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  نيز به چاپ رسيده است. 1390 سال ي پيك نظام پزشكي شهرستان رشت،  فصلنامه 7و  6، 5هاي  بخش در شماره 3 اين مقاله در

  بهترين راه براي پيشگويي آينده، اختراع آن است!   آلن كي

ريزي و  اي در اين زمينه برنامه بگونهبر عهده بگيرند و همگاني كردن آن خدمات پزشكي و سالمت و  ارتقايدر نقش اصلي را  اند كردههمواره تالش دولتها 

ترين خدمات  از با كيفيت ،خود را با كمترين هزينهي  ههاي اجتماعي و اقتصادي جامع اليهي  هانند همالمللي بتو داخلي و مقياس بيني  هدر عرصنمايند كه  گذاري مي سياست

شناختي، علوم انساني، اقتصاد، بيمه و  ها، به دليل پيچيدگي و تنيدگي مفاهيم علوم پزشكي، زيست سياسي حكومتي  هاين مهم صرف نظر از ارادكنند. پزشكي برخوردار 

رضايت از اثر بخشي نتايج آن، بخش اعظمي از منابع را بدون غالبا بوده و اي همراه  ريزي و اجرايي عديده همواره با مشكالت برنامهخدمات سالمت، ي  هفناوري در حوز

، وقت كند بلكه سرعت اتالف منابع حل مشكل نمينه تنها  از سوي ديگر اي هاي مقطعي و كليشه اتخاذ سياستاز يك سو و  و راهبردي بلعد. عدم رويكرد سيستماتيك مي

  كند. دو چندان ميرا  و انرژي

  

پيشگيري نزد مراكز  و سالمت، بهداشت، پزشكي، درمان موضوعاتاز  يكو شفافيت توليت هر  تبييندر عدم   در كشور ما، سالمت فاهدابراي نيل به گره اصلي 

 ؛سازمان نظام پزشكي ؛دانيم كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ني و غيره است. هنوز ما بطور شفاف نمياوبخش نيمه دولتي، تعخصوصي،   دولتي، بخش

را بر دوش دارند.  هاي مذكور حوزهگري و توليت  از تصدي چه نسبت و سهمي هاي بيمه وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان ؛هاي صنفي پزشكي و پيراپزشكي انجمن

ي  هاصلي جامعي  هقائل شويم، سهم بدن تمايزرا، كنترل و نظارت ريزي، اج برنامهسازماندهي، گذاري،  سياستانداز،  تدوين چشماگر بخواهيم بين پرسش اصلي اين است 

  شود؟ فعاليت كنند، چگونه تعريف و تبيين مياز روابط بازار تبعيت  با است و بايد متشكل از پزشكان و پيراپزشكان فعال در بخش خصوصيكه پزشكي 

مديريت شده) در نظام خدمات سالمت بسياري از كشورها، ضرورت يا مراقبت  Managed Care Systemپس از مطرح شدن سيستم مديريت سالمت (

 ي منتها در باره) به عنوان راهبرد اصلي خدمات پزشكي در كشور ما تقريبا بر كسي پوشيده نمانده است. دارد پزشك خانواده تري از كه مفهوم جامعپزشكي خانواده (

ها نسبت به توليت  بسياري از مخالفت بندي و سهم بخش خصوصي تفاوت نظر و اختالف بسيار است. بودجه و بندي سهم تصدي دولت، زمانجزييات اجرايي، ها،  چارچوب

سيستم طوالني فعاليت در ي  هكارناماست كه به دليل وضعيت نابسامان پزشكي به  پزشكان بخش خصوصي زدن نگراني از دامنناشي از  ،خصوصي در سالمت بخش

گرايي،  مصرفدرمان، ي  ههاي سالمت جامعه، ناكارآمدي بيم افت شاخص گرايي، ، تخصصتر شدن خدمات پزشكي گرانجمله  منجر به تشديد مسائلي از ،محور بيماري

. شده استپزشكان ساالري، گرايش بيشتر به درمان به جاي پيشگيري، اولويت پايين سالمت در سبد كاالي خانوار، توزيع ناعادالنه سالمت و بحران اشتغال  پزشك

 دولتي  هعدالت محوري و انقالبي در بدن مواضعشود و با توجه به  تنها با دخالت دولت حل مي معيوبي  هرفت از اين چرخ راه برونتنها متاسفانه نگاه غالب اين است كه 

   !وجود نداردكالن  ، هيچ گونه اعتمادي به مقاصد و توانمندي پزشكان بخش خصوصي براي حل اين معضل اجتماعي وكنوني

بخش خصوصي پزشكي براي مشاركت در دگرگوني و اصالح نظام سالمت چه ميزان و در چه جايگاهي است؟ آيا تفويض اين  اصلي اين است كه قابليت پرسش

شود كه آنان به   تواند باعث ميدهند)  پزشكي را تشكيل ميي  هها (كه اكثريت جامع ها، بيمارستان ها، درمانگاه پزشكان بخش خصوصي شاغل در مطبي  هماموريت به قاطب



 

 

كار بازار  و شود؟ آيا ساز هرج و مرج بيشتر در نظام درمان و سالمت كشور مي دباعث ايجا ارسوي اهداف سالمت محور طرح پزشكي خانواده سوق داده شوند؟ يا اينك

  تواند ضمن تامين منافع اقتصادي خود منافع اجتماعي و سالمت مردم را نيز تامين كند؟ ميكند؟ آيا بخش خصوصي پزشكي  وضعيت را از آنچه است، بدتر نمي

هاي مازاد پزشكي، اصالح  عنوان متولي سالمت مردم با تاكيد بر موضوعات عدالت در سالمت، كاهش هزينهبريم كه از يك سو دولت به  ما اكنون در چالشي بسر مي

و اجراي طرح پزشك خانواده است و از طرف ديگر بخش  ريزي در حال برنامه ،درماني كارآمدي  ههمگاني به سالمت و بيمالگوي مصرف خدمات پزشكي، دسترسي 

ي  هثروت، نگراني از آيندي  هخصوصي متشكل از پزشكان عمومي، پزشكان متخصص و فرامتخصص با انتقاد از وضعيت بحراني اشتغال، بحران درآمد، عدم توزيع عادالن

  هاي خدمات تخصصي پزشكي، در جايگاه منتقد اصلي طرح پزشك خانواده قرار گرفته است.  تداخل و سردرگمي در حوزهشغلي، 

 Socialized( دولتيپزشكي  -1گذاران بوده است:  گيرندگان و سياست تصميمپزشكي، ي  هجامعي  همورد مناقشتاكنون ، دو رويكرد متفاوت بطور كلي

Medicine (2-  بازارپزشكي بر اساس ) آزادFree Market Health or Medicine( شود ناميده مي اقتصاد بازاربه عنوان  اين مقاله اختصارا كه در.  

يك صندوق، تمامي  عمومي و يا ماليات دري  هشود، با تمركز منابع مالي اعم از بيم كه در كشورهايي مانند كانادا، انگليس، سوئد و استراليا اجرا مي دولتيپزشكي 

پاسخ به  -1عبارت است از:  دولتيپزشكي ي  هسه هدف عمد). Single-Payer Systemكنند ( هاي سالمت و پزشكي را از محل همان صندوق پرداخت مي هزينه

 دولت ،اساس نياز باليني نه توانايي پرداخت هزينه. در اين نوع پزشكي خدمت بري  هارائ - 3، بصورت رايگان يا ارزانخدمات ي  هارائ -2مردم، ي  ههاي پزشكي هم نياز

   هاي خدمات پزشكي را بر عهده دارد. ها و تعرفه تعيين و نظارت بر تمامي نرخ

  

  سالمت دارد:ي  هنقص بازار در عرص دواشاره به انتقاد اصلي كارگزاران دولتي به بخش خصوصي در نظام سالمت 

اي است كه امكان القاي تقاضا از طريق درمان نامناسب  در وضع كنوني، فعاليت پزشكان بخش خصوصي بگونه): Induced Demand( القاي تقاضا -1

) براي افزايش ميزان Disease Mongeringفروشي (  ) و بيماريMedicalizationگرايي ( )، پزشكيOverdiagnosisتشخيصي ( بيشها،   بيماري

. شود بيشتر ديده مي، كاري ميزان تقاضا دارد ري در دستها كه جراح دست بازت اين مشكل بويژه در جراحي مات پزشكي وجود دارد.تقاضاي مردم نسبت به خد

 معروف ناكارآمدي بازار در حل مسائل سالمت است. هاي يكي از برهان قاضاتالقاي 

كننده) يك كاال يا خدمت از اطالعات و سطح دانش   فروشنده (يا عرضهاطالعات ي  ههر چه فاصل): Asymmetric Informationتقارن اطالعات (عدم  -2

سالمت و ي  هشود. اين مسئله در حوز تر براي خريد كاال يا خدمات ترغيب كند، بيشتر مي مشتري را آسان ،كننده  مشتري بيشتر باشد، احتمال اينكه عرضه

دهد  دهد. اين اتفاق در بيماران بيمه شده بيشتر رخ مي يمار بسيار فاصله دارد، زياد رخ ميپزشكي كه عموما سطح دانش پزشك و تيم پزشكي با سطح آگاهي ب

شوند و  پردازند، لذا  براحتي با توضيحات پزشك اغنا مي اندكي مي پولپردازند يا  نهاد شده از سوي پزشك پولي نمي چرا كه بيماران براي اقدامات پزشكي پيش

  دهد. ، اين مسئله كمتر رخ ميتر باشد . هر چه بيمار مطلعكنند به او اعتماد بيشتري مي

رويكرد  شوند. در حل ميسالمت و پزشكي است، با اتخاذ رويكرد سالمت محور ي  هورود بخش خصوصي در عرصخوشبختانه اين دو مشكل فوق كه مانعي براي 

القاي تقاضا عامل منفي براي كسب سود اقتصادي خواهد بود و كنترل ميزان تقاضا به نفع مركز درماني شوند،  هاي بعدي بيشتر توضيح داده مي قسمت سالمت محور كه در

ي  هدر واقع نقط شود. از شدت عدم تقارن اطالعات كاسته ميپذيري بيمار نسبت به مشكالت سالمت خود  و پزشك خواهد بود. ضمنا با توجه به اهميت آموزش و مسئوليت

) مورد توجه و اقبال قرار Social Marketingمدتي است در بازاريابي اجتماعي ( ،ر اقتصاد بازار و منافع اجتماعي بلند مدت اين نوع پزشكيمشترك بحث سالمت د

  گرفته است.



 

 

  

  باشد: موارد زير ميي  هدربردارند ، سيستم سالمت محورو بر مبناي اقتصاد بازار در چارچوب بطور كلي فعاليت بخش خصوصي پزشكي 

ي  موسسهدهد.  ) تغيير مي Capitation) به سيستم سرانه (Fee For Serviceسيستم ويزيت (از  مركز درماني درآمد خود را -1

كند تا سود اقتصادي پزشك و تيم وي از تعدد  اي تامين درآمد مي مديريت سالمت بخش خصوصي نيز به مانند دولت از طريق سرانه به گونه

ها و پيشگيري از خطرات سالمت وي، با كاهش هر چه  اي و صحيح بيماري ه افزايش نيابد، بلكه با درمان ريشهويزيت يك بيمار در يك دور

باشد  م ميبيشتر مراجعات بعدي ناشي از پيشگيري و درمان ناكارآمد مقابله كرده تا سود بيشتري ببرد. ارتباط مالي مركز درماني با بيمار يا مستقي

)Out of Pocket بيمه.   ي  هبواسط) يا 

وري خدمات خود به جاي يك پزشك و يك منشي، خدمات خود را در چارچوب مديريت سازماني و گروهي كه  براي افزايش اثر بخشي و كيفيت و بهره -2

 دهد.  هاي فني، اداري، پزشكي، پرسنلي، مالي و غيره است، ارائه مي متشكل از بخش

 كند.  ي ظرفيت ساختاري و نيروي انساني طراحي و تنظيم ميخود را بر مبناو پذيرش دهي  سيستم نوبت -3

 نمايد نه صرف مدرك يا رابطه! نيروي انساني خود را بر اساس توانمندي و كارآمدي انتخاب مي -4

 كند. تعيين مي و سيستم تناسب عرضه و تقاضاگذاري  سود سرمايه قيمت تمام شده بعالوهدو سيستم خدمات خود را بر اساس ي  هتعرف -5

نمايد. از مراجع، منابع و پزشكي  اثر بخشي هزينه، مشاركت و فعاليت ميي  هاي و محاسب هاي حرفه در پژوهش موضوعات علمي و پزشكي بر اساس انگيزه -6

 كند. مبتني بر شواهد نهايت استفاده را مي

 بار مالي را براي بيمار و بيشترين اثر بخشي را داشته باشد.  كند تا كمترين در استفاده از تكنولوژي پزشكي و تجويز دارو و پاراكلينيك هدفمند عمل مي -7

 دهد. اي و علتي بيمار براي ارتقاي كلي سالمت بيمار نيز خدمات ارائه مي براي افزايش سود خود، عالوه بر درمان ريشه -8

كند عدم تقارن  آورد. سعي مي زمان خود را پايين ميهاي سا پذيري مشتري كيفيت خدمات خود را افزايش داده و هزينه از طريق ارتقاي آگاهي و مسئوليت -9

 اطالعات را به حداقل برساند.

پذيري در  گذاري و مسوليت هاي مشابه از طريق افزايش كيفيت خدمات، ماندگاري و تعهد به مشتري، پيگيري، تبليغ مناسب، قيمت  رقابت سالم را با گروه  -10

 دهد.  هماهنگي با مجامع و سازمان صنفي خود  انجام مي

بندد و حق انتخاب  وي را به عنوان يكي از اصول مهم ماندگاري و موفقيت بكار مي هاي ديگر بازار مشتري مداري و احترام به بيمار و همراهان به مانند بخش -11

 شمارد.  هاي ضروري محترم مي هنمودري  هوي را نيز ضمن ارائ

 نه مقطعي و صرفا مربوط به بيماري. ،باشد يات ميئرويكرد اخذ اطالعات از بيمار سيستماتيك، كامل و با جز -12

 براي افزايش سوددهي خود از القاي تقاضا به بيمار خودداري كند.  -13

 كند. آموزش و روزآمدي كاركنان و پزشكان آن به منظور موفقيت سازمان و كاركنان نقش حياتي پيدا مي -14

بر مبناي سيستم سالمت  ش خصوصيبخرايج بر مبناي سيستم بيماري محور و  پزشكي دولتي و پزشكي بخش خصوصيرويكرد  3هاي اساسي  در جدول زير تفاوت

  مقايسه شده است:محور 

  

پزشكي دولتي يا سيستم تك پرداخت   موضوع 

)Single- Payer(  

  در سيستم سالمت محور 

پزشكي بخش خصوصي بر اساس 

   بيماري محوراقتصاد بازار در سيستم 

پزشكي بخش خصوصي بر اساس 

  اقتصاد بازار در سيستم سالمت محور 

وري باال  با سيستم انگيزشي و مديريت هزينه، بهرهو نه سازماني تقريبا  متمركزبه دليل مديريت و  پايشهاي نظارت و  بدليل وجود هزينه  خدماتي  هتمام شد بهاي



 

 

  شود  ها بهتر كنترل مي رود و هزينه مي  باالست  بوروكراسي باالست. 

  سرانه  ويزيت به ازاي خدمت  سرانه  سيستم پرداخت

عموما طوالني و همراه با سهميه بندي ها  نوبت بندي سهميهنوبت دهي و 

  است

هاي  متمركز در مطبعموما طوالني و ها  نوبت

   پزشكان معروف

نوبت  به نسبت ظرفيت ساختاري و نيروي انساني

  شود داده مي

به دليل ترافيك بيماران و تقاضاي مازاد و نيز پايش   كسب اطالعات از بيمار

  و با جزييات نباشد ناقص ممكن است دقيق

به دليل عدم رويكرد سيستماتيك مقطعي و محدود 

  است

به دليل انگيزش پزشك و كاركنان در تشكيل 

  گيرد دقيق پرونده، با صرف وقت و دقت انجام مي

به دليل ترافيك بيماران و تقاضاي مازاد ممكن   پزشك - بيماري  هرابط

  است آسيب ببيند

منافع سازمان با مشتري مداري به دليل ارتباط   ساالري پزشك

  شود بهينه و دوطرفه مي

  مناسب است  ناكارآمد است  مناسب استتقريبا   روش پيگيري 

نوآوري به داليل گوناگون، از باال به پايين است.   نوآوري

  پايين استو پزشكان كاركنان 

ها به دليل  در تمام سطوح سازمان است. انگيزه  داردوجود  كمتر

  مشاركتي در سطح باال استمديريت 

 Out of  ( هزينه از جيب بيمار

Pocket( 

بستگي به وضع اقتصادي بيمار، بيمه و مركز   عموما پايين است

  درماني دارد

بستگي به وضع اقتصادي بيمار، بيمه و مركز 

  درماني دارد

خدمات  عدالت و توزيع همگاني

  به مردم

بر است،  عادالنه ولي به دليل محدوديت منابع زمان  پزشك دارد اخالقيي  هانگيزمحدود و بستگي به   گيرد مناسب صورت مي

  ولي قابليت توسعه دارد

  مناسب است  تقريبا محدود است  محدود است  حق انتخاب بيمار

بر اساس رعايت بيشتر حقوق و دستمزد   حقوق كاركنان سيستم پرداخت

هاي سازماني و سلسله مراتب مديريتي  دستورالعمل

   شود اجرايي و مدركي پرداخت مي و

سيستم حقوق و دستمزد بر اساس روش سنتي يا 

  قانون كار است

بر اساس كارآمدي، پيشرفته و حقوق و دستمزد 

توانمندي و نوآوري و نه صرف مدرك يا سمت 

ساالري به نفع سازمان  شود. شايسته پرداخت مي

  باشد مي

و بر اساس  بيماران سريع به دليل ترافيك  گيري باليني فرايند تصميم

 تواند نمياست. پزشك هاي سازماني  دستورالعمل

   كار كند. زيادروي يك پرونده 

براي اثر بخشي و ارتقاي كيفيت خدمات بطور   در حضور بيمار و با محدوديت زماني

  گيرد بهينه صورت مي

  تيم پزشكي همراه با بيمار و خانواده  پزشك  تيم پزشكي  مرجع تصميم باليني

هاي اقتصادي و اعتباري بر اساس  مبتني بر مشوق  تقريبا وجود ندارد  هاي موردي و بيشتر بوروكراتيك مبتني بر تشويق  ساالري كاركنان شايسته

  توانمندي، كارآمدي و نوآوري

  اصلي رشد و موفقيت سازماني استي  هرقابت انگيز  اما بعضا ناسالم و غير سازنده وجود دارد  ها را رعايت كنند وجود ندارد. همه بايد دستورالعمل  رقابت سالم و سازنده

  چارچوب ساختار سازماني و در حد حداقل مقداردر   در حداقل مقدار است  بسيار زياد است  ها) نامه بوروكراسي (قوانين و آيين

بروز آن  اگر نظارت و بازرسي دقيق نباشد، احتمال  ارتشاء، زيرميزي و فساد اداري

  وجود دارد

اين به  گرايشآنان را از  ،سيستم انگيزشي كاركنان  وجود دارد

  كند دور مي مسائل

 Inducedالقاي تقاضا (

Demand(  

  وجود ندارد   وجود دارد  وجود ندارد

  يابد كاهش مي  وجود دارد  يابد كاهش مي  عدم تقارن اطالعات

 كارآمدي و مهارتدانش، ارتقاي 

  كاركنان

ساالري كاركنان را متمايل به  سيستم شايسته  گيرد در حداقل ميزان صورت مي  هاي بازآموزي و كارآموزي است دوره نياز به

  كند خود مي كارآمدي و مهارتدانش، ارتقاي 

مدرك و سمت سازماني مهمتر از كارآمدي و   و سمت سازماني مدرك گرايي

  مهارت است

مدرك مهمتر از كارآمدي و سمت سازماني و 

  مهارت است

كارآمدي و مهارت مهمتر از مدرك و سمت 

  سازماني است

عموما به دليل ارزان يا رايگان بودن خدمات پايين   پذيري مشتري (بيمار) مسئوليت

  است

  اگر سيستم بيمه مناسب باشد بسيار اهميت دارد  اهميت چنداني ندارد

  اجتماعي بازاريابيو  ياقتصاد نفع  انتفاعيبازاريابي نفع اقتصادي و   و خدمتي عدالت محوري  مكتب ارزشي

  مراقبت اوليه

 

  مناسب است  مناسب نيست  مناسب است

  است ها در همه حوزه  بيشتر در تكنولوژي، دارو و جراحي  بيشتر در دانش پزشكي پزشكي پيشرفته

  در حداقل ميزان است  دهد زياد رخ مي  داردوجود  بطور نسبي  بر هاي هزينه تجويز

 moralاخالقي (ي  مخاطره

hazard(  

  مناسب رخ نخواهد دادي  هدر سيستم بيم  ممكن است رخ دهد  ممكن است رخ دهد

مصرف گرايي خدمات پزشكي و 

  داروها

  در حداقل مقدار است  زياد است  زياد است

آموزش و ارتقاي آگاهي بيمار و 

  خانواده

  مناسب است  نامناسب است  مناسب است



 

 

پژوهش و پزشكي مبتني بر 

  شواهد

  مناسب است  كمبسيار   دستوري است تا انگيزشي

بيشتر در ابعاد تكنولوژي و دارو و تشخيص   گيرد به دليل بوروكراسي عظيم دير صورت مي  سرعت روزآمدي 

  آزمايشگاهي و پاراكلينيك

ابعاد بويژه پيشگيري و فرايند تشخيصي ي  هدر هم

  با كمترين تاخيرو و درمان 

، پايدار نيستي  هتوسعدر جهت وجود دارد ولي   ندارد وجود  سوددهي اقتصادي

  سقوط بازار وجود دارد لاحتما

  پايدار استي  هوجود دارد و در جهت توسع

  

هاي پزشكي توليد  گيرند كه از مراقبت اي در نظر مي سرمايه گرانبها، ارزشمند و امروزه سالمت را به عنوان كااليي يك كاال يا خدمت:ي  همثاب  هسالمت ب

ها و روابط كلي  هاي خاص خود را دارا است اما از چارچوب هايي است كه شرايط و ويژگي شود. سالمت به مانند بسياري از كاالها و خدمات در علم اقتصاد، متاثر از مولفه مي

ي  هيك بنگاه و تقاضا از سوي مردم به مثابي  هكنندگان خدمات پزشكي به مثاب تقاضا است؛ عرضه از سوي عرضه ي عرضه و كند كه محور اصلي آن رابطه تبعيت مي

  ها و ابعاد زير است: دربردارنده ويژگي يك كاال يا خدمت گرانبها و ارزشمند است چون سالمتيا خدمت  كاالابعاد آن. ي  همشتريان نيازمند سالمت با هم

  ها و ارتقاي سالمت ي از وقوع بيماريكارهاي پيشگير راه -1

 زا تشخيص عوامل بيماري -2

 ارزيابي ميزان خطر وقوع بيماري -3

 زا + پاسخ بدن)  تشخيص نوع، شدت و حدت بيماري (عامل بيماري -4

 ژنتيكي يا اكتسابي آن پاسخي  هتشخيص كيفيت پاسخ بدن نسبت به عامل بيماري زا و جنب -5

 (مثل دارو يا جراحي)كمك به بدن براي غلبه بر بيماري  -6

 هاي حفظ آن ي تندرستي و روش ارتقاي آگاهي مردم درباره -7

 مردمو كيفيت زندگي عمر افزايش طول  -8

 پذير يا غيرقابل درمان. كاهش رنج و ناراحتي بيمار در صورت ابتال به بيماري دشوار درمان -9

 
  

كمي از شكل كامل آن برخوردارند. ي  هتي كمياب و ارزشمند است كه تنها عدموهب WHOاقتصاد، علم تخصيص منابع كمياب است. سالمت بر اساس تعريف 

گذاري اين تخصيص نيز قيمت  مردم نيازمند آن هستند. نماد ارزش خودسالمت و ي  ههاي توليد كنند بنگاه بهترين مرجع توزيع و تخصيص اين منبع كمياب در اغلب موارد

كه بسته به  ،كند. يعني به علت اينكه هميشه نياز براي منابع وجود دارد، بنابراين ارزش براي آن وجود دارد به عبارت ديگر قيمت، تخصيص منابع را هدايت مي .باشد آن مي

آن هستند. حال اگر كل  ، خريداريد كننده) سالمت(يا تول هزاران فروشندهيابد. بنابراين ميليونها خريدار سالمت وجود دارند كه از  ارزش و قيمت آن تغيير مي ،شدت تقاضا

كافي وجود خواهد ي  هكاالي سالمت به انداز ،خريداران و نيازمنداني  هزماني و مكاني خاص ارزيابي كنيم، آيا براي همي  هحجم كاالي توليد شده (سالمت) را در يك باز

ليد سالمت وجود دارد و بايد بيشتر توليد شود؟ يا اينكه توليد سالمت به اندازه كافي است ولي بطور مناسب داشت؟ آيا توليد سالمت بيشتر از تقاضاي آن است؟ آيا كمبود تو

  مكانها و زمانها يكسان است؟ي  هآيا كيفيت توليد آن در هم ؟شود نميتوزيع 

توان  مياست كه  اقتصاد بازاركند. تنها در يك سيستم  يير ميهاي فوق ارزش كااليي بنام سالمت و به تبع آن قيمت آن تغ بسته به نوع پاسخ به هر يك از پرسش

فايده  به نسبت هزينهي  با محاسبه و تيم درمانگر . خود پزشكرا حل كردمعضل تورم و تعداد زياد پزشكان در كشور و توزيع ناعادالنه و متمركز آنان در شهرهاي بزرگ 

تواند در چارچوب  دهد، در شهرهاي كوچك فعاليت نمايد يا در شهرهاي بزرگ! هيچ شخص يا گروه يا سازمان يا حتي دولت نيز نمي بهترين كسي است كه تشخيص مي

هايي كه بر اساس عدم  نامه شتن قوانين و آيينست دولت و مجلس با از ميان برداا رضايتمندي شغلي، پزشك را وادار به طبابت در مكاني بر خالف تمايل وي نمايد. كافي

اند، گام مهمي را براي پويايي و پيشرفت اعتباري،  همسويي منافع اقتصادي شان با منافع اجتماعي و سالمت مردم تدوين شده دراعتماد به همت و مشاركت پزشكان 



 

 

كااليي به نام اگر بپذيريم شود.  حاصل مييفيت يك خدمت يا كاال از طريق اقتصاد بازار ديناميسم قيمت و ك ي پزشكي و نيز مردم بردارد. اقتصادي و اجتماعي جامعه

  مند است، بنابراين بايد قيمتي داشته باشد. شسالمت كمياب و ارز

، بلكه حكومت بايد آن را تامين كند. دهند ي داد و ستدي به يكديگر نمي تندرستي بيش از اينكه يك حقوق پايه باشد، يك نياز است! حقوق پايه را افراد در يك رابطه

ريزي، تدوين و ارائه  اي بايد آن را برنامه ي افراد يكسان داد. يك گروه حرفه توان آن را به همه ي علمي، فني و تكنولوژيكي است و نمي تامين سالمت يك خدمت پيچيده

بطور رايگان بگيريد.  توانيد آن را مستقيما از ديگران يا حكومت و حق داريد تندرست باشيد ولي نمي ي خدمت دارد. شما ي مستقيم افراد ارائه دهنده اين نياز به انگيزه كند و

 توانيد آن را بدون دادن هزينه از ديگران طلب كنيد. همانگونه كه حق داريد مسكن داشته باشيد ولي نمي ،بايد چيزي بدهيد تا بگيريد مي

  

آدمي مانند آب، هوا، مسكن، غذا، پوشاك و غيره از ضروريات  هاي اساسي از نياز يسالمت را نيز به مانند بسياربا اين توصيف، در بسياري از جوامع از جمله كشور ما، 

ت ارزشي و كيفي آن نيز بر اساس توان اقتصادي و گيرند. عدالت در توزيع سالمت و درمان نيز به مانند مسكن، غذا و پوشاك پسنديده است، اما تفاو زندگي در نظر مي

ي پزشكي،  تواند متاثر از عوامل بسيار متعددي از جمله زمان شرح حال و معاينه باشد. پزشكي و خدمات سالمت مي فرهنگي و اجتماعي فرد نيازمند آن، غير قابل اجتناب مي

ميزان دانش و مهارت پزشك و تيم پزشكي، پيگيري، امكانات تكنولوژيكي، ميزان سواد و تحصيالت  زمان مشاوره و آموزش به بيمار، وجود تيم پزشكي و پيراپزشكي،

ي بسيار وسيع و متنوعي از كيفيت خدمتي را ايجاد كند  بيمار، شهرت و اعتبار مركز درماني يا پزشك، شرايط اقتصادي جامعه و اولويت و ارزش سالمت نزد بيمار؛ محدوده

هاي گوناگون يا پوشاك  كيفيت ها و در مكان  براي مسكننرخ يكسان نمايد كه وجود يك  معني مي براي يك ويزيت مثال پزشك عمومي همانقدر بي كه وجود يك نرخ را

  هاي گوناگون!  در كيفيت و اندازه

ين نرخ يكسان، پزشك را بدين موضوع سوق نادرست و غير علمي خدمات پزشكي است. تعيي  هيكي از عوامل ضد انگيزه براي كار صحيح پزشكان سيستم تعرف

از پيش تعيين شده متناسب ي  هلذا با دقت كمتر و سريعتر كار كند كه بتواند خدمت خود را با تعرفدهد كه زمان عامل اصلي محدوديت است و  مي

 8,000دقيقه و نرخ آن را  15ن ويزيت پزشك عمومي را !! به عنوان مثال دولت متوسط زماخود را با خدمت ارائه شده متناسب نمايدي  هكند، نه اينكه تعرف

تومان است يا مثال اعالم شود سقف نرخ مسكن يكصد ميليون تومان است!! در  5,000تومان تعيين كرده است. اين به مانند اين است كه مثال اعالم شود سقف انواع غذاها 

هاي تشخيصي يا  خواهد براي بيمار خود بررسي ي مسكوني بزرگ در شهرهاي بزرگ و يا پزشكي كه مياي براي سازندگان واحدها نظر بگيريد در اين حالت چه انگيزه

  ماند!؟ درماني دقيقتر و با كيفيت بهتري انجام دهد باقي مي

 آن هاي اقتصادي ساماندهي فعاليتو  تي عرضه، تقاضا و قيمت كااليي بنام سالم كننده  خود بهترين تنظيم) با وام گرفتن از تعبير آدام اسميت(دست نامريي بازار 

يا  چه قيمت كاالي سالمت خواهد شد. يعني هر  باعث شكوفايي و رشد مراكز ارائه كننده ،ي سالمت با قيمت ي مثبت بين عرضه سيستم اقتصاد بازار وجود رابطه در است.

و  آيد. كارآفريني ها و اختراعات جهان در يك رقابت آزاد واقتصاد باز و آزاد بوجود مي بيشتر نوآوري آيد. ي بيشتري براي توليد آن بوجود مي انگيزه ،سالمت باالتر رود خدمت

  آيد. ي سالمت فقط در بستر يك اقتصاد آزاد و بخش خصوصي فعال بوجود مي در عرصهنوآوري 

ي تدريجي عمال پوشش خدمات خود را همگاني و  در يك پروسه ارد و دومدا نگه مي حداقلخدمات را در حد منطقي و   قيمت كند: اوال اقتصاد بازار دو كار مهم مي

ي آن را نيز فراهم  كننده  عرضه ،كند. به دستور دولت نيست كه يك بقالي در يك روستا وجود دارد، بلكه ساز و كار بازار است كه به تناسب نياز مردم يك منطقه وسيع مي

هايي با نيازهاي گوناگون، پاسخ صحيح مشكالت را در مسير تكامل  دهد خود وي در قالب گروه دهد و اجاز مي ادگيري انسان بها ميي ي كند. اقتصاد بازار به آزادي و قوه مي

   اجتماعي بر اساس فرايند سعي و خطا بيايد. 

انساني  ،هر پزشك يا پيراپزشككه آن اين است  داشت درآمد، ديگر رنگ و سويي ندارد و علت ي خدمات سالمت بدون چشم امروزه شعار خدمت به همنوع و ارائه

ي كاال يا خدمت كنند،  عرضه ،است با تمام نيازهاي معيشتي و اقتصادي خود. همانگونه كه انتظار نداريم نانوا، خلبان، قصاب، معلم و غيره صرفا به خاطر كمك به همنوع



 

 

كشي به  ي آنها، اجحاف و بهره ون در نظر گرفتن نيازهاي آنان، با صرف تاكيد بر سوگندنامه قسم خوردهي سالمت و پزشكان نيز بد انتظار خدمت به جامعه از كاركنان حوزه

  آيد.  شمار مي

ك شخص كه به خاطر ديدگاه دولت رفاه همه بايد از نعمت سالمت و درمانهاي پيشرفته برخوردار باشند. ولي اگر بخواهيم عادالنه قضاوت كنيم آيا نبايد بين يدر 

چاق  ،به كنترل وزن و غذاي خود  هاي شديد فلج شده، يا فردي كه بدليل استعمال دخانيات دچار سرطان ريه شده، يا دختري كه به دليل عدم عالقه عشقش به ورزش

مات سالمت و درمان قائل شويم؟ اگر پاسخ ، يا پيرمردي كه به دليل كهولت مبتال به بيماري است، تفاوت در شايستگي براي برخورداري مقرون به صرفه و بهتر از خداست

  همان دست نامرئي اقتصاد بازار است! ،هاي بهينه شايستگي افراد براي برخورداري از نعمت سالمت و درمان راه سنجش بنابراين بهترينمثبت است، 

پذيري افراد نسبت به  يا عدم آگاهي باشد ناشي از عدم مسئوليت طلبند، بيش از اينكه ناشي از فقر مادي هاي گرانتر را مي هاي مهم كه درمان بسياري از بيماري

توان آنها را پيشگيري كرد. فقر مادي تنها يكي از عوامل  پذيري مي هاي امروز آدمي ناشي از سبك نادرست زندگي است كه با مسئوليت سالمت خود است. اكثر بيماري

تقصير فرد به  هاي آسماني كه ممكن است بدون مسئوليت و ها به مانند سنگ بيماري«غالب شكل گرفته است كه ي آدمي است. متاسفانه اين ديدگاه  امروزه يها بيماري

ي نداريم به جز اينكه با تشكيل يك صندوق واحد مالي ا هچاركنند و لذا ما انسانها با احتمال مساوي در معرض آنها هستيم. بنابراين  سر هر شخصي اصابت كنند، رفتار مي

هاي  ديدگاه (كه بيمه اين»! شوند، تا حدي جبران كنيم مبتال به بيماري مي را كه هاي مادي افراد بخت برگشته ه در تشكيل آن به نسبت مساوي سهيم باشند، هزينهكه هم

  .كند ميپذيري پزشكي ترغيب   به عدم مسئوليترا به نوعي افراد  اند)، گيري آن نقش مهمي داشته درماني در شكل

  

خرند ولي يك كاال يا خدمت مهم بايد ارزشمند  پذيرند. يك كاال يا خدمت ارزان را همه مي ردم مقتصد بار بيايند، آنگاه مسئوليت بيشتري براي سالمت خود مياگر م

رمان بيماري را به مردم، ارزان يا رايگان داد ولي از توان د باشد تا افراد براي انتخاب آزادانه و در عين حال مسئوالنه آن پول خود را خردمندانه و مقتصدانه خرج نمايند. نمي

شود، عموما عادت به استعمال  هاي عمومي) تامين مي ي درمان آنها از جاي ديگر (مثال بودجه آنها انتظار داشت مواظب سالمت خود نيز باشند. اگر مردم بدانند كه هزينه

تواند مردم را به كسب راهكارهاي پيشگيرانه و  ها و از دست دادن حيات، توامان مي ني از ابتالي به بيماريكنند. هم نگراني از تضرر مادي و هم ترس روا مفرط آن مي

ها و بيمارستانهاي دولتي و تامين اجتماعي بيش از اينكه ناشي از كيفيت باالي خدمات آن  مراقبت از تندرستي ترغيب كند. علت شلوغي و ترافيك باالي بسياري از درمانگاه

  اثربخشي باشد، ريشه در همين مسئله دارد. و 

خدمات پزشكي و مهم ارزان بودن يا گران بودن قيمت خدمات سالمت نيست بلكه تناسب قيمت با خدمت ارائه شده است. مشكل كنوني مردم گران بودن ويزيت 

ي مربوطه نيست. تنها بخش خصوصي  كنند خدمات پزشكي متناسب با تعرفه نيست بلكه عدم رضايت آنان از خدمت ارائه شده به ازاي قيمت آن است. بيماران احساس مي

ناسب كرده و مشتري تواند با افزايش كيفيت خدمات خود در يك بازار رقابتي سالم، به جاي صرف كاهش قيمت، با افزايش كيفيت خدمات خود، قيمت خدمات خود را م مي

المللي مستلزم ارتقاي كيفيت خدمات و فرهنگ سالمت مردم است. با دستور و قانون  شكي در حد استانداردهاي بينافزايش قيمت خدمات پزيا بيمار را راضي نگه دارد. 

  را در بلند مدت پايين نگه داشت.  توان قيمت نمي

پيشرفت و  و نيزالتحصيالن پزشكي) و كاهش تقاضا (آموزش همگاني)  نقطه تعادل بازار برايند تالش بخش دولتي و نيز بخش خصوصي براي افزايش عرضه (فارغ

بت و مكمل داشته باشند. بديهي ي ديگري نيز تاثير مث توانند تا حدودي در حوزه باشد، هر چند كه هر يك از اين دو بخش مي ارتقاي دانش و كيفيت خدمات پزشكي مي

ي آن را زياد كنيم و يا تقاضاي آن را كم كنيم. البته براي افزايش عرضه، مسير  است كه يكي از بهترين راههاي ارزانتر كردن خدمات سالمت اين است كه يا عرضه كننده



 

 

. همين اكنون هم ما به دليل وجود و حتي بخش خصوصي نيز در اين مورد فعاليت نمايد تر باشد تر و البته پر انگيزه باريك ورود به تحصيالت پزشكي بايد براي همه عريض

پزشك و توزيع متمركز آنها را در شهرهاي بزرگ تا حدودي  120,000ي بيش از  تقاضاي كاذب و مازاد خدمات پزشكي داريم كه عرضه ،سيستم بيماري محور در كشور

ين تقاضاي كاذب، اگر اين ميزان باالي عرضه با استفاده از نيروي بازار آزاد توزيع و سازماندهي نشود، بحران اشتغال پزشكان دهد. اما در صورت رفع ا متناسب جلوه مي

  يابد. تشديد مي

  

دليل كاهش عرضه، ي بيشتر را كنترل كرده اما اين راه حل به  سيستم دولتي فعلي، در وضعيت كنوني با كنترل آموزش از طريق مدرك گرايي عمال امكان عرضه

زند. وجود يك بازار  گرايي و بوروكراسي دامن مي ي مدرك زند. ضمن آنكه به پديده دهد، در واقع دولت خود به افرايش قيمت دامن مي قيمت خدمات پزشكي را افزايش مي

اي  ساالري، توانمندي فردي و كارآمدي حرفه اكيد بيشتر به  شايستهصرف به مدرك و تيتر در خدمات پزشكي، با ت تواند به جاي نياز آزاد سيال در خدمات پزشكي عمال مي

تواند مردم و بيماران را از طريق شوراهاي  اقتصاد بازار مي منطقي و متعادل كند. ،و مردم هاي غير دولتي سازمانتواند عرضه، تقاضا و قيمت را به كمك دولت، رسانه،  مي

هاي سالمت وارد كرده و دخالت دهد. در آن صورت بسياري از الزامات سياسي  گذاري گيري سياست ي تصميم در عرصه غير دولتيهاي  سازمانو  ها ، رسانهها محلي، انجمن

  يابد. وري و سوددهي به جامعه توزيع مي بازد و منابع به تناسب بهره ي پزشكي به دولت، رنگ مي هاي بيمه، و جامعه هاي دارويي، سازمان ناشي از قدرت و نزديكي شركت

دهد، اجازه دهيم پزشك يا  بازار و حتي شغل خود را از دست مي ،بهتر است از طريق اقتصاد بازار همانطور كه يك توليد كننده محصول بي كيفيت يا نامرغوب

يش و نگراني امكان ندارد پزشكان به سوي كسب دهد، در خطر از دست دادن بازار خود قرار گيرد. بدون اين تشو ئه مياپيراپزشكي كه خدمت نامرغوب و بدون استاندارد ار

هاي پزشكي كه در حال حاضر  شود فرايند تحصيالت تكميلي و بازآموزي و نيز سيستم تمديد پروانه ي خود سوق داده شوند. اين رويكرد باعث مي دانش و ارتقاي حرفه

  ت و نيز روزآمدي و كارآمدي آنان ندارد، در مسير ديگري تعريف و تدوين شود.خاصيتي چنداني براي تجهيز پزشكان به مفاهيم بنيادي درمان و ارتقاي سالم

دي كه بدون توجه به بگذاريم  خود بازار، كااليي ارزشمند به نام سالمت را به خريداراني كه بيشترين ارزش را براي آن قائل هستند تخصيص دهد. يعني براي فر

داند، بديهي است كه قيمت باالي آن را خواهد  را نجات بخش خود مي ق كرونروباي پس عرعمل جراحي قلب باز براي  راهكارهاي پيشگيرانه از بيماري عروق كرونر،

هاي گرانتر براي  پيشگيري و حفظ تندرستي  ارزان براي كساني كه مراقب سالمت خود هستند و درمان به عبارت ديگري آن را بپردازد.  پذيرفت و حاضر خواهد شد هزينه

تر باشد و درمان گرانتر. چرا بايد فردي كه  پذيري پزشكي كمتري نسبت به ديگران دارند. بگذاريم پيشگيري ارزان ي كه كمتر مراقب سالمت خود هستند و مسئوليتكسان

  يب همه تامين شده است.از صندوقي بپردازد كه از ج ،مباالتي مبتال شده هاي خود را كه بر اثر بي ي درمان بيماري مراقب سالمتي خود نيست هزينه

هاي  اي، نوع ريسك ي حق بيمه، حجم ريالي پوشش بيمه بايد آنقدر متنوع  باشند كه انواع گوناگوني از فرانشيز بيمار، تعرفه هاي درماني مي در يك سيستم بازار، بيمه

درماني مربوطه از حق انتخاب  مركزمتاسفانه در كشور ما وجود ندارد و بيمار يا هاي گوناگون به مشتري ارائه نمايند. اين وضعيت  تحت پوشش بيمه و غيره را در قالب بسته

ي اجباري تكميلي درمان حداكثر با انتخاب بين دو گزينه قرار  از كارفرمايان و سازمانها پرسنل خود را تحت پوشش بيمه يبسيار محدودي برخوردار است. براي مثال بسيار

بايد با توجه به برآورد  هاي ژنتيكي و سبك زندگي و شرايط محيطي بسيار متنوع، هر فردي مي هاي انسان و زمينه جه به تنوع بيماريدهند. اين درحالي است با تو مي

بيمه و با  هاي مشابه را با كدام فرانشيز و با كدام حق ريسك شخصي توسط خود او و پزشك وي و نيز بضاعت مالي خود تصميم بگيرد كه كدام ريسك يا گروهي از ريسك

  كدام حجم پوشش ريالي بيمه كند.



 

 

  

هايي مانند عمل جراحي قلب، نازايي، زايمان، تست ورزش، سنجش تراكم استخوان و آنژيوگرافي خريد ريسك  بايد به اجبار براي ريسك ساله مي 20چرا يك مرد  

ر گروه سني وي بيشتر و مهم تر است، با حجم ريالي پوشش بسيار بيشتر از ديگران بخرد؟ كند، اما همين فرد نتواند به ميل خود، ريسك جراحات ناشي از تصادفات را كه د

هاي يپيچيده و متنوع بيمارشناسي بسيار  سال كمترين تناسب را باعلت 70سال و باالتر از  70تا  60سال، بين  60تعيين سه نوع حق بيمه براي سه گروه سني كمتر از 

درمان كنوني،  ي  ساله به بيمه تحميل كند. در واقع در سيستم بيمه 75هاي درماني بسيار بيشتري از يك فرد  ساله هزينه 40. چه بسا يك فرد دارد آنانسان و اپيدميولوژي 

 ها متمركزتر و دازند! هر چه بيمهپر پذير نسبت به سالمت خود، نوعي يارانه را به افراد پر ريسك و مبتال به بيماري كه مراقب سالمت خود نيستند، مي افراد سالم و مسئوليت

ي درمان كاسته خواهد شد. اين  هاي بيمه اي، از تنوع بسته  كار بازار براي ايجاد تنوع در كيفيت و كميت عرضه و تقاضاي بيمه و تر باشند، به دليل دور بودن از ساز دولتي

ي درمان افراد غير مسئول را بپردازند. هر كس بايد به نسبت بي مسئوليتي خود در قبال سالمت خود  مسئول نسبت به سالمت خود هزينه نيست كه افراد عادالنهموضوع 

  هاي گرانتر.   ي بيشتر براي پوشش بيمه ي بيشتري پرداخت نمايد، البته چه در قالب پرداخت مستقيم نقدي و چه در قالب پرداخت حق بيمه هزينه

شان سوخت  بيمه ،كنند ولي با بيمار نشدن شود. چرا كه مردم با بيمار شدن از بيمه مصرف مي شدگان، پيشگيري گرانتر از درمان تلقي مي ع كنوني براي بيمهدر وض

كند. اين مسئله از  ي خود را محروم مي همندي از مزاياي مالي بيم پذيري پزشكي تندرست نگه دارد، از بهره شود. اگر فردي خود را از طريق ارتقاي آگاهي و مسئوليت مي

سيستم جديد مراقبت سالمت با پشتكار مشتري  از طريقاي  بگونه تعارضاين با كاهد. در اياالت متحده  ي مشتري و بيمار براي حفظ تندرستي خود مي انگيزه

)Consumer-Driven Health Care: CDHCميزان  برها بيش از اينكه  . در اين سيستماند له بر خاستهبه مقاب »متانداز سال حساب پس«ز طريق تشكيل ) ا

 تمكيليدرمان ي  هاي بيمه در سيستم . به عبارت ديگرگيرد كننده كنترل صورت مي  صورت گيرد، بر ميزان تقاضا از سوي خود مصرف كنترلكننده  عرضه از طرف عرضه

اي براي درمان بيماري خود پرداخت  هيچ هزينه ي كمي يا هاي همگاني چون فرد هزينه م بيمهوجود دارد. در سيست) Moral Hazardsمخاطرات اخالقي ( كنوني،

وي را به سمت  ،و نظام بيماري محور عدم تقارن اطالعاتتواند به دليل  روند كه مي هاي پيشنهادي پزشكان مي پذيري زير بار درمان كند، آنها براحتي و بدون مسئوليت نمي

  .دهدنيستند) سوق  هم تر (كه لزوما بهتر گران و گرايي بيشتر مصرف

 عدالت يعني افراد به نسبت شايستگي خود از امتيازات و امكانات برخوردار باشند. صحبت از حق سالمت براي همه پسنديده است، اما همه نيزعدالت در سالمت: 

ه باشند. اما ممكن است فرد به دليل ويژگي شخصيتي، ناداني، اشتباه يا بد شانسي يك يا حق دارند خودرو، موبايل، مسكن، رفيق، درمان پيشرفته، طول عمر و غيره داشت

تواند باعث شود هر كس با هر شرايط جسمي، محيطي، ژنتيكي از بهترين نوع سالمت برخوردار  را از دست بدهد. آيا صرف اطالق حق سالمت مي» ها حق«چند عدداز اين 

نظر از تالش، درآمد، اشتياق،  بهترين امكانات صرفكه مثال چون داشتن مسكن حق همه است، بنابراين همه بايد بهترين مسكن را با پذير است  باشد. آيا اين توجيه

در باالترين  فردي و اجتماعي هاي ارزشيابد كه در سلسله مراتب  اي اختصاص مي شايستگي و ارزش آنها در جامعه دارا باشند؟ بديهي است كه بهترين مسكن تنها به عده

ها بايد نصيب كساني شود كه بيشترين ارزش را براي آن قائل هستند و بيشترين تالش را  سطح قرار بگيرند، درست همانگونه كه بهترين وضعيت تندرستي و بهترين درمان

  كنند.  براي رسيدن آن مي

خود از حقوق مادي و معنوي برخوردار كند. صحبت از حق ي  هتالش مثبت براي جامعدست نامرئي اقتصاد بازار اين قدرت را دارد كه افراد را به نسبت شايستگي و 

توانند در معناي حداقلي حق به شهروندان خود خدمت كنند (البته اگر در معناي حداقلي  هاي وابسته مي به معناي حداكثري (بهينه) است نه حداقلي (پايه). دولت و سازمان

هاي حداكثري حقوق شهروندان در يك فضاي رقابتي سالم نقش  تواند در تبلور خواسته بخش خصوصي و اقتصاد بازار است كه مي حق توافقي صورت گيرد). ولي اين

كي از آن آن و پيچيدگي بسيار زياد توليد آن، يي  ه) نيز به دليل ارزش بهينبا تعريفي كه مورد قبول همه باشد مهمي داشته باشد. سالمت و درمان بهينه (نه سالمت پايه



 

 

هاي غلبه  تواند بطور عادالنه، توسط اقتصاد بازار تامين و توزيع شود! اين گونه است كه پيشرفت علوم پزشكي و سالمت رخ خواهد داد و كرانه حقوق حداكثري است كه مي

  هاي آدمي و سطح باالي دانش و تكنولوژي پزشكي و سالمت قابل دسترس خواهند بود.     بر بيماري

  

هاي بهينه است.  ها، عامل اصلي دسترسي به درمان هاي بيمه يا رفاه شركت ) و چه صندوقOut Of Pocketامروزه پول، چه در قالب پرداخت نقدي توسط بيمار (

د وضع مالي، آگاهي از ارزش سالمت و شود. اينكه يك فرد براي سالمت خود چقدر پول بايد بدهد، بستگي به عواملي مانن ي درمان و سالمت عموما با پول بيان مي هزينه

ي سالمت بهينه و پيشرفته براي همه از طريق  ي ژنتيكي، شرايط شغلي و محيطي، سبك زندگي و رفتار وي دارد. يك كاسه كردن و يكسان كردن هزينه پيشگيري، زمينه

رسانند كه  ها را به جايي نمي شوند يا معموال بيماري ود هستند و كمتر بيمار ميهاي فراگير بيمه يا دولتي نوعي تبعيض به كساني است كه مواظب سالمت خ ايجاد صندوق

هاي پزشكي و سالمت در حد پايه و حداقلي توجيه اخالقي و عرفي  يك كاسه كردن هزينهشايد ي هنگفتي براي درمان آن الزم باشد.  كار از كار گذشته باشد و هزينه

  پذير است و نه توجيه اقتصادي و منطقي دارد. اي پزشكي و سالمت بهينه و پيشرفته نه امكانه اما يك كاسه كردن هزينه داشته باشد

دقيقه اقدام به تجويز  5تواند با يك تشخيص اوليه و ساده در عرض  تواند در يك ويزيت تنوع زيادي از انواع خدمات سالمت را به بيمار ارائه نمايد. مي يك پزشك مي

گيري و  سيستماتيك و فرايند تصميمي  هبيمار در همان نوبت ويزيت در قالب يك معايني  هبراي كشف مشكالت عديد انرژي خود را و وقتتواند  ميدرمان كند يا 

متنوع است،  ها وقت و انرژي بطلبد، صرف كند. حال بايد چه تمهيدي انديشيد تا قيمت هر نوع خدمت كه بسته به عوامل گوناگون بسيار پاسخدهي طوالني كه شايد ساعت

شناسيد؟ همين موضوع در مورد  گذاري قيمتي اين تنوع خدمتي مي عرضه و تقاضا براي شاخصي  هپزشكي و مردم را در يك رابطي  هتعيين شود؟ آيا كسي بهتر از جامع

اري را براي بررسي علل بيماري و راهكارهاي درماني تخصصي نيز مصداق دارد آنجا كه ويزيت يك بيمار مبتال به لوسمي كه بايد وقت و انرژي بسيفراخدمات تخصصي و 

  بيمار از پزشك بطلبد، با ويزيت يك بيمار ساده مانند فرد مبتال به تب خال ساده تفاوت اساسي دارد. ي  هو نيز صحبت با خانواد

ه خدمات پزشكي كه تا پيش از اين در اختيار سازمان نظام پزشكي بود، با اينكه ظاهرا ميداني براي مشاركت بخش خصوصي پزشكي در تعيين تعرفي  هتعيين تعرف

ام پزشكي، قادر به هاي شوراي عالي نظام پزشكي و نيز ساختار بوروكراتيك و نيمه دمكراتيك نظ گيري هاي صنفي پزشكي در روند تصميم بود، اما به دليل ضعف انجمن

ه تنها مشكل حل نخواهد شد، بلكه عادالنه و منطقي كردن نرخ تعرفه در چارچوب ساز و كار اقتصاد بازار نبود. اكنون با واگذاري اين وظيفه به دولت و شوراي عالي بيمه، ن

ها در نهادهايي به غير از توليدكنندگان و متوليان  گيري و نيز تمركز تصميمهاي خدمات پزشكي  گذاري تعرفه خصوصي و اقتصاد بازار از روند قيمت شدن بخش تربدليل دور

سرباري و سود ي  هتحقيق و توسعه، هزيني  همديريت، هزيني  هگذاري، هزين هاي سرمايه تواند هزينه اصلي سالمت و درمان، بر مشكل افزوده خواهد شد. دولت چگونه مي

كند كه در بخش سالمت بتوانيم اختيار تعيين  ها طبعيت مي دولتي محاسبه كند؟ مگر ساز و كار اقتصاد بازار از دولتي  هر تعرفگذاري در بخش خصوصي را مازاد ب سرمايه

ها نقش تنظيم  ولتكننده در تعيين قيمت نقش اصلي را داشته باشند و د  كننده و تقاضا  كند كه تنها عرضه آن را به دولت واگذار نماييم؟! اقتصاد بازار ايجاب ميي  هتعرف

كننده و پيشنهاد  هاي غير دولتي نيز بايد بتوانند نقش نقد  هاي آزاد و سازمان ها و قراردادهاي موضوعه را بر عهده داشته باشند. رسانه كننده و ناظر بر قوانين و آيين نامه

شود،  بيشتر دخالت و دستوري عمل كند، از كيفيت خدمات پزشكي كاسته مي خود را ايفا كنند. هر چه دولت در  ساز و كار اقتصاد بازار در بخش خصوصي،ي  هدهند

  ماند.  ي پزشكي ناكام مي حرفهي  هشود و توسع پذيري مردم بيشتر مي يابد، آسيب هاي درماني بروز مي هايي مانند زيرميزي و قهر با بيمه پديده

بهداشتي، ي  ههاي اولي بهداشتي و سالمت مانند مراقبتي  هگيرد كه يك سر آن خدمات اولي خدمات سالمت و پزشكي طيف وسيعي از خدمات را در بر ميي  هگستر

پزشكي ي  اوليهتوانيم دو سر طيف را خدمات  جراحي است. مي -هاي تشخيصي و درماني ترين فرايند سر ديگر آن انجام پيچيده و غيره است و ايمن سازي، آموزش همگاني

ي  پيشرفتهآحاد مردم در نظر بگيريم ولي خدمات ي  هپزشكي براي همي  اوليهتوانيم دولت را مسئول و مجري خدمات  الق كنيم. ميپزشكي اطي  پيشرفتهو خدمات 

بخش  ريت هستند را بهپزشكي كه عموما وابسته به عوامل و متغيرهاي دخيل در نظام بازار مانند روزآمدي، نوآوري، تكنولوژي، رقابت سالم، ارتباطات، تخصص، مدي

  خصوصي واگذار كرد.



 

 

   

هاي مديريت  ي خدمت دارد) را در شكل پيشرفته و مدرن آن يعني سيستم كننده  بايد اجراي طرح پزشكي خانواده (كه اشاره به تيمي بودن ارائه بخش خصوصي مي

بخش ي مردم را حتي در قالب طرح پزشك خانواده به اجرا گذارد.  ي همه ي تامين سالمت پايه و اوليه سالمت به عهده بگيرد ولي به دولت نيز اين حق را بدهد كه برنامه

تواند تعهدي براي تامين خدمات  ي مردم داشته باشد، همانگونه كه دولت نمي ت براي همهتواند تعهدي در تامين سالم خصوصي نمي

ي پزشكي براي آحاد  دخالت دولت در تامين سالمت و خدمات پيشرفته ي دانش و تكنولوژي پزشكي داشته باشد. ي سالمت و توسعه پيشرفته و بهينه

ره به نيز دارد. مخالفت بخش خصوصي با اصل طرح پزشك خانواده  ي مردم است، باز مي ي براي همه ن سالمت پايهي اصلي خود كه تامي مردم، ايشان را از انجام وظيفه

محتاج بخش خصوصي و اقتصاد بازار  ،ي اين طرح و حتي طرحهاي موثرتر و پيشرو ي بهينه ي پزشكي است! اما ارائه ي حرفه برد. سالمت محوري مسير آينده جايي نمي

ي پزشكي و حفظ سالمت باشد، بخش خصوصي با  ي سالمت برخوردار شوند ولي جايي كه نياز به خدمات پيشرفته ي مردم توسط دولت از خدمات پايه م همهاست! بگذاري

شد تا بتوانيد نيازهاي پزشكي مهم و تر با ي دولتي قويتر و پيشرفته تواند از پزشكي خانواده بايد و مي ميي بخش خصوصي  و كار اقتصاد بازار وارد شود. پزشكي خانواده ساز

   قانون اساسي است. 44و  43، 29ي مردم را حل وفصل نمايد. اين بهترين راه حل براي اعتالي سالمت مردم و رفع بحران اشتغال پزشكان در چارچوب اصول  پيچيده

خواهد داشت و به دليل  افزايد، چون هر چيز رايگان و يا ارزان تقاضاي بيشتر مي ي سالمت توليد خدمت كند، اما اين كار ذاتا بوروكراسي را اگر بپذيريم دولت در حوزه

كند يا  كننده يا مراكز درماني دولتي محدود است، دولت مجبور خواهد شد پس از مدتي قوانين و شرايطي وضع كند كه تقاضا را كنترل كرده و هدفمند  اينكه تعداد عرضه

بندي و نه  رود و چون كنترل تقاضا از طريق بوروكراتيك و سهميه هاي سازماني و اجرايي دولت باال مي ) بزند. در هر صورت هزينهRationingبندي ( بايد دست به سهميه

والني شاكي خواهند هاي ط كنند يا از نوبت كنند و از دولت خدمات ارزان را باز هم مطالبه مي اند، احساس تبعيض مي بازار صورت گرفته، افرادي كه خدمات را دريافت نكرده

و ها يا داروهاي خاص از خدمات،  دهي طوالني، مستثنا كردن بيماري هاي سالمت، دست به اقداماتي مانند نوبت شد. در اين مرحله دولت مجبور مي شود براي كنترل هزينه

ي خود را به لقاي  هاي بيمه شود مردم عطاي دفترچه ريج باعث ميي يابد كه اين خود بتديمقررات و شرايط محدود كننده بزند تا از سيل تقاضاهاي مردم رهاتدوين 

، اما اين مسكن نيز كند رضايت آنان را جلب ميعرضه را زياد خواهد كرد و بطور موقت  ،دولت با افزايش بودجه دوباره كيفيت پايين خدمات ببخشند.هاي طوالني و  نوبت

از ، پس از مدتي همان افراد بين عينك رايگان را تجويز كند هاي انسان تمامي ندارد. اگر دولت به افراد نزديك قدار تقاضادهد، چون م بعد از مدتي اثر خود را از دست مي

  !توقع خواهند داشت را انجام عمل ليزيك رايگان يا ارزاندولت 

بطور غير قابل مهار افزايش يابد، بنابراين دولت مجبور خواهد شد براي  هدوباركننده (در اينجا پزشك) نيز باال برود، بودجه هم بايد   از سوي ديگر اگر تعداد عرضه 

تر كند يا به هر پزشك دستور دهد بيماران را با شرايط خاص يا در تعداد محدودي ويزيت  كنترل و محدود كردن عرضه كننده، شرايط مدركي و استخدامي آنان را سخت

دولت تبعيت ي  هعرضي  هنالند (چون غالبا حقوق بگيرند)، اما مجبور خواهند بود از سياست محدود كنند ك باالي تقاضا ميكنندگان موجود ضمن اينكه از ترافي كند. عرضه

تر  ا سهلاستخدام عرضه كننده ر كنند. پس از مدتي دولت براي راضي نگه داشتن آنها يا بايد به آنها درصد مازاد بر حقوق (كارانه يا پورسانت) بدهد و يا شرايط مدركي و

دولت ي  هها استخدام نمايد. در هر صورت بودج بيشتري استخدام شوند. در ضمن بايد بازرساني را براي عدم تخطي آنها از قوانين و آيين نامهي  هكنند  كند، تا افراد عرضه

هايي با تعداد  بيماران نيازمند خدمات رايگان يا ارزان به سوي درمانگاهشويم كه سيل  ها بر آيد. بتدريج با وضعيتي مواجه مي بايد بيشتر و بيشتر شود تا از پس اين هزينه

بيند!) كه از سد تحصيلي و استخدامي دولت  ي آنها به دليل نياز كَمي جامعه و تحميل دولت بشدت آسيب مي كمي پزشك خوش شانس (يا بد شانس؛ چون كيفيت حرفه

هاي  توانند خدمات رايگان يا ارزان بدهند، در روياي شيرين آرزو هاي خود چون نمي در مطب ،ن زيادي در بيرون درمانگاهشود و در اين حال پزشكا اند، روانه مي گذر كرده

گرايي  يكي از داليل مدرك ضمن اينكهپزشكي ما شده است! ي  هاين همان عدالتي است كه نصيب جامع ند.انبيمارمراجعه منتظر دوران تحصيلي خود بيكار مانده و 

  صي  و استخدامي در سيستم خدمات پزشكي نيز است.تخص

) را براي پزشكان و تيم پزشكي وي تهيه كرده است تا ايشان Guidelinesهايي ( وري و اثر بخشي طرح پزشك خانواده، رهنمود همچنين دولت براي افزايش بهره

ارزيابي پايلوت طرح، حجم زيادي از پزشكان و كاركنان تيم مربوطه ي  هبجز شاغلين مرحلمطلوب تشخيصي و درماني برسند. در اين حالت ي  هبر اساس آن سريعتر به نتيج

كند و اكثريت پزشكان  را طي مي  خانه تا پايين ها مسيري از باالترين سطوح باالي سازمان يا وزارت مانند چون اين رهنمود ها كنار مي اين رهنمودي  هاز مشاركت در تهي

ها در  چرا يك پزشك كه در دوران تحصيالت خود با حجم زيادي از اين رهنمودپرسش اين است كه ها ندارند.  كتي در تهيه و تنظيم اين رهنمودشاغل در اين طرح، مشار

شك در طول دروران تحصيل كار ببندد؟ مگر غير از اين است كه يك پز هاي جديد دولت را مطالعه و به بايد دوباره رهنمود كتب درسي خود آشنا بوده و سر و كار دارد، مي



 

 

ضاوت باليني پزشك و تيم او خود ياد گرفته است كه بهترين رهنمود تشخيصي، پيشگيري و درماني را براي بيمار خود بكار ببندد؟ متاسفانه اين رهنمودهاي روتين، نقش ق

ر طبيعي خود پزشك را در خدمات سالمت محور به سمت استانداردسازي و استفاده سازد. اقتصاد بازار با ساز و كا هاي منحصر بفرد بيمار را بتدريج كمرنگ مي و نيز ويژگي

پزشكان بخش خصوصي در بهترين ي  هالمللي پزشكي، با انگيز هاي بين سازي رهنمود دهد و هر گونه بومي ها براي افزايش كيفيت خدمات خود سوق مي از بهترين رهنمود

هاي نوين راهكارهاي تشخيصي  هاي پزشكي دولتي، اقدام به تدوين و طراحي ايده بخش خصوصي فراتر و موثرتر از رهنمود گيرد. بسياري از پزشكان شكل خود صورت مي

كي در هاي جديد پزش ها و رويكرد كنند. در واقع بهترين عامل و انگيزه براي سوق دادن پزشكان به روش بهينه از مراجع و منابع دانش پزشكي ميي  هو درماني و نيز استفاد

  هاي دولتي! ) اقتصاد بازار است نه دستورالعملEvidence-Based Medicine: EBMجهان از جمله پزشكي مبتني بر شواهد (

    

مربوط است نه ماهيت خود اقتصاد بازار!  نظام بيماري محور به وجود ي سالمت اشكاالت سيستم بازار در كشوري مانند آمريكا به عنوان مهد اقتصاد بازار در عرصه

هر چند دو دليل هاي سالمت است.  ي ساز و كاري براي كنترل منطقي تقاضا و قيمت خدمات پزشكي ضمن ارتقاي شاخص ي كنوني در اين كشور بر سر تعبيه منافشه

اي بر قابليت اقتصاد بازار آزاد در  تواند اشاره ن مهد پزشكي دولتي) به سوي آمريكا ميباالي نوآوري و سير مهاجرت پزشكان از كشورهاي ديگر به ويژه كانادا (به عنوا ميزان

هم اگر در   چون بازار نمايد، ي پايدار نباشد، الزامي مي پزشكي داشته باشد، ولي با اينهمه هيچ سيستمي كامل نيست و رفع نواقص هر سيستم اقتصادي كه در جهت توسعه

ي غيرقابل  شود. در هر صورت تكامل، پديده ي پايدار باشد، موجب شكوفايي و بالندگي جوامع مي گر در جهت توسعهو اشود  شد، دچار سقوط ميي پايدار نبا جهت توسعه

  ي فرايندهاي طبيعي و اجتماعي است.  اجتناب همه

ابعاد آن، توليد خدمت نمايد. بودجه بايد براي ي  هباشد و دولت نبايد در هم مي، اقتصاد بازار در كشور ما نيز راه چاره براي خالصي از وضعيت نابسامان سالمت بهترين

ها! اين از عدالت مورد ادعاي دولت بدور  خدمات پايه و اساسي اوليه در سطح گسترده تا اقصي نقاط كشور صرف شود نه ارائه خدمات پيشرفته در مراكز درماني يا بيمارستان

پزشكي رايگان يا ارزان دولتي برخوردار باشند، ولي در شهرهاي كوچك خبري از اين گونه خدمات نباشد. ي  هامكانات و خدمات پيشرفتاست كه مردم شهرهاي بزرگ از 

انه. البته عموما روش ماليات و يار هاي مبتني بر بازار مانند  سياست -2مقررات و دستورات  -1تواند از دو طريق رفتار بازار و بخش خصوصي را تا حدي تنظيم كند:  دولت مي

   اجتماعي است.ي  هو با كمترين هزين دهد مي بهتريي  هدوم نتيج

اي و مهم هستند كه بايد با افتخار و سربلندي در  مستخدمين بيماران نيستند! آنها افرادي با يك شغل حرفهو پيراپزشكان بايد با صداي بلند اعالم كرد كه: پزشكان 
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