بهبود م ه پیامدهاكهایي ينوآور

 تواند باعثيم كيپزش یكترونكهمچون پرونده الها ينوآور ياست. برخ هستند یك چالش

گر ی(. مثال د2225 2،لستادی)ه شود يادر اداركان و كپزش يبرا يدر زمان و انرژ یيجوصرفه

 3،ستنسنیرك) اندر دادهییماران تغیان به بكه محور مراقبت را از پزشكهاست ومتركمربوط به گلو

به استفاده از ماران مجبور ی، بكوچك يهاومتركآسان از گلوه ش از امكان استفادی(. پ2222

مت پزشكان بودند. همزمان با یقا تجهیزات آزمایشگاهي گرانیقابل اعتماد و غیر يهاتست

افت. بهبود یاهش كریز متخصصین غدد درون ياركها به بیماران، زمان ومتركگلو يمعرف

ر یهمچون سا يورتواند به رسیدن به دستاوردهاي بهرهيمها ين دست نوآوریبا ا يوربهره

ه به ك)ها يل از نوآوركن شیبامول كمك كند. اه نیهز ـ يماریب ياهش منحنكع و یناص

ن است در ك، مميتداوم يهايز همانند نوآورین 5معروف هستند( 4«زاگسست يهاينوآور»

                                                 
1. Prasad 

2. Hillestad 

3. Christensen 

 شوند.وري موجود مياكنند و سرانجام باعث حذف فنه ميئهایي كه بازار و زنجیره ارزش جدیدي را ارانوآوري .4
5. Disruptive Innovation 
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زا گسست يهاياز نوآور يبعض ست بخورند.كبهتر ش يا ارائه خدمات بهداشتیها نهیاهش هزك

، يدالر 25 انكوباتورهاي ایو  كوچك يسونوگرافهاي بیماران، دستگاههاي ومتركهمچون گلو

باعث  ينبالو يوپالستیآنژ ،عالوهرا دارند. به يسالمت يهاها در بخش مراقبتنهیاهش هزكت یقابل

 اًنسبت يمتر و دستاوردهاكار یبس يهانهین با هزیتصلب شرا ياز رده خارج شدن درمان جراح

 نه به مراتبیبا هز يقلب نتایج مشابه ول يسه با جراحی، در مقايوپالستیآنژتر شده است. نییپا

 3،تراوبنی، و1994 2،، هام1993 1،يرده است )شَدكماران ارائه یت بیاز جمع يبه بخش يمترك

 يهااغلب با چالش يسالمت يهازا در مراقبتگسست يهاي(. نوآور1991 4،كي، هات1995

متر ك يموجود اثرگذار يهايه در مقابل نوآورك یيزاگسست يهايمواجه هستند. نوآور يجد

ن و اقانونگذار يازسو يمختلفهاي نشكنند، با واكمي را ارائه يمتركبسیار ه نیو هز

 ين ذینفعان قدرتمندیبر اعالوه(. 2224 5،ي)دوو اندشخص ثالث مواجه شدههاي كنندهپرداخت

ه اقدامات كهایي د مراقبتیجدهاي مدل ،قانونگذاريهاي ا نهادی كيپزش هايهمچون انجمن

نافع م نند. ذینفعان دارايكيشوند را ممنوع ميم كسیل ریا باعث تحمیرده كد یموجود را تهد

 1،فِرینو شلوزاس و لِیوكنند )آكيجاد مینه ایهزابداعات كم يبرا يجد یيهامتعارض چالش

هر دو  هكبل ،ستیدر تضاد ن يماریب ـ نهیرد هزیكبا رو ينولوژكرد تیكن رو روی(. از هم2212

واند تيم ينولوژكدهند. تيارائه م يسالمت يهامراقبت يهانهیش هزیتوصیفاتي همسو از افزا

                                                 
1. Shaddy 

2. Hamm 

3. Weintraub 

4. Hlatky 
5. Dowie 
6. Aquino Shluzas and Leifer 

www.irpublicpolicy.ir



 

 _____________________________________________________  
 

 

9 

از  يترع نرخ بزرگیر صناین حال سایاهش( دهد، در همكا ی) شیمراقبت را افزا يهانهیهز

 شود. يها منهیهز يماریه باعث بكنند كيرا تجربه مها نهیاهش هزك

 

 هاتيها و محدودزهیستم: انگیرد سيك. رو9

مراقبت هاي ه نظامكبل ،ستیآزاد و بدون محدودیت ن يبازار يسالمتهاي بازار مراقبت

ش ین نظام افزایذینفعان متعدد را در ا يهانهیسالمت تحت مقررات خاصي هستند كه هز

ص یبراي تشخهایي داراي انگیزه يدرمانـ  يها نظام بهداشتشوركاز  ياریدهد. در بسيم

تواند ين امر می( است. ا2«فرادرمان»و  1«صیفراتشخ»ماران )یش از اندازه بیو درمان ب

ا یكمتر  ياز انجام خدمات تشخیص يو مجازات ناش يمنفهاي وجود انگیزه دلیلبه

و  يفرهنگهاي فرضدهد یا پیشمي اقتصادي باشد كه به فراتشخیص پاداشهاي مشوق

باعث  ي(. پیشرفت فن2212 3،هانینیهمچون نگرش به ریسك باشد )مو يفرد

درمان  يبرا يسالمت يهامراقبته ر بازیگران عرصیان و ساكبه پزش يبخشزهیانگ

صي یتشخ يهاگروه يمثال با معرف يشود. برايم ،هستند از از درمانینيه بكهایي يماریب

 نندكم كرا  يمارستانیقانونگذاران توانستند انگیزه اقامت ب در آلمان،( DRG) 4وابسته

 شیاغلب افزا DRG يتعداد موارد درمان شده با معرف حالبااین(. 2225 5،كنكی)بو

ا ران، فراتر از حدي كه بتواند با یمفصل زانو  ينیگزیجا يهايجراح مثالًیابد، مي

زان یافته است: میش یشود افزاپذیر توصیف سالخوردگي جمعیت یا سایر دالیل توجیه

                                                 
1. Over-diagnosis 

2. Over-treatment 

3. Moynihan 

4. Diagnose-related Groups 

5. Bo Cking 
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بر الوهعاروپا دو برابر است. ه ین اتحادیانگیمفصل ران و زانو در آلمان نسبت به م ينیگزیجا

به  نسبت يسالمتهاي جه نظام مراقبتیشوند. در نتير مییمانع تغ معموالً، مقررات این

 يیدر خطوط هوا اركد انجام یمثال مدل جد يكند. برامي ر صنایع به كندي تغییریسا

اهش داده است. در مقابل، كرا  یيهوا يمخارج سفرها يقابل توجه طوربه هزینهكم

ها نهیاهش هزك يعیطب يروهایتواند اثر نامطلوب بر ني ميسالمت يهامقررات مراقبت

 داشته باشد.

قابل  يمتر به شرطك يهانهیه هزكرده است كاستدالل  1ستنسنیركمثال  يبرا

سازماندهي شوند:  دهندگان خدمات به دو بخش مختلف مجدداًه ارائهكاست  يابیدست

 يهايماریبه درمان ب ي(. مفهوم طب سنت2229 ،ستنسنیرك) قیدق 3و طب 2يطب سنت

ق، یند. در مقابل طب دقكمي اشاره ،خالقانه است يارهاكازمند آزمایش و راهیه نكده یچیپ

)یا  قانون برمبتنينوع دیگري از خدمات مراقبت سالمت است كه درمان و تشخیص 

ران گهاي فرآیندولي نیازمند  ،كند كه به آزمایش احتیاجي نداردمي مند( را توصیفقاعده

 يتنها برا يتخصص يمارستانیب 4«ایس هرنیشولد»مثال مركز  يو با كیفیت باالست. برا

ا ب يزیآمتیموفق ي، به دستاوردهايسازيق تخصصیز از طركمرن یدرمان فتق است. ا

هاي امدیبه پ يابیدست يه براكرات ییگونه تغنیا يدست یافته است. اجرا كاند يهانهیهز

 يرایپذ هكاست  يازمند نظامینت دارند، در هر دو نوع خدمات یاهممكنه یمطلوب با هز

 يدرمانـ  يبهداشت يهاز مراقبتكمرا نفعانیذ حالاین باد است. یجد يارهاي كمدل

                                                 
1. Christensen 

2. Intuitive Medicine 

3. Precision Medicine 

4. Shouldice Hernia 
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ار در ساخت يادیر بنییاز هرگونه تغ يریو جلوگ انسیاستگذارموجود در اعمال فشار بر 

 اند. افتهیباالتر تداوم  يهانهین رو هزیو از هماند ن صنعت موفق بودهیا

 

 : اهداف پنهانيرد اطالعاتيك. رو4

ان بازیگران بخش كماكفرادرمان شود، هاي زهیر انگییاگر مقررات قادر به تغ يحت

 برند. نظاممي مداخالت رنجه نیاطالعات در مورد ارزش و هزنبود از  يسالمت يهامراقبت

. ندكيها هستند، محدود منهیاهش هزك يبرا يه منبعكاطالعات را  يسالمت يهامراقبت

 يبرااي نماینده عنوانبه معموالًدهندگان خدمات بازپرداخت به ارائه مثال میزان يبرا

ه ككنند مي استدالل( 2211) 1اپالن و پورتركشود. ياستفاده م يواقعهاي نهیهز

 ها استفادهنهیهز يبرا ينیگزیجا عنوانبهبازپرداخت هاي اغلب از میزانها مارستانیب

د. باشنيم يواقع يهانهیاز هز يندرت بازتاببازپرداخت بههاي میزان حالاین بانند. كمي

 چالش باقي صورتبهدادها همواره و برونها فرآینددادها، درون يبهداشتهاي در مراقبت

 يبرا يریگاندازه يمبود ابزارهاكاز  يسالمت يهاخدمات مراقبتدهندگان مانند. ارائهمي

دهندگان خدمات برد. ارائهيرنج م يضرورغیر يهاتیو فعال يمراقبت يهانهین هزییتع

نند. در كها را رها واقعي همچون بازپرداختغیر استفاده از جایگزین در دسترس اما دیبا

فاده واقعي درمان استهاي تعیین هزینه منظوربهت یفعال برمبنايیابي نهیاز هزباید عوض 

ساعت  براساسها را نهیفعالیت، هز برمبنايیابي نهی(. هز2211 ،اپالن و پورترككنند. )

بسته به میزان زماني كه از هر  ،ها رانهیآن هز كند و سپسمي ع محاسبههر منب يازابه

دهد. با اطالعات مي اختصاص شود، به هر درمانمي مختلف استفادههاي منبع در درمان

                                                 
1. Kaplan and Porter 
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ادر ران قیر است و مدیانپذكام يترمات معقوالنهی، تصميدرمانهاي نهیتر در مورد هزقیدق

نسبت به  ياز نبود آگاه يشوند. جدايبالاستفاده م بر ونهیهز يهافرآیندبه حذف 

اران میكامل نسبت به ارزش ب كمبود دركاز  يسالمت يها، بخش مراقبتيواقع يهانهیهز

ا در یمار زنده بماند و یب یكه بهتر است ك(. واضح است 2212 ،)پورتر برديز رنج مین

 حالنای بااما  ،ده شوندیدقت سنجتوانند بهيه مك يعوامل ـمارستان دچار عفونت نشود یب

 يراب «يمشترگزاره ارزش»ه كد است یمار است. بعیمحدود نسبت به ارزش ب يدگاهین دیا

 يبهتر در ازاهاي امدیسب پكماران، یمار، محدود به اجتناب از مرگ باشد. در واقع ارزش بیب

 يریگاندازه ياز چگونگ يواضح كدر يسالمت يهااما بخش مراقبت ،متر استك يهانهیهز

 دلیلبه (.2222 2،د و بووِری، م1999 1،ایتیمثال س ي)برا ز نداردیمار نیمربوط به بهاي امدیپ

مار، یبهاي امدیپه محاسب يا نبود توافق بر سر چگونگیواضح و  كت دریمحدود

امل ك كخاطر نبود دراند. بهردهكدر معادله  يمشترسازي هیدر شب يسع كنندگانمیتنظ

 يهدف اصل عنوانبهمار یب مار، صنعت بهداشت و درمان از قرار دادن ارزشیبهاي امدیاز پ

ها و برآورد نهیعوامل مؤثر در هز یيدهندگان از شناسان ارائهیناتوان است. همچن

 د،ه هستنكشناخت آنچه  يبرا یيهاه آنها فاقد مدلكناتوان هستند، چرا  يواقع يهانهیهز

هاي ها با ارزشنهیاهنده هزك یيهانیگزیها بحث در مورد جااین برعالوهباشند. مي

گیري قابل اندازه كدامهیچه كاما از آنجا  غیرساختارمند بیماران در تضاد خواهد بود،

ده است. ل شیمتعارض تبد يهادگاهیاز د يریثكبا شمار  ياخالق يستند، بحث به مباحثین

                                                 
1. Sitzia 

2. Mead and Bower 
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 شیم فرصت افزاكا دستیداشته ها نهیبر هز يشیافزا تأثیرت مبود اطالعاك روازاین

 ند.كمي را فراهمها نهیهز

 

 است دهیچیپاي مسئلهن يمار: ایب يهايژگيرد ويك. رو5

ه از كزد، بلیخيستم برنمیس يعلل درون تنها از يسالمت يهاها در مراقبتنهیمعضل هز

بزرگ  يلكبا مش يصنعت يشورهاكاز  ياریز متأثر است. بسیرات بیروني در جامعه نییتغ

د به یو پزشكي ام یكنولوژكژرف تهاي رو به سالخوردگي. بهبوده جامع یكبرو هستند: رو

ش یامروز افزاتا سال  12به  1932سال در سال  11افته از یتوسعههاي را در كشور يزندگ

 یكنزد يریبه سن پ نرخ باالي زادوولد نسل مربوط به دوران بر اینعالوهداده است. 

ن یسال سن دارند و افراد در ا 15 ياز مردم، باال يادیه درصد زكشوند. به این دلیل يم

 نهیه هزكرود يل انتظار مین دلیاز دارند، به همین يشتریب يسالمت يهان به مراقبتیسن

دارد كه ن ادعا وجود یدر مورد ا يشواهد متفاوت با وجود اینسالمت باال رود. هاي مراقبت

 1مراقبت سالمت باشد )گِتزِنهاي محركه عمده براي هزینه يجمعیت سالخورده یك نیرو

جزئي بر رشد  صورتبه(. سالخوردگي تدریجي جمعیت تنها 2211 2،نی، مارت1992

(. 2212 4،ری، بر2223ِ 3،نهارتیدارد )ر تأثیر يدرمانـ  يبهداشتهاي مراقبتهاي هزینه

شتر است، یسال سن دارند ب 15 يه باالك يدر اشخاص يسالمت يهامراقبتهزینه  اگرچه

 روازایننهد، يمانده، رو به ضعف م يعمر باقهاي مربوط به سال يهاداده نترلكبا  ن اثریاما ا

                                                 
1. Getzen 

2. Martin 

3. Reinhardt 

4. Breyer 
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باشد. مي سالمتهاي هزینه مراقبتكننده نه خود سن بلكه آخرین دوره قبل از مرگ تعیین

ن یا (.1999 1،فِلیست )زویگذار نتأثیرها نهیباالتر بر هزهاي و سال ن دوره به سنیانتقال ا

ن اسیاستگذارتوجه  يشده از سالخوردگ ك) اثر در «قرمز يشاه ماه»ه یبه اصطالح فرض

 از مطالعات در ياریه چرا بسكدهد يح میرده است( توضكمنحرف  يرا از مسائل واقع

، ناتوان يسالمت يهامراقبت يهانهیهز ت سالخورده ویان جمعیافتن ارتباط قوي می

ش یباعث افزا يه سالخوردگكه را یقض نیس اكها جهت عن، پژوهشیاند. مضاف بر ابوده

تر در شینه بیه هزكگونه است نیه اكاند، ردهك يشود بررسي ميمراقبت سالمت يهانهیهز

ات رییان تغیم يعله رابطآورد. يرا به ارمغان م يشتریعمر بهاي سال يسالمت يهامراقبت

 حالاین بابه وضوح مشخص نشده است  يسالمت يهامراقبت يهانهیت و هزیجمع يسن

جا وجود است همه يسالمتهاي نه مراقبتیه هزكرو محری، نيه سالخوردگكدگاه ین دیا

هاي مراقبت يهانهین است هزكز ممیها نتیر در رفتار جمعیی، تغيسالخوردگ برعالوه دارد.

از  يروند بلندمدتها يبررس يش است. در برخیش دهد. انتظارات رو به افزایسالمت را افزا

بر عالوه (.1911 2،مشاهده شده است )اِپ يسالمت يهاش انتظارات از نظام مراقبتیافزا

 ثالًمرده است. كل یتحم يسالمت يهابر نظام مراقبت يت باریجمع پرخطر ي، رفتارهااین

اهده افته مشیتوسعه يشورهاكاضافه وزن  يدارا يهاتیان افراد و جمعیشتر در میابت بید

 يطیمح تأثیرشدت تحت (. اضافه وزن به2224 ،)ثورپ ردیگمي شده و تحت درمان قرار

 يارزان، سرشار از انرژ يبودن غذاها ند. در دسترسكيم يت در آن زندگیه جمعكاست 

 مسئلهجه، ی(. در نت2223 ،لی)ه بر اضافه وزن مؤثرند اًیقو یكيزیت فیاهش فعالكو 

                                                 
1. Zweifel 

2. Epp 
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تار ه به نوبه خود بر رفكهاست تیجمع يرات فرهنگییتغ تأثیرتحت  يادیها تا حد زنهیهز

ازمند یها ننهین رو حل معضل هزیگذارد. از هميها اثر متیافراد و جمع يهايژگیو و

 باشد. زین يطیعوامل محه رندیه دربرگكجامع است  يردیكرو

 

 هاخالصه و توصیه

 هكشود ي مينیبشیش هستند و پیافزادرحال شدت بهها نهیجوامع، هز كدر براساس

ها را نهین معضل هزییتب يادعا مستقالً هركدامه كدگاه یابد. ما پنج دیش تداوم ین افزایا

 ر و مفاهیميكذها دگاهین دیاز ا هركدام يج بررسیم. در ادامه نتایاردهك ينیدارند را بازب

 م. ینكيف میخالصه توص طوربهرا 

توان ميگیري جهیم، دو نتینكرا دنبال  يماریب ـ نهیرد هزیكاگر منطق رو نخست

 ارائه داد: 

 افزایش پیدا خواهند كرد يدرمانـ  يبهداشت هايمراقبتهاي نهیبپذیریم كه هز .1

 نیه ارنند همواكيت میتقوها را در سایر بخش يوره بهرهكهایي ياز طریق ایجاد نوآور و

هاي در مراقبت وريبهرهافزایش هاي ي. نوآور2ا ی را مقرون به صرفه كنیم و/ها نهیهز

گیري اول جهیابد. نتیاهش كع یان صنایم وريبهرهم تا شكاف یش دهیسالمت را افزا

هاي رحكند كه طمي دوم پیشنهاده جیند و نتكيشنهاد میارتباط باز و صادقانه را با عموم پ

 اهنده هزینه نیاز است. هاي كيش نوآوریافزا منظوربهانگیزشي و اقدامات جدیدي 

دن یباعث بهبود بخش ينولوژكه تكمراقبت سالمت به این دلیل هاي نهیه هزكنیا دوم

یابد. از مي ز افزایشیكند نمي ر را بیشتریپذهاي درمانيماریشود و شمار بها ميامدیپ به

كند و مي تأمینسالمتي هدف ارتقاي پیامدها را هاي مراقبتهاي ين رو نوآوریهم
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 اباست. پذیر سالمت توجیههاي سب شد افزایش هزینه مراقبتكه این هدف كيدرصورت

 هانهیش هزیبخشند باعث افزايرا بهبود نمها امدیه پها كياز نوآور يتعداد زیاد حالاین

و  نهیعدم استفاده از مداخالت پرهز يبرا يمحدود یيكنوني تواناهاي نظامشوند. مي

ها را دارند نهیاهش هزكان كه امكهایي ينوآور بر اینعالوه(. 2225 ،)ثورپ بازده دارندمك

 نامناسب و يهايشوند. حذف فناوريدر نظام مراقبت سالمت مواجه م يادیز با موانع زین

ر ییغق تیاز طر هزینهكم يهافناوريش یو افزا ياصول ينیبازبهاي ق نظامینه از طریپرهز

ها در عین حال نهیهز يان باعث افت منحنكدر نظام بازپرداخت و تغییر مقاومت پزش

 (.2213 1،يدانل و دَرز ك)م خواهد شدها امدیحفظ و بهبود سطح پ

ازمند یشود و نمي خاص شناخته يبازار صورتبه يسالمت يهابازار مراقبت سوم

موجود بر سر راه نوآوري و  يهاتید از محدودیان باسیاستگذارتنظیمات خاص است. 

هاي دهند آگاه باشند. مراقبتمي شیرا افزاها نهیهز هكمقررات  يعمدغیر اتتأثیر

ن انجام ینو يهاها و مدليتجربه فناور يژه برایوهاي ازمند فرصتین يدرمان يبهداشت

 يشورهاكدر  يات واقعیا مشاهده تجربیلوت یپا يهاطرح يتواند اجرايمه كهستند  ارك

نتقال ه نحوه اكموفق  ياصولهاي فرآیندو ها استیل سیمند و تحلمختلف باشد. رصد نظام

هتر را ب يماندرـ  ينظام بهداشت یك يسوشرفت بهیند پكمي فیرا توصها استین سیا

گردند، مي رشیمختلف باعث فرادرمان و فراپذهاي زهیانگ هك يند. زمانكين میتضم

، يا هماهنگی ياركهم ،يمحاسبات يهاستمیارانه، سكاقدام محافظه يبرا يمال يهاپاداش

 (. 2229 2،شری)ف باشندمي هانهینترل معضل هزك يبراها ن راهیبهتر

                                                 
1. Macdonnell and Darzi 

2. Fisher 
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 ارزش يبرا یيز جاین محاسبات نیشوند و ايمحاسبه نم يدرستها بهنهیهز مچهار

ش ارزش(، یا افزایها )نهیاهش هزك يها براجه تالشیاند. در نتردهكماران لحاظ نیب

 يدگاه اخالقید یكها با نهیاهش هزك يبراها ب تالشیترتنیدارد. بد يمحدود ياثربخش

خدمات را ارائه دهد اي نهیبا هر هزباید  يدرمانـ  يبهداشتهاي آن مراقبت براساسه ك

ن كرممیسالمت غهاي مراقبت يرد نامحدود براكنهیه هزكن حال ی. در عكندميتضاد پیدا 

ش اهكرا ندارد و  ين استدالل اخالقیبه ا مؤثر یياست اما صنعت سالمت توان پاسخگو

 تگذارسیاسا یدام متخصص كشود. مي ریو نامطلوب تعب ياخالقغیر يارك صورتبهها نهیهز

 شود؟بر او زده  ن برچسبیخواهد ايم

ان رسیاستگذانه است. یمعضل هز يه عامل جزئكنه عامل عمده بل يسالخوردگ پنجم

 يفتاررات ریید بر تغیآن با يجامنحرف شود. به يشناختتید توجهشان به ابعاد جمعینبا

ر در معضل شتیب يرات رفتارییز شوند. تغكگذارد متمرمي تأثیرماران یبهاي ه بر مشخصهك

 يارهاكراه یين شناسایرات و همچنیین تغیا یيهستند. شناسال یها دخنهیهز

 يبهداشتهاي مراقبت يعمده برا يچالش ،مؤثرو  آارك يهانیمپكهمچون  يارانهیشگیپ

 رو خواهد بود. شیپ يهادر سال يدرمانـ 

ها نهیاز علل اثرگذار بر معضل هز يناقص كجداگانه در صورتبهدگاه ین پنج دیا

شناخته شده در اقتصاد  یكنولوژكت يوره سطح بهرهكواضح است  مثالًدهند. يدست مبه

 صنعت يبرا يباالتر يورزان بهرهیم ين استداللیست. چنیتام و تمام ن يعامل يعموم

 يدرحال ر است،یها ناگزنهیهزه ختیش لجام گسیه افزاكند كمي سالمت متصور نبوده و فرض

 دهد.مي اهشكاهش دهد و ك توانديمراقبت سالمت را م يهانهیسطح هز ينولوژكه تك
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ت یریت مدیت سالخورده اهمیجمع يدرمانـ  يبهداشت يازهایه نكهمزمان 

تواند باعث انطباق صنعت مي راه دور يهاينولوژكند، تكمي شتریمزمن را ب يهايماریب

نج په د همیمراقبت سالمت با يهانهیاهش هزكب بحث ین ترتیبهداشت و درمان شود. بد

وجه به ن تیستند. بنابراین يافك دام از آنها مستقالًكچیرد. هیدگاه فوق را در نظر بگید

 يرهااكند. راهكينه را دگرگون میبحث هز دگاه،ین چند دیها با استفاده از انهیهز مسئله

 . از استین يعدچندبُ يه همزمان نگرشكبل ،باشندنمي نهفته دگاهید یكبالقوه در 

 

 هاي مراقبت سالمتهاي بیشتر و برنامهمفاهیمي براي پژوهش

 يسالمت يهاها در مراقبتنهیبهتر درباره معضل هز كجاد درین متن ایاگرچه هدف ا

ه فراهم آورده است، مطرح ك یيهارا نسبت به پاسخ يشتریب يهاد پرسشیاست، اما شا

 ده و به آنهاینگرد يها، بررسق پژوهشیهنوز از طرها ن پرسشیاز ا ياریرده باشد. بسك

ه شتر پرداختن بیمنظور بهب يپژوهش يهانهیاز زم يپرداخته نشده است. در ادامه منتخب

 ه احتماالًكن است ین بخش ایم این مفاهیاز مهمتر یكيآورده شده است.  مسئلهن یا

ه كنیا حالاین باهاست. نهیبا معضل هز یيارویرو يبراها از راه یكي هزینهكمهاي ينوآور

نه شود روشن یاهنده هزهاي كيش نوآوریتواند موجب افزامي نظام مراقبت سالمت چگونه

و استفاده از ارزش  هزینهكمهاي ين نوآوریخلق ا يها بران راهیمثال، بهتر يست. براین

ع شود یارزش توزه رید در زنجین ارزش بایست؟ چگونه ایسالمت چهاي آنها در مراقبت

د یبا يسانكها: چه ن پرسشیمرتبط با ا يت شوند؟ و مسائلیتقو هزینهكمهاي ينوآور تا

گران یدر آلمان باز مثالًنند؟ ك يمال تأمینرده و آنها را ك يقانونگذارها ينوآور يبرا

در  كيزات پزشیتجه ينمونه دولت برا ي)برا نندكي ميمال تأمینرا ها ينوآور يمختلف
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 ين امر به آشفتگیه اك( ياقدامات خصوص يبرا يمؤسسات خصوص ،مارستانیب

 شود. ي مينان منتهیارآفركگذاران و هیسرما

 گونهچ يدرمانـ  يبهداشتهاي ار مراقبتك يرویر شده در باال، نكبا توجه به مطالب ذ

ه نیهز يماریگر دچار بیع دیه باعث شده صناك يارك يروین وريبهرهتواند، سطح مي

ار در حوزه ك يرویدر نكننده یيجوصرفههاي فناوريند؟ چرا كبامول نشوند را تجربه 

 يستیشوند؟ چرا بامي منجر يمتركشتر و نه یار بك يرویسالمت، به نظر به نهاي مراقبت

و در  ـ شتریمطب بهاي تیزیمار، ویب هاي یكبه مراقبت MRI شیردن آزماكاضافه 

هاي مدل یكرا از تحر فناورين یا يزیچه چ را باعث شود؟ ـ ياضافار ك يرویجه نینت

دهند، باز داشته است؟ مي اهشكش یافزا يجاار را بهك يروینهاي نهیه هزكد یجد يارك

هاي يگوشهاي شنیكیا اپلین و یسید همچون تله مدیجدهاي فناوريل یدر مورد پتانس

ار مراقبت سالمت محقق خواهد شد ك يرویاهش نك ينها برایل ایا پتانسیهوشمند چه؟ آ

 لین پتانسیاز دست رفتن ا ه موجبكدر صنعت وجود دارد  ناپذیراجتناب يزیه چكنیا ای

تواند به پاسخ به يشتر میب يهانه را تداوم خواهد بخشد؟ پژوهشیهز يماریشود و بمي

د یجد يارهاي كمدل يدر اجرا مندار ضابطهیع بسیر صنایه چرا ساكانجامد یال بؤن سیا

سالمت باعث هاي چرا مقررات در حوزه مراقبت مثال، يبرا موفق هستند؟ هزینهكمو 

 يگریمند دار ضابطهیع بسیزا شده است، اما در صناگسستهاي يمحدود شدن نوآور

ر بعالوهل نبوده است؟ كن شیبه ا يا داروسازیو  یيمایهواپ يهاتكها، شركهمچون بان

ند؟ پژوهشگران كمي ها را محدودنهیاهش هزك يبرا ي، نوآوريچرا قدرت قانونگذار این

 تأثیر ينفعان مختلف چگونه بر نوآوریه ذكن پرسش پاسخ دهند یتوانند به اين میهمچن

ا رقابت ب يبازار محل یكاز  يسالمت يهاابند تا مراقبتییي ميارهاكا چگونه راهیگذاشته و 
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تواند ياقدام ساده م یكل شود. یتبد شتریب با رقابتتر يجهان بازار یكف به سمت یضع

ن فصل پنج یعموم نشر دهند. ا يمت خدمات را برایدهندگان خدمات، قه ارائهكن باشد یا

ذاشت. ش گیبه نما پردازند رامي سالمتهاي نه در مراقبتیح معضل هزیه به توضكرد یكرو

لل د عیها هستند بانهیمعضل هز يبرا یيجوچاره يپه در ك سالمتهاي نفعان مراقبتیذ

نند. كدا ین علل قرار داده شود را پیدر برابر اباید ه كن كآن و هر راه حل مماي نهیزم

ها نهیاهش معضل حاد هزكدر  يتأثیرارها كا راهیه آكنند كن یید تعیز بایان نسیاستگذار

 دربارهمختلف هاي ردیكرو كدر نیب همچنین ترتیسالمت دارد؟ به همهاي در مراقبت

 هانهیرشان را در مورد هزكند تا تفك كمكان اندركاردستتواند به يمها نهیمعضل هز

ر كن نوشته تفین ایرا بهبود بخشند. بنابرا يو رقابت يت درمانیوضع رده وكل یتعد

ه ن آمدیاش از یآنچه در متون پ ازتر دهیچیپاي گونهبه ان رااندركاردستپژوهشگران و 

اند تومي ن معضلیدر مورد اتر املكر كند. تفكمي تیهداها نهیاست، به سمت معضل هز

ه نیحل معضل هز يبهتر براهاي روش يه در جستجوكان را بدهد كن امیبه پژوهشگران ا

 نند. ك كمكشتر یان باندركاردستبه 
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