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 دهيچك

تتانرد   هراي شردید مری    هرا و صصرتم    یعنی اقتصادي كه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شررایط دشرمنی   اقتصاد مقاومتی» :زمينه و هدف

از برار بيماریهراي فقرر يفررین در جامعره را تشرکي         مری ، بخش مه3تالالت نيازمند به اعمال جراحیاص. «2رشد و شکتفایی كشتر باشد  كننده تعيين

 و سرالم   بره  مجررو   و بيمرار  افراد بازگرداندن و زندگی شدن طتالنی رنج، و درد براي كاهش صرفه به مقرون روش یک از طرفی جراحی. دهند می

شتد، بلکه به گسترش فقرر و فالكر  در    سالم  می  میه اثربخش، نه تنها متجب اتالف منابع عمتغفل  از راهبردهاي هزین. اقتصادي اس  وري بهره

ی علمی، عردات  در برصرترداري اقشرار    یدر جراحی، متجب شکتفا میرویکرد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فرهنگ و اقتصاد اسال. شتد جامعه منتهی می

در این مطاتعه ضمن مرور و تتصيف رابطره فقرر برا جراحری،     . شتد هاي سالم  می لی در هزینهجتیی م محروم از صدمات پيشرفته سالمتی، و صرفه

 .راهبردهاي فقرزدایی و عدات  در سالم  پيشنهاد شده اس 

 .و تجربيات نتیسنده اس  ها این نتشته یک مطاتعه مروري و ثب  دیدگاه :روش

اوتتی  بهداش  و پيشرييري برر   »: ر در جراحی شناسایی و تحلي  و راهيابی شده اس مصادیق اقتصاد مقاومتی در متضتعات مشروحه زی :ها يافته

سبک زندگی ساتم نظير صتاب و »، «هاي جراحی درمانی و تکنيک - اقدامات تشخيصیهزینه اثربخشی »، «عداتتی در جراحی عدات  و بی»، «درمان

، «اندیکاسيتن و اوتتی  درمانی»، «پيشييري و كنترل عتارض جراحی»، «ران جراحیچاقی و اضافه وزن در بيما»، «بيداري، فعاتي  فيزیکی و تغذیه

، «ها و سایر اقدامات غيرضروري و غلط و تصتیربرداري ها يزمایش»، «ها كارگيري ابزار، وسای ، متاد مصرفی، داروها و نظایر ين همعيارهاي اقتصادي ب»

 .«هاي ویژه جراحی هاي مترتب بر مراقب  هزینه»، «جراحیهاي سترونی، و رعای  استریليتی در اعمال  شيته»

ها و جلتگيري از فشار مضاعف به اقشار محرروم و تقتیر  بنيادهراي     جراحی، در كاهش هزینه معيارهاي و ایمنی و میرعای  اصتل عل :گيري نتيجه

 .سالم  جامعه، و زدودن چهره نازیباي فقر از جامعه اسالمی، ضروري و حياتی اس 
 

 فقر ،عمتمی جراحیهاي بهداشتی، تحلي  هزینه ستدمندي  ارائه مراقب  ،اقتصاد مقاومتی :ها يد واژهكل
 

 مقدمه
. تاكنتن مطاتب زیادي در مرترد اقتصراد مقراومتی نتشرته شرده اسر       

جراي   در این سلسله مقراالت بره  . پذیرند بعضی مطاتب قاب  قبتل وتی تتجيه

مثرال،   به عنتان. ر و تحلي  صتاهد شدپردازي متارد بارز و مشخص ذك نظریه

نظرر وجرتد    یکی از اصتل اقتصاد مقاومتی در سالم  كه در مترد ين اتفرا  

ایرن اصر ، هرم از نظرر     . دارد، اوتتی  بهداش  و پيشييري بر درمان اسر  

هاي سالم  و هم از نظر اثربخشی بركرات زیرادي دارد، وتری     كاهش هزینه

 .اميدواریم افراد فرهيخته به ين بپردازند .كمتر به مصادیق ين پرداصته شده

رعای  عدات  در سالم  و جلتگيري از ظلرم و نرابرابري، عرالوه برر يثرار      

. نظير اقتصادي به دنبال صتاهد داشر   درصشان اجتماعی و معنتي، بركات بی

سبک زندگی ساتم اسرالمی، مصردا  برارز دیيرري اسر  كره داراي ماهير         

این شيته سراتم زنردگی برراي امرتر مهمری      . س اقتصاد مقاومتی در سالم  ا

، مطاترب  "عادات غرذایی و تغذیره  "، "، اتيتي حركتی"صتاب و بيداري"نظير 

قب  از ينکره  »: فرمایند می( ع)به عنتان نمتنه حضرت علی . ارزنده بسياري دارد
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ت پيتسته فرهنيستان علتم پزشکی جمهتري اسالمی ایرانعض: نتیسنده مسئتل *. 1
 مقام معظم رهبري. 2

3. Surgically treatable disorders 
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اگر سر تتحه برنامره روزمرره قررار گيررد، بره      « سير شتید از غذا دس  بکشيد

 عم  كردن بره ایرن فرمران متجرب كراهش     . مفهتم پيشييري از چاقی اس 

هراي گرزاف و عرتارض صطرنرا       هزینره  هاي مختلف جراحی چراقی و  روش

در این مقاته سعی صتاهد شد كه مصادیق رعای  و عردم  . ها اس  مترتب بر ين

هرا   هاي جراحی شناسایی و تحلي  و يثرار ين  رعای  اقتصاد مقاومتی در درمان

 .در ایجاد فقر یا در نقطه مقاب  فقرزدایی در جامعه ارائه شتد

مقاومتی كه در اقتصاد سالم  نيرز   بعضی از راهبردهاي دیير اقتصاد

 (:1)متضتعي  دارند عبارتند از 

هزینره  " ،"اصال  اتيتي مصررف  "هاي ایجابی متاردي نظير  در جنبه

هاي  سازي و پتیایی سيستم فعال"؛ "وري اثربخشی اقدامات و افزایش بهره

هررا در يزمررتن بررزر   تبرردی  تهدیرردها برره فرصرر " ؛"اي سررالم  بيمرره

؛ "تانمردانرره اسررتکبار جهررانی عليرره ملرر  بررزر  ایرررانهرراي ناج تحررریم

 "؛ "گيرري روحيره مقاومر  در نظرام سرالم  و جهراد اقتصرادي        شک "

حمایر   " ؛"سازي كاالهاي اساسی سالم  در ابعاد و حجم منطقی ذصيره

سازي اقتصراد و ترالش برراي     مردمی" ؛"از اقتصاد دانش بنيان در سالم 

ساتم و كارساز براي دس  یافتن به تقتی  بخش صصتصی و ایجاد رقاب  

تعام  عزتمند و مسرتق  و در عرين حرال    " ؛"تتسعه اقتصادي در سالم 

هرا   سازي ين هاي متفق جهانی و بتمی مثب  با اقتصاد جهانی و اصذ تجربه

 .(2)"براي تحقق اقتصاد مقاومتی

صتدداري از هرر نرتع اسرراف و    "هاي سلبی متاردي از قبي   در جنبه

؛ "مهرار سرتداگري و فسراد   "؛  "هاي سرالم   كاالها و سرمایه ضایع كردن

ترجيح منافع شخصی به جاي قرار دادن منافع ملری و حيراتی سرالم     "

نی مرتارد  در این مقاته به مصادیق عي.... و  "ییایجاد تقاضاي اتقا"؛ "مردم

 .شتد میفت  اشاراتی 

 

مصراري   : اولويت بهداشت و پيشگيري برر ررمرا   
 تياقتصار مقاوم

 هاي واگيررار بيماري ر الف

تررین شرتاهد مرترد نيراز برراي       هرا از عينری   نتایج برار ملرری بيمرراري  

شمار ه اري، مدیری ، پژوهش، و تتسرعه منرابع بخرش سرالم  بذگ سياس 

غلبه " سيماي سالم  و بيماري در ایران، در مجمتع از نماي قدیمی .روند می

ومير حتل زمران   مر "؛ "اري و زایمانعتارض بارد"؛ "هاي واگيردار بيماري

ستانح و "و  "هاي غيرواگير غلبه بيماري"، به "اي كمبتدهاي تغذیه"؛ و "تتتد

این تحتل اپيدميتتتژي،  با وجتد(. 3)در سطح ملی گذار كرده اس  "حتادث

شرمار  ه اي برراي سرالم  جامعره بر     هاي واگيردار هنتز تهدید عمده بيماري

تتاند، برروز و   ها، واكسيناسيتن، می س ينأو در ر ييراقدامات پيشي. روند می

جرتیی كرالن و    هاي واگيردار را مهار و متجب صرفه عتارض ناشی از بيماري

هاي اقتصاد مقاومتی مربتطه  بعضی از مؤتفه. شتدهاي سالم   ملی در هزینه

 (: 4)به شر  زیر اشاره شده اس  

 و كشتري، با محتریر     هاي واكسيناسيتن عمتمی اجرا و تداوم برنامه

تررین راهبررد    ترین و هزینره اثرربخش   شبکه بهداشتی درمانی، متفق

 .رود ه شمار میهاي واگيردار ب ارتقاي سالم  با كنترل بيماري

 هاي عفتنی ناشی از گسترش فقر و گرران شردن    افزایش انتاع بيماري

تر كنترل  هاي ارزان صدمات سالم ، متجب افزایش تقاضا براي روش

 .ویژه واكسيناسيتن شده اس  هالم ، بس

 هاي ژنتيکی در عتامر  ميکروبيتترتژي ر     تغييراتی به صترت جهش

هراي   دهد كه متجب تغييررات صراد در پراتتفيزیتتتژي بيمراري     می

هاي نتپدید و بازپدید، و نيز يثار ناشی از  بيماري ،شناصته شده قدیمی

بار . شتند هاي رایج می زا به درمان هاي بيماري مقاوم شدن برصی گتنه

هاي سالم ، بسريار زیراد    هاي ميکروبی، براي نظام اقتصادي مقاوم 

 .اس 

 ين بتدن سرطح  یثباتی اقتصادي و تترم؛ افزایش شکاف طبقاتی؛ پا بی

ستاد سالم  در مناطق دوردس  و كمتر برصرتردار؛ باورهراي غلرط؛    

هراي   يپراكندگی جمعي ، متجبات تهدید سالم  مردم در اثر بيمار

 . كند واگيردار را فراهم می

 "رسرانی عمرتمی برراي اصرال  رفترار عمرتمی و        اندازي سيستم اطالع راه

هرراي  شناسررایی عفتنرر "؛ "افررزایش فرهنررگ و سررتاد سررالم  جامعرره 

اسرتقرار سيسرتم   "، "هرا  بيرتتيکی ين  بيمارستانی و تعيين مقاومر  ينتری  

جرام و تتسرعه   ان"؛ "هراي عفرتنی و گرمسريري    اطالعات مدیری  بيماري

سرازي رازي، انسرتيتت    سسات علمی مانند سررم ؤتحقيقات مشتر  بين م

تعيررين سرررواپيدميتتتژي  "؛ "پاسررتتر و مراكررز تحقيقررات ایرردز و سرر  

هرا، از راهبردهراي شرناصته     و نظرایر ين  "هاي عفتنی و گرمسيري بيماري

 .هاي واگيردار در سطح جامعه اس  شده و هزینه اثربخش كنترل بيماري

 

 هاي غيرواگير بيماري ر ب

 «ميليتن مترد مر  در سراسر دنيا  33هاي غير واگير هر ساته  بيماري

 .را به دنبال دارند و یک مانع مهم بر سر راه تتسعه كشرترها هسرتند  

پذیر جامعه را به شدت تحر  تريثير    ها افراد فقير و يسيب این بيماري

ها  مقابله با این بيماري. ندكشان ها را به ورطه فقر می اند و ين قرار داده

ها واستفاده از تجربيات سرایر كشرترها و    ين عتام  صطرسازبا كنترل 

 (. 3)« اس  پذیر اتمللی امکان هاي بين هاي كارشناسی سازمان تتصيه

 08  هاي مزمن در كشرترهاي   ومير ناشی از بيماري درصد درصد مر

ي  جهان در این بيشترین جمع. افتد مد متتسط و كم اتفا  میيبا در

  .كنند كشترها زندگی می

 هراي غيرواگيرر اصتصراد     ها، به بيماري در ایران بيشترین بار بيماري

چاقی و "(. درصد در زنان 33هاي مردان و  درصد بار بيماري 43)دارد 

؛ "عدم تحر  فيزیکی كرافی "؛ "هيپرتانسيتن شریانی"؛ "اضافه وزن

پررنج عامرر  صطررر اوتيرره  ، از جملرره"اعتيرراد"و  "هيپركلسررتروتمی"
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انرد   باشند كه بيشترین سهم بار بيمراري را به صتد اصتصاد داده می

درصرد از برار كلری     11"؛ "درصد از بار مربتط به عتام  صطرر  80")

 .(8)1ميليتن سال سازگار شررده با ناتتانی 8/1"؛ "بيماري

 هاي مزمن در جتامع فقيرتر در مقایسه با  بار اقتصادي بيماري

فقرا به دتير  افرزایش   . برصتردار به نسب  بيشتر اس  جتامع

متاجهه با صطرات و كاهش دسترسی بره صردمات بهداشرتی،    

هاي مزمن منجر به سقتط افراد  بيماري. پذیرتر هستند يسيب

ها در ورطه فقر شده، وضعي  پيچيرده و بردتري از    و صانتاده

 .(7) كنند بيماري و فقر ایجاد می

 

 هاي قابل پيشگيري اقتصاري ناشي از بيماري مصاريقي از بار پ ر

 وميرهررا  درصررد از مررر  78هرراي مررزمن، مسرربب  در ایررران بيمرراري

 .بسياري از این متارد قاب  پيشييري هستند. (0)هستند

 ميليتن دیابتی در كشتر ایران زندگی  3قبلی، حداق   هاي در گزارش

اطرالع   تد بری ها از بيماري صر  از ين  كنند كه متيسفانه حدود نيمی می

این بيماري نهمين عل  مر  در زنران و شرانزدهمين علر     . هستند

هاي اصير تعداد بيماران مبتال به دیاب   در سال. مر  در مردان اس 

 .ومير ناشی از ين، افزایش یافته اس  و مر 

 وميرر بره   عروقی رتبه اول را از نظر مر  -هاي قلبی  در ایران بيماري

وميرهاي ساتيانه مربتط  درصد از مر  38و صتد اصتصاد داده اس 

 .(18) اس به این بيماري 

  در هر سرال  )مير اس   و مر در كشتر ما، سرطان ستمين عل  شایع

مترد در هر  188مترد جدیرد، با ميزان بروز تقریبی  888,78بيش از 

با افزایش اميد به زندگی و افرزایش درصرد   (. هزار جمعي  اس  188

بسرياري از  . عير ، برروز ين افرزایش صتاهرد یافر      ساتمندان در جم

ها قاب  پيشرييري و یرا برا تشرخيص بهنيرام قابر  معاتجره         سرطان

 .(9) باشند می

  استان كشتر در  29مير در  و مر طبق يمار مندرج در سيماي

، ده عل  اصلی مر  در ایران، به ترتيب عبارتنرد  1303سال 

؛ "غيرعمررديحررتادث "؛ "عروقرری - هرراي قلبرری بيمرراري": از

اصتالالت حرتل  "؛ "هاي دستياه تنفس بيماري"؛ "ها سرطان"

مجمرتع حرتادث   "؛ "هراي دسرتياه گرتارش    بيمراري "؛ "تتتد

؛ "هرراي دستررررياه ادراري و تناسررلی   بيمرراري"؛ "عمررتمی

 "هراي مرادرزادي   ناهنجراري "و  "اصتالالت غدد و متابتتيک"

پيشييري ها، قاب   بسياري از عل  منجر به این بيماري(. 11)

را از   هستند و در صترت پيشييري بار اقتصادي بسيار عظيمی

 .دوش نظام سالم  برصتاهند داش 

نظير خواب و بيرداري    "سبك زندگي سالم اسالمي"
 فعاليت فيزيكي و تغذيه

ل وقرتع بسرياري ازانرتاع    ئتسبک زندگی نامناسب و غيربهداشتی مس

نی بهداشر  ترا سرال    طبق گزارش سازمان جهرا .هاي مزمن اس  بيماري

تتسعه، بار اقتصرادي ناشری از دیابر ،     در پنج كشتر بزر  درحال 2813

تریليتن دالر بتده اسر    23/1عروقی،  -هاي قلبی  سکته مغزي و بيماري

بيليتن دالر در فدراسيتن روسيررررره و   388بيليتن دالر در چين،  337)

فرت  ناشری از    هراي  همره بيمراري  . (12)(بيليتن دالر در هندوستان 338

سبک زندگی غلط و غيربهداشتی هستند و با رعای  دستترات بهداشتی و 

 . باشند اصال  سبک زندگی قاب  پيشييري می

هاي مزمن رایرج، از   مداصالت پزشکی براي پيشييري اوتيه از بيماري

برصترداري . باشند طریق اصال  سبک زندگی و تغذیه ساتم، با اهمي  می

ترسی به منابع براي كاربرد مؤثرتر اطالعرات، از اهمير    ها و دس از مهارت

هاي اطالعاتی و يمتزشری و انجرام    ایجاد زیرساص . بيشتر برصتردار اس 

مد يمداصالت پيشييرانه، مستلزم حضتر یک سيستم بهداشتی ساتم و كار

 .(13) اس 

؛ "عروقری  -قلبری  "هراي   در كشترهاي حتزه مدیترانه شرقی، بيماري

مير  و مر عل  اول  8، سه عل  از "سکته و دیاب  نتع دو"؛ "مزمن ریتي"

ميرر و   و مرر  ها از عل  عمده  در ایران نيز این بيماري. دهند را تشکي  می

با گسترش شهرنشينی و شيته زندگی صرنعتی و  . روند ناتتانی به شمار می

نيز تغيير هرم سنی جامعه و پير شدن جمعي  جرتان امرروزي ایرران، در    

 (.14)ها افزوده صتاهد شد  اي نزدیک بر شيتع این بيماري يینده

 هاي غيرواگيررر ماننررد تغذیرره ناسراتم،      بيشتر عتام  صطرزاي بيماري

فعاتي  بدنی، چاقی، مصرف سييار و دیير متاد دصانی، اسرترس،    كمی

و اصرتالالت تحمر  گلرتكز قابر        تيپتپروتئينمی پرفشاري صتن، دیس

 (.همان)اصال  هستند 

 هراي   هراي بهداشرر  روانری، بيمراري     هاي پيشييري در زمينه رنامهب

يررد در  یچشمی، تاالسمی، اسرتئتپروز، كرم كرراري مررادرزادي تيرو    

هاي ریرتي، اعتيراد، عقرب     نرتزادان، سرتانح و حرتادث يسرم، بيماري

هرا، صتدكشری و سرتصتيی، برا      ها، سرطان ماندگی ذهنی، مسمتمي 

با اصال  سبک زنردگی و ترالش برراي    رویکرد ارتقاي سالم  جامعه 

 . تحقق اقتصاد مقاومتی در سالم ، الزم اس 

 

 عدالتي رر جراحي عدالت و بي
تتاند تيثير عميقری برر زنردگی و معيشر  طيرف بزرگری از        جراحی می

هراي جراحری در    بار بيمراري . بضاع  بر جاي گذارد بيماران كم دريمد و بی

 .كمتربيشتر اس ، اما دسترسی ينان  طبقات كم دريمد نسب  به اقشار مرفه
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. DALYs 
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هراي اسرف برار و     هزینره "هاي اقتصاد سرالم    یکی از شاصص

براال رفتن این شاصص بدین معنی اس  كه صانتار . اس  "كمرشکن

نياهداشرر    برايميزان غيرمنطقی از ظرفي  پرداص  صتد را باید 

برراي ایرن   . ح سالم  و درمان اعضاي صانتار بناچار هزینه كندسط

شررتد كرره تجراوز از ایرن حرد       شاصص یک حد بحران تعریرف می

ماتی صردمات  تيمينبار و كمرشکن  بحرانی را به عنتان حات  اسف

ن اقتصاد بهداش  بنرا بره   امتخصص. اند بهداشر  و درمرانی ناميرده

درصرد تعيرين    48ان را در حرد  مطاتعات و تجربيات این مررز بحرر  

( اعم از مستقيم و غيرمستقيم)هاي سالم   نسب  هزینه»اند  نمتده

ترین شاصصی كره از طریرق    معروف .«به ظرفي  پرداص  هر صانتار

ين نحته تتزیرع منرابع و شرکاف طبقراتی را در جتامررع مختلررف   

گيري پراكنردگی   که یک واحد اندازهاست 1سرنجند ضریب جينی می

يماري اس  و برراي سرنجش ميزان نرابرابري در تتزیرع دريمرد یرا     

شرتد و ارزشی برين صرفر و    ثروت در یک جامعه يماري استفاده می

ضریب جينی پایين، برابري بيشرتر در تتزیرع دريمرد یرا     . یک دارد

كه ضریب جينی باال تتزیع نابرابر را  دهد، درحاتی ثروت را نشان می

اي كه ثروت  گتنه عنی نابرابري مطلق بهكند و عدد یک ی مشخص می

در  .دنر تنها در دس  یک نفرراسرر  و مررابقی هرير دريمردي ندار    

در  787/8در سرتئد ترا    238/8دنياي حاضر، ضرریب جينری برين    

 (. 13)ناميبيا متغير اسر  

 : بعضی راهبردهاي دستيابی به عدات  در سالم  عبارتند از

  ابع برا ثبرات در ميران مردت و     منر  تريمين ")ماتی  تيميناصال  نظام

هراي   تثبي  منرابع مراتی مرترد نيراز برراي برنامره       "؛ "مدت طتالنی

رفرع   "؛  "كاهش پرداص  از جيرب مرردم  " ؛"دار نظام سالم  اوتتی 

عردات  در  "؛ "متانع اقتصادي، دسترسری و بهرره منردي از صردمات    

 تتجه به كاريیی و بهرره وري در "؛ "مندي از صدمات دسترسی و بهره

 (."كيفي  مناسب براي صدمات تيمين"؛ "تخصيص منابع

   13عتام  زیسرتی،  ")تتجه به تيثير عتام  اجتماعی بر سالم 

نظرام  "؛ "درصرد  13ترا   18 عتامر  فيزیکری،  "؛ "درصرد  28تا 

عتامر   "درصرد؛ و   23ترا   18 ،درمانی - هاي بهداشتی مراقب 

برصرری از عتامرر  اجتمرراعی (. درصررد 38اقتصررادي  -اجتمرراعی

طبقره اقتصرادي   » ؛«دريمد صرانتار »: ؤثربر سالم  عبارتند ازم

سرطح  »؛ «ميزان برصرترداري از حمایر  اجتمراعی   »؛ «صانتاده

؛ «محيط اجتمراعی »؛ «استقالل و شرایط كار»؛ «ستاد و مهارت

 ؛«هاي اميد به زنردگی  سال» ؛«شرایط محيط زندگی و مسکن»

و « ريحم  و نقر  راه و ترابر  » ؛«جنسي » ؛«فرهنگ عمتمی»

 (.همان منبع)« ایمنی غذایی»

ررماني  - لزوم رعايت هزينه اثربخشي اقدامات تشخيصي
 هاي جراحي رر راستاي اقتصار مقاومتي و تكنيك

 : بعضی از مصادیق عينی به شر  زیر ارائه شده اس 

هاي آندو  گرافت عدم رعايت اولويت ررماني رر بكارگيري -1مثال 

 ي راكرو ها جاي گرافت هب 2واسكوالر

اي  استفاده از اندواسکتالر گراف  در درمران ينتریسرم يئرترت، هزینره    

ميليرتن   188تا بريش  )گزافی را به بيمار و نظام سالم  تحمي  می كند 

هرزار   338تتمان یا معادل ارزي ين در مقایسه با گراف  داكرن با حردود  

قتصادي و با تتجه به شرایط محاصره ا(. برابر 288تتمان و اصتالف قيم  

طرتر روترين    همحدودی  اعتبارات درمانی استفاده از اندواسکتالر گراف  ب

باید ممنتع شتد و بجز در متارد بسيار نادر و صاصری كره بيمرار قرادر بره      

اسر ، بایرد از ين     تحم  عم  باز نيس  و استفاده از این تکنيک اتزامری 

مار از نظر دینی صترت ایجاد هزینه اضافی براي بي درغيراین. اجتناب شتد

مطاتعرات متعرددي   . شرتد  حرام و از نظر نظام پزشکی جرم محستب مری 

كارگيري روتين اندواسکتالر گراف  براي ترميم ينتریسم  هنشان داده اس  ب

 .(18)صرفه نيس   به يئترت شکمی از نظر اقتصادي مقرون

 

جراي  ه بر  3هاي راخل عروقي استنت جاي هكارگيري ناب هب -2مثال 

5پاس عروقي و باي 4تركتوميآندار
 

طرتر   هبا تعبيه استن  داص  عرو ، عالوه بر ارزبري اوتيه، بيمار باید ب

استفاده كنرد كره مسرتلزم    ( مانند پالویکس)ضد انعقادي  منظم از داروي

از طرفی عمر استن  كتتاه اس  و مجدداً . تحمي  یک هزینه اضافی اس 

 8ته درمانی باي پاس عررو  كرونرر  چنانچه از شي. ها باید تکرار شتد درمان

 13تا  18معمتل طتر  بهاستفاده شتد، هم از ارزبري جلتگيري شده و هم 

هاي پرهزینه و داروهراي دیيرر را    سال بيمار بدون مشک  اس  و پيييري

در بيشتر ها  استن  ها، مدت زمان بازماندن این در مترد اندام .هم نياز ندارد

پراس عروقری    و شرایط را نه تنهرا برراي براي    كمتر از چند ماه اس  متارد

هر استن  حدود چند )كند بلکه ارزبري نيز دارد  مشک  و یا غيرممکن می

هرا   كرارگيري ين  هعالوه بر این ينچره برراي بر   (. ميليتن تتمان قيم  دارد

در . همه گران و با ارزبري زیراد همرراه هسرتند   ( كاتترها)شتد  استفاده می

هاي داص  عررو  قلرب،    استن  ریکا براي گذاشتنميبعضی كشترها مانند 

عردد هرم    2را تيیيد و بريش از     چند نفره باید اندیکاسيتن ينئیک هي

مطاتعرات دقيرق هزینره    . شرتد  اجازه استفاده براي یرک بيمرار داده نمری   

عدد  3اند كه در اغلب بيماران مبتال به بيماري در  اثربخشی نيز نشان داده

ا شریان اصلی كرونر چپ، روش درمانی جراحی براز  از عرو  كرونر قلبی ی

گرذاري داصر  عروقری از طریرق      پاس عروقی كرونر، نسب  به استن  باي

 (.17)تر اس   هم از نظر باتينی و هم از نظر اقتصادي، مناسب ،پتس 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Gini Coefficient Index   2. Endovascular graft   3. Endovascular stents 

4. Endarterectomy   5. Vascular bypass   6. Coronary artery bypass graft surgery (CABG)  
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جاي اتوگرافت ه هاي سنتتيك ب جا از گرافت هاستفاره ناب -3مثال 

 عروق اندام پاس بايرر  1وريد صافنوس

شتد، حتی در  تزه میاتتژن اگر درس  استفاده شتد بندرت ترومب ورید

هرا   متاردي كه پروكزیمال به گراف  انسداد ایجاد شرتد، در همره قسرم    

 ين باز اس  هرگز off run كه حتی در زیر زانت قاب  استفاده اس  و تا زمانی

fail هزینه  طتر كلی ههاي وریدي، ب استن  همچنين استفاده از. نختاهد شد

جه مطلتبی حتی در متاردي كره  شتد و نتي می fail اثربخش نيس  و اغلب

 .ها استفاده شتد نباید از ين یاصتتطتر  بهباز بماند هم ندارد و 

 

 ها استفاره از نخ -4مثال 
صفر كه هنتز تتتيد داص   -8-7-0هاي پروتين عروقی  كه از نخ هنيامی

جتیی  ها صرفه االمکان در مصرف ين كنيم، باید حتی نشده اس ، استفاده می

هاي گرانبها، مجدداً با استری  كردن، برراي سرایر    مانده این نتع نخباقي. كنيم

مترد عم   3888نتیسنده در زمان جنگ، . بيماران قاب  استفاده صتاهد بتد

هراي اسرتفاده شرده، انجرام      تعبيه فيستتل شریانی وریدي را با باقيمانده نخ

وصر  و  هراي بخيره، برراي د    جتیی در نخ تجربه دیير براي صرفه. داده اس 

برا یرک نرخ    . استفاده و از گره زدن برا دسر  صرتدداري شرتد     دوز از وسيله

شرتد زد و اگرر برا     دار، اگر با دس  گره بزنيم حداكثر سره بخيره مری    ستزن

 . زد تتان بخيه می 23ستزن گير گره بزنيم، حداق  

 

 ي رر اتاق عمل جراحييجو مصاريقي از صرفه -5مثال 

اشتن مالحظات هزینه اثربخشی، امکان در اطا  عم  در صترت دق  و د

 :ی فراوان وجتد صتاهد داش یجت صرفه

 جاي شان و گان یکبار مصررف،  ه هاي تتتيد داص  ب استفاده از پارچه

شتد و هرم در هزینره و ارزبرري     هم يتتدگی محيط زیس  ایجاد نمی

 .شتد جتیی می صرفه

 بار مصرف هاي یک  هاي قاب  استری  شدن، بجاي برس استفاده از برس 

 داص  ظرف ه كنيم بتادین اضافی را ب وقتی بيمار را با بتادین پرپ می

 .ين برگردانيم

  استفاده از گاز كنار بافتره و gauze Long       در عمر  جراحری كره قابر

 .شستشت و استفاده مجدد باشد

 شرتند،   طتر معمتل یکبار مصررف تلقری مری   ه بسياري از وسای  كه ب

جدد هستند و تا زمانی كه قابر  اسرتفاده   عمتماً قاب  استری  شدن م

یک تيياشتر یکبار مصرف با قيمر   . هستند نباید كنار گذاشته شتند

بار استری  و استفاده مجدد شتد، براي هر  23ميليتن تتمان، اگر  28

 . هزار تتمان هزینه در بر صتاهد داش  128بيمار 

 استفاده از Stripper تحتانی به جراي   ورید سافن در جراحی واریس اندام

هرا   هراي ين  و یا رادیتفریکتنسی كه عالوه بر قيم  دستياه، پرروب  تيزر

 .هم یکبار مصرف هستند و ارزبري و هزینه اضافی براي بيمار دارند

 شتد از روش بخيه براي بستن شکم و یا پتس  می در جراحی عمتمی 

continuous تد شر  در این صترت با یک نخ ستزن دار می. استفاده كرد

چندین نخ استفاده  ،separate هاي شکم را بس ، در صترتی كه با بخيه

 .صتاهد شد

 شتد از نخ سيلک سر صفر ستزن دار استفاده  براي يناستتمتز روده می

نخ بخيره هرم    13اگر حداكثر . شتد كه قيم  كم و تتتيد داص  دارد

 یرک اسرتاپلر حلقرتي و دو اسرتاپلر    ) stapler استفاده شتد، نسب  بره 

ی یجرت  حداق  بيس  برابرر در قيمر  صررفه   ( صطی برشی الزم اس 

 .2صتاهد شد

 3شتد از روش رایج جراحی براز  در بيمارانی كه چاقی مفرط دارند، می 

امرا چنانچره   . شتد استفاده كرد، كه فقط یک مش پروتين استفاده می

روش الپاراسرکتپی انجرام شرتد، عرالوه برر      ه بر  پراس  براي گاستریک 

كه هر كردام بره    ،stapler 8-7تل الپاراسکتپی، حداق  هاي معم هزینه

ميليتن تتمان اس ، الزم می شتد كره تحمير  هزینره     3تا  2قيم  

 .شتد ارزي باال براي بيمار و نظام سالم  محستب می

 

 مصاريقي از اقدامات زايد و پرهزينه رر بيمارا  جراحي -6مثال 

  وق  و دق  الزم برراي  ها و عدم تناسب ين با  تعرفه غيرواقعی ویزی

حال و انجام معاینه فيزیکی و درصتاس  اقدامات تشخيصی  اصذ شر 

 هاي ناصتاسته به بيماران و نظام سالم  زائد و تحمي  هزینه

     ،امتناع جراحان از انجام اعمال جراحی برزر  و پيچيرده و پرعارضره

ارجاع ينان به سایر جراحان، و انجرام تکرراري اقردامات تشخيصری و     

ها، در عين حرال پيشررف     مانی غيرضروري و اتالف منابع و هزینهدر

 بيماري و دشتارتر شدن كنترل ين

 عنتان ه هاي غيرضروري، ب و تصتیربرداري ها درصتاس  انجام يزمایش

يپ، كه به یرک پدیرده غلرط و رایرج فرهنيری تبردی  شرده و        -چک

 هاي اقتصادي ين بازتاب

 ها در ارتتپدي،  ئن براي شکستيیهاي ساده و رایج و مطم انجام درمان

صررفه اسر ، برا     بره  صاصه در اطفال، كه از نظر اقتصادي نيرز مقررون  

با ابرزار گرران،    4جراحی باز و جا اندازي تح  بيهتشی و فيکساسيتن

 .جایيزین شده اس 

   تعرتی  مفاصر  كره برا هزینره گرزاف و عرتارض        در بسياري مرتارد

 .گرد صترت میناصتاسته همراه اس ، بدون اندیکاسيتن 

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Saphenous vein autogenous   2 .در محاسبات قين  ارز حمای  شده تحاظ شده اس ، نه ارز يزاد   
3. Gastric partitioning    4. Open Reduction& Internal fixation Surgery 
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 در افراد چا ، كه اغلب با عتارض   تيپکتتمیاعمال تيپتساكشن و درمت

 .كند هاي ناصتاسته فراوانی را تحمي  می اي همراه اس  و هزینه عدیده

 هراي مختلرف فرهنيری و     هاي زیبایی كه در زمينه بسياري از جراحی

شرتد، از جملره    ی میی، باعث تقاضاهاي اتقا...اجتماعی و صانتادگی و 

 . دمتاردي اس  كه باید جلتگيري شت

 

 مصاريقي از اقدامات زايد و پرهزينه رر بيمارا  راخلي -7مثال 

 هاي اثبات نشده در بيماران مبتال به سرطان درمانی شيمی 

 قيم  و كم تريثير یرا    تجتیز داروهاي گران قيم  یا بسيار گران

نظيرر  )با تيثير ناشناصته در بعضی بيمراران مبرتال بره سررطان     

هراي   و تحمي  هزینره ....( لتنال هاي متنتك بادي ينتی-هرسپتين

بسياري از داروها تيیيد . ها و جامعه سنيين به بيماران، صانتاده

FDA  هررا، صررارج از   تجررتیز ين طررتر عملرری  بررهرا ندارنررد و

 .هاي باتينی تيیيدشده، غيرقانتنی اس  كاريزمایی

  هراي درمرانی    استفاده ستدجتیانه از طب سنتی و اقداماتی كه جنبره

 .تت نرسيده اس ثبه ها ب ين

 

 ا براي تحق  اصول اقتصار مقاومتي رر طب و جراحيهپيشنهار

  تدوین راهنماهاي باتينی را با رعای  متارد ذی  تتسط مراجع علمری  

 :مترد تيیيد وزارت بهداش 

  روز  اصتل علمی تمامیانطبا  با 

 رعای  اص  هزینه اثربخشی 

 ی مشابه استفاده از تتتيدات داصلی به جاي تتتيدات صارج 

 (در حداق  ضرورت)ن ميزان ارزبري رعای  كمتری 

 ها منحصراً بر اساس طر  ژنریرک و برنامره ملری دارویری      تجتیز دارو

 كشتر

  ممنتعي  تبليغات 

 بيرتگرام در   كشر  و ينتری   هرا  ها براساس يزمایش بيتتيک تجتیز ينتی

 .متاردي كه ضرورت دارد

 هاي  د ضروري، تتسط كميتهقيم  در متار تيیيد استفاده از ابزار گران

 اي دانشياهی یا وزارتی یا بيمه

 

آفرينري جراحري    نقش: مصاري  پيشگيري رر جراحي
معلوليرت رر جامعره و تحكريم     و مرگرر پيشگيري از 

 بنيارهاي توليد و اقتصار

گيرند كره   می ياز شرایطی منش 1ها ها و ناتتانی درصد از بار بيماري 11

هراي زایمرانی، و    تروما، فتریر  . شييري اس با مداصالت جراحی قاب  پي

برار   دهنرده  تشرکي  تررین اجرزاي    هراي مرادرزادي از برجسرته    ناهنجاري

 .(10) روند شمار میه ب 2ها بيماري

 1)شتند  ميليتن نفر می 3در سطح دنيا، حتادث هر سال متجب مر  

وه مير وابسته به حتادث در گر و مر ستم  تقریباً یک(. مر  18مترد از هر 

ترین بخش متترد   این گروه سنی اقتصادي. دهد سال ر  می 13-44سنی 

ميرر در صرترت    و مرر  بسياري از این متارد . (19) جمعي  جهان هستند

همچنرين جراحری   . دسترسی به صدمات جراحی قاب  پيشييري هسرتند 

ميرر ناشری از    و مرر  مرترد   888,388اورژانس زایمانی قادر صتاهرد برتد   

بينری   سازمان جهانی بهداش  پريش . ا پيشييري نمایدر 3عتارض حامليی

هاي جراحی به عل  جنگ، صدمات بره صرتد و    كرده اس  كه بار بيماري

 . (28)یابد  صترت چشمييري افزایش میه ب 2828حتادث ترافيکی تا سال 

 در مقایسره برا  مير ناشری از حرتادث راننردگی     و مر ميزان  در ایران

و جهران براالتر بتده و نيازمند مرداصالت   بسرياري از كشرترهاي منطقره

هاي ناشی از تصرادفات در كشرتر طری     بروز مر  .اس  پيشييرانه بيشتر

ترا  1301به طتر پيتسته در حال افزایش بتده اس  و در دوره  1378دهه 

و  1304هاي  ، این روند افزایشی ادامه داشته، به طتري كه در سال1303

ث به باالترین حد صتد یعنری در حردود   هاي این حتاد تعداد مر  1303

رو بره كراهش    1308این روند از سرال  . نفردر سال رسيده اس  20888

در پيشرييري از  (. 21)كننرده اسر    بتده اس ، اما همچنان براال و نيرران  

حتادث ترافيکی، يمتزش و ارتقرا فرهنگ ترافيک و يگاهی مرردم، اجرراي   

ي صطرتط متاصرالتی و شربکه    دقيق مقررات راهنمایی و رانندگی، ارتقرا 

هاي كشت و استانداردسازي وسایط نقليه، بسيار مؤثر صتاهرد   ها و جاده راه

ن به اهنيام و انتقال سریع مصدوم هپس از وقتع حتادث، امدادرسانی ب. بتد

مراكز تروما و جراحی، و سایر اقدامات پريش بيمارسرتانی و بيمارسرتانی،    

ع مهم دیيري كه نقرش صردمات   متضت. كننده و حيات بخش اس  تعيين

پذیر در اثرر   هاي سنی يسيب كند، محدوده جراحی اورژانس را برجسته می

بررراسرراس يصرررین گررزارش سررازمان جهررانی . اس حتادث ترافيکی 

، در كشترهاي با دريمد متتسط و پایين، جتانران  2813بهداش  در سال 

شری از حررتادث   بيشرترین نسرب  مرر  نا   ( سرال  38تا 13گروه سنی )

 38در ایرن كشرترها بريش از    . دهند راننردگی را بره صرتد اصتصراد می

هاي ناشی از حرتادث ترافيکری در گرروه سرنی ذكرر شرده        درصرد مرر 

براسراس مطاتعره ملری انجرام شرده در مررترد برار         (22)افترد   اتفرا  می

 هراي اصيرر سرتانح راننردگی     ها در ایرران، در طی سال ها و يسيب بيماري

هاي از دسر  رفتره عمرر بره دتير  مرر         مقام نخس  از نظر تعداد سال

 .(23)زودرس در كشترمان را دارا بتده اس  
 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Disability-adjusted life years (DALYs) 

2. Burden of disease 

3. Pregnancy-related complications 
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 قي و اضافه وز  رر بيمارا  جراحيچا
 2813تا  1908ي ها كشتر جهان طی سال 73اضافه وزن و چاقی در 

درصرد   38معرادل   ،ميليارد نفرر  2بيش از  بار ين دو برابر و عتارض فاجعه

طبق گزارش سازمان جهانی بهداش ، در .افراد جهان را گرفتار كرده اس 

سرال بره    10 بزرگسراالن ميليارد نفر از  9/1ميالدي، بيش از  2818سال 

. انرد  ميليتن نفر چراقی داشرته   838باالي جهان اضافه وزن و از این جمع 

درصد  13اضافه وزن و ( سال 10باالي ) بزرگساالندرصد  39اساس  براین

ميليرتن نفرر از كتدكران،     348در همران سرال بريش از    . اند چاقی داشته

همچنين . اند اضافه وزن یا چاقی داشته( سال 19تا  3)نتجتانان و جتانان 

اضافه ( ساته و كمتر 3)ميليتن نفر از كتدكان  30ميالدي  2819در سال 

 . (24)وزن یا چاقی داشته اند 

طبق گزارش معاون تحقيقرات و فنراوري وزارت بهداشر ، درمران و     

ميليرتن نفرر در ایرران، داراي چراقی و اضرافه وزن       29يمتزش پزشرکی،  

 1339ميليتن نفر در سرال   2تعداد افراد چا  در ایران، از معادل  .هستند

طری همرين   (. برابر افزایش 3/3)سيده  1394ميليتن نفر ردر سال  11به 

ميليرتن نفرر افرزایش     10ميليتن نفر به  3دوره افراد داراي اضافه وزن از 

 8/18در این فاصله زمانی، شيتع چاقی در زنران از  (. برابر 3/3)یافته اس  

درصد افزایش پيدا كرده  0/13به  0/3درصد و در مردان از  1/24درصد به 

درصد به  4/8ترتيب از ه سال ب 28شيتع اضافه وزن در جمعي  زیر  .اس 

رسيده ( در پسران)درصد  9/0درصد به  1/4از ( در دصتران)درصد  3/18

در ) درصرد  3/4درصد به  7/1شيتع چاقی نيز در این گروه سنی، از . اس 

در  .افزایش یافته اس ( در پسران) درصد 3/4درصد به  2/1و از ( دصتران

مجمتع، شيتع استاندارد شده سنی اضافه وزن و چاقی در زنران و مرردان   

رسيده  2813درصد در سال  1/33به  1339در سال  درصد 2/39باتغ از 

 چراقی در كتدكران دصترر و پسرر در     و شيتع استاندارد شده اضافه وزن و

 (. 23)درصد افزایش پيدا كرده اس   9/13درصد به  7/8از  ،مجمتع

چنانچره پيشرييري نشرتد، گروهری از     . چاقی قاب  پيشييري اس 

هراي   اگرر از روش . بيماران به مداصالت جراحی نياز پيدا صتاهنرد كررد  

هاي جراحی  رایج و مطمئن قبلی اعمال جراحی باز استفاده شتد، هزینه

در صرترتی كره   . ز عمر  قابر  تحمر  صتاهرد برتد     هاي بعردا  و مراقب 

ی اعمال جراحری الپاراسرکتپی و اسرتاپلرهاي مختلرف     یهاي اتقا ازروش

این بار . یابد برابر افزایش می 188تا  در متارديها  استفاده گردد، هزینه

متجرب فشرار ناصتاسرته بره منرابع       ،اضافی عالوه بر تحمي  به بيماران

اضافه وزن فعلی نتجتانان، عالوه . د شدمحدود سالم  جامعه نيز صتاه

، بار اقتصادي بزرگی در يینده به اقتصاد جامعه 1بر اعمال جراحی چاقی

عمده این بار ناشری از كراهش یرا از    . دكرو اقتصاد سالم  وارد صتاهد 

در سطح . وري در اثر مر  زودرس و ناتتانی صتاهد بتد دس  رفتن بهره

 181شتد كه اضرافه وزن فعلری نتجتانران منجرر بره       بينی می دنيا پيش

یا نارسرایی   ،دیاب  ،ميليتن سال زندگی پيچيده و دشتار ناشی از چاقی

همره ایرن مرتارد برار     . ميليتن سال عمر از دس  رفته شتد 3/1قلبی و 

هاي پر هزینره،   بخشی از این بار به عل  درمان. سنيين اقتصادي دارند

به جامعه و بيماران تحمي  صتاهد  ،كرونر از جمله اعمال جراحی عرو 

. شتد ميليارد دالر تخمين زده می 234بيش از  ،هزینه ك  تجمعی. شد

وري ناشری از مرر     ميليارد دالر بره دتير  از دسر  رفرتن بهرره      280

هرراي مسررتقيم  ميليرارد دالر ناشرری از هزینره   48زودرس یرا عررتارض و  

فشرار صرتن و دیابر  در     بينی هزینه درمان افزایش قاب  پيش. پزشکی

 281هزینره تجمعری   )يارد دالر به ارقام فت  صتاهد افرزود  لمي 7يینده، 

هرراي فررت  براسرراس   سررهم كشررتر مررا از هزینرره . (28)( ميليررارد دالر

ها، قاب  محاسربه   هاي صدمات و مراقب  معتبرترین يمار متجتد و تعرفه

ز مصرادیق  هاي جراحری، یکری ا   ی در هزینهیجت در این بين صرفه. اس 

 . شتد اقتصاد مقاومتی در متاجهه با این معض  محستب می

هاي نظام  هایی كه ثانتیه به چاقی، متجبات افزایش هزینه سایر بيماري

عرتارض  » ،«(27)هراي كبردي    بيمراري » : سالم  صتاهند شد عبارتنرد از 

 - اي اصررتالالت متعرردد ماهيچرره» ،«(20)بررارداري بررراي مررادر و جنررين 

همچنين پيردایش  . «(38)عتارض جراحی و مراقب  ویژه » ،«(29)اسکلتی

هراي مرزمن    تشردید بيمراري   هاي كليرتي، و  يسم، استئتيرتری ، بيماري

چراقی عتاقرب   . (28)روند  شمار میه نيز از تبعات چاقی ب 2انسدادي ریتي

هرا و كراهش سرطح     جدي بسياري در بردارد كه متجرب افرزایش هزینره   

 . شتد زندگی مبتالیان میسالم  جامعه و اف  كيفي  

 

پيشگيري و كنترل عوارض جراحي  از پنجره اقتصرار  
 مقاومتي

هرا   بسياري از عتارض جراحی قاب  پيشييري هستند و پيشييري از ين

مير و افزایش سالم  و كيفي  زندگی بيمراران   و مر نه تنها متجب كاهش 

عرتارض  . ل دارددنبرا ه هاي فراوان اقتصادي نيز بر  ییجت شتد، بلکه صرفه می

ها و نظرام   ها، بيمارستان هاي ناصتاسته گزافی به بيماران، بيمه جراحی هزینه

در . بسياري از عتارض جراحی قاب  پيشييري هسرتند . كند سالم  وارد می

بيمار جراحری، ميرزان عرتارض     3128یک مطاتعه در دانشياه ميشييان در 

هراي   سرط هزینره  متت. درصد براي همه اعمرال جراحری برتده اسر      3/14

دالر و در افرادي دچار عارضره،   434,18بيمارستانی براي افراد بدون عارضه 

بره عبرارتی متتسرط هزینره     (. درصد بيشرتر  119)دالر باتغ شد  38888به 

 . (31)دالر بتده اس   823,19عتارض براي هر بيمار 

 

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
1. Bariatric Surgery 

2. Chronic obstructive pulmonary disease 
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هاي كشترهاي كم دريمد یا با دريمد متتسط، هر سرال   در بيمارستان

 8/2دهرد، و متجرب    ميليتن مترد عتارض جانبی ناصتاسرته ر  مری   134

 4بيمار،  18در هر  ،در سطح جهان. (32) شتد مير می و مر ميليتن مترد 

 درصرد  08. بيننرد  هاي بهداشتی اوتيه و سرپایی يسيب می مراقب  نفر در

تجتیز  ،بيشترین صطرات مربتط به تشخيص. صدمات قاب  پيشييري اس 

 . (33)جا از داروها اس   هو استفاده ناب

متجب نجات جان بيماران، افزایش كيفير  زنردگی و    1ایمنی در جراحی

طرتر صالصره    هحری ایمرن بر   اهرداف جرا . شتد ها می ی در هزینهیجت صرفه

 :(34) عبارتند از

 انجام عم  بر روي بيمار صحيح و در مح  صحيح 

 هاي شناصته شده  از روش ،براي بيهتشی، ضمن محافظ  بيمار از درد

 .شتد براي جلتگيري از يسيب استفاده می

 هاي هتایی و اعمال تنفسی، و يمادگی  شناسایی عتام  تهدیدكننده راه

  مؤثر براي مقابله

 دهنده شدید، و يمادگی مؤثر براي مقابله  ی عل  صتنریزيیشناسا 

 2ییرراجتنرراب از ایجرراد واكررنش يترژیررک یررا واكررنش ناصتاسررته دارو 

 يميز براي بيمار مخاطره

 هاي شناصته شده برراي بره حرداق  رسراندن صطرر       استفاده از روش

 عفتن  مح  جراحی

     راحری در  جلتگيري از باقی گذاشرتن غيرعمردي گازهرا و وسرای  ج

 هاي جراحی زصم

 هاي جراحی محافظ  و نيهداري دقيق از تمام نمتنه 

     ارتباط و مبادته مؤثر اطالعات حساس و ضروري بيمار برراي هردای

 مطمئن عم  جراحی

 تعداد بيماران و نتایج اعمرال   ،ها بر ظرفي  نظام سالم  و بيمارستان

 جراحی نظارت صتاهند داش 

 

 تحليل اقتصاري آ   ي رر جراحيررمان اولويت  انديكاسيو 

و   گيري براي انجام اعمال جراحی، رعایر  معيارهراي علمری    در تصميم

هراي براتينی    استانداردهاي مندرج در كتب مرجرع معتبرر یرا دسرتتراتعم     

هرا و   رعای  اوتتی  اعمال جراحی فتري و ضروري در فتریر  . ضروري اس 

ماننرد بسرياري   )حی غيرضروري از انجام اعمال جرا. اس   حتادث نيز اتزامی

از پرذیرفتن مسرئتتي  اعمرال    . بایرد اجتنراب شرتد   ( ییاز متارد اعمال زیبا

جراحی تتسط جراحانی كه مهارت و تجربه الزم برراي ين اعمرال را ندارنرد،    

و   هراي علمری   چنانچره اصرتل و اسرتانداردها و تتصريه    . باید اجتنراب شرتد  

هراي   احان رعای  شتد، در هزینهمالحظات مرتبط با مهارت و تتانمندي جر

 .ه عم  صتاهد يمدجتیی كالن ب جراحی صرفه

كرارگيري ابرزار  وسرايل  مروار      همعيارهاي اقتصاري ب
 ها مصرفي  راروها و نظاير آ 

مصرف مجدد وسای  قاب  استفاده در همه كشرترهاي دنيرا وجرتد دارد و    

نتنی در این زمينه نبرتده  و قا شد و هير منع علمی در ایران نيز از قب  انجام می

  رعای  اصتل سترونی و سایر شرایط استفاده مجدد این نتع ابرزار اتزامری   .اس 

 (. 33)شتد  از معيارهاي مترد نظر به شر  زیر ارائه می فهرستی. اس 

 حصتل اطمينان ازپيشييري از يتتدگی كاركنان و بيماران 

 بسره يترتده بره    حصتل اطمينان ازجلتگيري ازانتقال يتتدگی تتسط ات

 و سایر بيماران كاركنان

 حصتل اطمينان ازپيشييري از انتقال يتتدگی از طریق ابزار جراحی 

 پيشييري از صطاهاي جراحی 

  حرين كرار گرزاري و    در حصتل اطمينان از تتجه به اصتل اسرتاندارد 

هرراي عروقرری و ادراري برره منظررتر پيشررييري از  نيهررداري از كرراتتر

  هاي بيمارستانی عفتن 

   هرراي  هراي پروفيالكتيرک طبررق دسرتتراتعم     بيتتيررک مصررف ينتری

 از عم  پساستاندارد براي پيشييري از عفتن  

    مصرف داروهاي ضد انعقاد براي پيشييري از حرتادث ترومبتيمبرتتی

هراي   هراي اسرتاندارد و روشرمند نمرتدن مراقبر       طبق دستتراتعم 

 پيشييري از ترومبت يمبتتی

 سکين درد بيماران، وفرق دسرتتراتعم    حصتل اطمينان ازكاهش یا ت

 تسکين درد بيمار

   حصتل اطمينان از كاهش استرس و اضطراب بيمار و كمک به بهبرتد

 ها تر ين سریع

 مالحظات ایمنی، صتد، همکاران و بيماران 

  هاي  هاي اصتصاصی به بيماران با رفتار حصتل اطمينان ازارائه مراقب

 اجتماعی پرصطر

 يري از وقتع حتادث ناگتار و يسيب به نتزاد،حصتل اطمينان از پيشي 

 جایی صحيح نتزاد و ایجاد اطمينان در مادر و كاهش نيرانی وي جابه

 ها از بيمراران بره سرایر     حصتل اطمينان ازعدم انتقال ميکروارگانيسم

 كنندگان و كادر درمان  عيادت ،بيماران

 ح  درمان سازي روند تجتیز و مصرف دارو در تمام متارد و مرا منطقی

 و به حداق  رساندن صطا و پيشييري از بروز صطاهاي دارویی

    حصتل اطمينان از حفاظ  اطالعات ثب  شده بيمارسرتانی و امکران

دسترسی به محتتاي بانک اطالعاتی مركزي در صترت بروز مشک  در 

 .ها نسخه اصلی داده

   هرا و بره حرداق      تعمير و سرویس به متقع تجهيزات پزشرکی بخرش

 ن زمان صتاب تجهيزاترساند
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Surgical safety 

2. Adverse drug reaction 
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مورر و ساير اقدامات  هاي بي ها و تصويربرراري آزمايش
 غيرضروري و غلط
 ، با تتجه بهیصيهاي تشخ و تصتیربرداري ها درصتاس  يزمایش

ها، بایرد منطقری و منطبرق برر شرتاهد یرا        هاي مترتب بر ين هزینه

هرا نيرز بایرد طبرق ضرتابط       ن انجام ي. ها باشد براساس دستتراتعم 

معتبرر   هراي  هنيام و با كيفي  انجرام شرتد و گرزارش    هاستاندارد، ب

ی كالن یجت رعای  متارد فت  متجب صرفه. دشتهنيام نيز صادر  هب

تالف منابع ها و ا ها متجب افزایش هزینه   ينیا عدم رعای نظمی و بی

 .را فراهم صتاهد ساص 

 

رهري   ررخواست منطقي  انجام رقير  و صرحيو و گرزارش    -الف

 تشخيص طبي هاي هنگام آزمايش هب

ها و افرزایش كرارایی صردمات، اقردامات يزمایشرياهی       براي كاهش هزینه

رمرانی مردنظر قررار    هاي بهداشرتی د  اغلب به عنتان كانتن اصلی كنترل هزینه

برداري غيرمقتضی از اقردامات يزمایشرياهی    عتام  متعددي در بهره .گيرند می

متارد زیر به استناد مطاتعات براي رعایر  مصرلح  سرالم      .(38)ثير دارد يت

 (.37) شتد بيماران و صرفه و صال  اقتصادي سالم  تتصيه می

  منررابع  صطاهرراي يزمایشررياهی منجررر برره اسررتفاده برريش انرردازه از

 .شتند و باید جلتگيري شتند بيمارستانی می

 هرا بایرد تررویج شرتد و      گيري پزشکی براساس نتایج يزمرایش  تصميم

 يور باشد اتزام

       بررداري از   مميزي مرداوم و ارائرره برازصترد يمتزشری در مرترد بهرره

 ها باید برقرار باشد يزمایرش

  هرا   يرتریتم معيارهاي يشرکار و عينی به شرک  راهنماهاي عملری و ات

 ها تنظيم و رعای  شتد براي اسرتفاده از يزمایرش

 هراي   يوري اطالعرات سرالم  در قاترب سيسرتم     كارگيري ابزار فن به

 گيري باتينی پشتيبانی تصميم

 هاي اتکترونيکری ثبر  دسرتترات پزشرکی برراي       كارگيري سيستم به

 ها كمک به پزشکان در استفاده و تفسير يزمایش

 ها براي به حداق  رسراندن  كنترل كيفی يزمایش هاي استفاده از روش

 صطاهاي يزمایشياهی

  مؤثررر در   1اي عتامر   طراحی مداصالت هدفمند، طبق تحلي  ریشره

 .ها برداري غيرمقتضی يزمایش بهره

 

رهري   ررخواست منطقي  انجام رقير  و صرحيو و گرزارش    -ب

 هاي تشخيصي هنگام تصويربرراري هب

ر بيمارستان شهداي تجریش نشران  مطاتعه ميربها و همکاران د

يريي، اوتتراسرتنتگرافی و   اسرکن، ام  تی داده اس  كه استفاده از سی

كننده بره   هاي معمتتی، براي بيماران اورژانس مراجعه تصتیربرداري

ين بيمارستان، بسيار باالتر از مراكز مشابه و استانداردهاي مطاتعات 

بيمراران و بيمارسرتان    هاي بزرگی به و این روند هزینه اس معتبر 

 .(30)كند  تحمي  می

درصتاس  صحيح و بسيار دقيق و استفاده منطقی و ایمرن از  

ویرژه   ههاي تصتیربرداري تشخيصی در عمتم بيمراران و بر   تکنيک

هرا و   از جملره نرتزادان، از راهبردهراي مهرم در مراقبر      ،كتدكان

صدمات سالم  و از مصادیق كرالن هزینره اثربخشری در اقتصراد     

این اص  در هرر دو روش تصرتیربرداري معمرتتی و    . سالم  اس 

در روش درصتاس  و . هاي جدید صائب اس  طيف وسيعی از روش

استفاده منطقی، برقراري تتازن بين عرتارض و عتاقرب احتمراتی    

 پرذیر  ها و شرایط حساس و يسيب ها، صاصه در گروه تصتیربرداري

و مالحظات مررتبط برا    (نتزادان و كتدكان - نظير دوره بارداري)

 :سایر مالحظات عبارتند از. (39)اس    ها، اتزامی هزینه

 هراي   درصتاس  تفسيربرداري به استناد شتاهد معتبر نظير كارازمایی

 هاي استاندارد باشد باتينی یا دستتراتعم 

 مالحظات مربتط به محدودی  منابع، ایمنی، و ترجيحات بيمار 

 

هراي   ونرت و شريوه  ارزش اقتصاري پيشرگيري از عف 
 ستروني  و رعايت استريليتي رر اعمال جراحي

برره صررترت  بيتتيررک  پيشررييري از عفتنرر  بررا تجررتیز ينترری  

دهندگان  ها و ارائه هاي بيمارستان ، هزینه2قب  از عم  سیپروفيالك

معيارهرراي انتخرراب . (48)دهررد صرردمات بهداشررتی را كرراهش مرری 

اي كنتررل عفتنر ،   هر  ، رعای  سایر شيتهسیبيتتيک پروفيالك ينتی

هاي قب ، حين و بعد  هاي مرتبط با تکنيک جراحی و مراقب  جنبه

از عم ، از متارد مهم دیيري اس  كره رعایر  و انجرام اسرتاندارد     

هراي بيمرراران و   هراي كرالن در هزینره    جرتیی  هرا متجرب صررفه    ين

 :سایر مالحظات مهم. ها صتاهد شد بيمارستان

     هراي مسربب عفتنرر     تررین پراتتژن   تجرتیز براسراس محتمر

 هاي جراحی مح 

 یک ساع  قب  از انجام برش )ترین زمان براي تجتیز  انتخاب مناسب

 .براي اطمينان از غلظ  كافی بافتی در زمان عم ( جراحی

 ی كه براساس وزن بيمار تنظيم یترین دوز دارو انتخاب مناسب

 شده باشد

 تکرار دوز در فتاص  دو نيمه عمر دارو 

  هاي استاندارد عم  در زمان مناسب طبق تتصيه از پسقطع دارو 
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Root Cause Analysis     2. Preoperative antibiotic prophylaxis 
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 هاي ويژه جراحي هاي مترتب بر مراقبت هزينه

هاي جراحری را   هاي ویژه، نتایج درمان كاربرد صحيح مراقب 

منطقری  . شتد ها می جتیی نهایی در هزینه فزایش و متجب صرفها

هاي ویژه جراحی،  هاي مستقيم و غيرمستقيم مراقب  هزینه كردن

هراي مبتنری برر     هاي اسرتاندارد و پروتکر    با كاربرد دستتراتعم 

هاي  ی نهایی در هزینهیجت پذیر اس  و متجب صرفه شتاهد، امکان

جرتیی و اسرتفاده هزینره     اسراس صررفه  . كلی درمان صتاهرد شرد  

هاي زیر استتار  اثربخش مراقب  ویژه براي بيماران جراحی بر پایه

 :(41)اس  

  كاركنانيمتزش جراحان و 

 يمتزش و اصال  رفتار مردم 

 مدیری  صال  و تعاملی 

 1ن مراقب  ویژه تمام وق اكارگيري متخصص هب
 

 سيستم اطالعات پزشکی معتبر 

  2ارتقاي مداوم كيفي
 

 درس  از تکنتتتژي براساس تحلي  هزینه اثربخشی استفاده 

 معيارهاي دقيق براي پذیرش و ترصيص از مراقب  ویژه 

 

 بحث
 عدالتي رر توزيع و برخورراري از امكانات جراحي رر رنيا بي

ها و صدمات  دو ميليارد نفر از مردم در سراسر دنيا از مراقب 

ی برين  سرت  تتزیرع منرابع جراحر    . (42) جراحی محرروم هسرتند  

، 3ين یرا متتسرط  یكشترهاي پردريمرد و كشرترهاي برا دريمرد پرا     

طرتر متتسرط برراي هرر      هدر كشترهاي پردريمد ب. چشميير اس 

جرا  مجرب  43اتا  عم  مجهز و  14نفر از جمعي ،  888,188

ين یرا متتسرط برراي هرر     یدر كشترهاي با دريمرد پرا  . وجتد دارد

  و یک جرا  مجرب اتا  عم 2نفر از جمعي  كمتر از  888,188

بررريورد  2880و همکرراران در سررال   Weiser.( 43) 4وجررتد دارد

ميليرتن عمر  جراحرری در    234درصرد از   3/3نمتدنرد كره تنهرا    

سررانه سرالم  در ایرن    . شرتد  فقيرترین كشترهاي دنيا انجام می

درصد از ك  جمعير  دنيرا را دارنرد، كمترر از      0/34كشترها كه 

 . (44)  دالر يمریکا در سال اس 188

ها و صدمات جراحی، شام   متانع دسترسی بينتایان به مراقب 

فاصله »، و «باورهاي فرهنيی»، «ترس»، «فقدان یا كمبتد يگاهی»

رسد مرانع   نظر میه با اینحال ب. و بسياري متانع دیير اس « زیاد

 91 ،در یک مطاتعره در غنرا   (.43)هاي مراقب  اس   اصلی هزینه

ها  ان به یک مطاتعه در مترد كاتاراك ، هزینهدهندگ درصد از پاسخ

متانع مشابه زایمان در . (48) ندكردرا مانع اصلی براي درمان ذكر 

بيمارستان و دسترسی به صدمات زنان و زایمان در روستاي كنيا 

 .(47) ذكر شده اس 

مرداوا، و تغذیره در    ،هراي پرذیرش   در كشترهاي فقيرنشرين، هزینره  

هراي اقتصرادي سرالم  ين كشرترها تعيرين       قعي براساس وا ،بيمارستان

بضاع   بعضاً حتی یک هزینه ناچيز، مانع بزرگی براي بيماران بی. شتد می

 . شتد كه به مراقب  نياز دارند، محستب می

 

 گيري نتيجه
هراي   داده. فقر و بينتایی با ناتتانی و استضعاف رابطه تنياتنيی دارنرد 

جراحرری روشرری اساسرری و  نتظهررتر سررالم  حرراكی از ين اسرر  كرره،  

ترتجهی از برار جهرانی و كشرتري      صرفه براي درمان بخش قابر   به مقرون

 . هاي ناشی از فقر اس  بيماري

 : مرهتن راهبردهاي زیر اس   ارتقاي سالم  جامعه ایران اسالمی

  ين اقتصرادي و  یهاي پرا  زدایی از طبقات كم دريمد و دهک محرومي

 مناطق دوردس  و محروم جامعه، 

 تر امکانات سالم  و جراحی بين مناطق كمتر برصتردار  تزیع عادالنهت

 و سایر مناطق كشتر، و 

 هاي  ارتقاي ستاد و فرهنگ سالم  جامعه، با تيكيد بيشتر بر دانستنی

 پيشييري

اتخرراذ رویکرررد یکپارچرره تتسررعه اقتصررادي سررالم ، ارتقرراي 

یري پذ جامعه و ارتقاي مسئتتي   يمتزش، ستاد و فرهنگ عمتمی

ی و برقرراري عردات  در   یر بره فقرزدا  ،اي اجتماعی اعضراي حرفره  

 .شتد سالم  منتهی می

و صرنفی جراحری كشرتر،      هاي علمری  عمتم جراحان و تشک 

اي بزرگی براي برطرف كردن نابرابري رو به رشد  مسئتتي  حرفه

هراي اسرتاندارد    در دسترسی مستضرعفان بره صردمات و مراقبر     

و   ه متظفند ضمن رعای  اصرتل علمری  هم. جراحی برعهده دارند

هرا و جلرتگيري از    ایمنی و معيارهاي جراحی، در كراهش هزینره  

فشار مضاعف به اقشار محروم و تقتی  بنيادهاي سالم  جامعره،  

 . كننداهتمام 

 

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
1. Full-time intensivist 

2. Continuous quality-improvement 

3. High-income versus low- and middle-income countries  

 .ميالدي اس  و در شرایط فعلی بهبتد یافته اس  1907این يمار مربتط به سال . 4
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Implementing a Resilient Economy in Iran’s Healthcare System: Adherence to 

indication and Treatment Priorities and Preventing Unnecessary Interventions 

 
Seyed Mohammad Reza Kalantarmotamedi1* 

 
Abstract 
Background: A "resilient economy “is one that can sustain the growth and development of a country in times of 

trouble ie sanctions, war etc. Conditions requiring surgery places a considerable cost burden on the impoverished in a 

society; Surgery is not always a cost-effective treatment modal. Cost-effective strategies when feasible can help the 

Impoverished. A resilient economy based on Islamic values and economics seeks scientific prosperity and equity in 

rendering advanced national health services, and expenditure. This study assesses economic strategies for poverty 

elimination and equity in healthcare and surgery. 

Methods: This article is a review of the author's views and experiences. 

Results: A resilient economy may be applied in the following sectors: "Prioritizing of health and prevention instead 

of treatment", "preventing inequity in surgery", "seeking cost -effectiveness of diagnostic-therapeutic methods and 

surgical techniques" "promoting Healthy lifestyle such as adequate sleep , physical activity and nutrition", 

"preventing Obesity and excdess weight in surgical patients", "Prevention and control of surgical complications", 

pursuing "Indication and priorities in treatment ", \preventing unnecessary and undue procedures. 

Conclusion: Attention to scientific and safety principles and surgical indications is necessary in reducing expenditure and 

preventing undue procedures on under- privileged people can help remove poverty from Islamic societies. 
 
Keywords: Cost Benefit Analysis, Delivery of Health Care, General Surgery, Poverty, Resistive Economics  
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