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چکیده
مقدمه :مراقبتهای سالمت غیرضروری خدماتی است که با مقدار یا هزینه باالتری ارائه میشوند .این خدمات عالوه بر آسیب به
دریافتکنندگان خدمت ،هزینههای مالی نیز به آنان و سیستم سالمت تحمیل میکند .با توجه به اهمیت موضوع ،این مطالعه
باهدف تحلیل رسانه و مستندات مرتبط درزمینه استفاده از خدمات غیرضروری در نظام سالمت ایران انجامشده است.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع مرور اسناد باالدستی و مصاحبههای مربوط به افراد رسمی درجشده در رسانه در مورد خدامت
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 9گروه مدیریت خدمات سالمت ،قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 9مرکز تحقیقات مدیریت خدمات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 4مرکز تحقیقات مدیریت خدمات سالمت ،پژوهشکده مدیریت سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 5مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

غیرضروری انجام گردید .جستجو در مستندات مرتبط با موضوع از طریق پایگاهها ،گزارشهای کشوری یا سایتهای مرتبط و
همچنین مصاحبههای انجامشده در رسانههای معتبر داخلی انجام شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای موقعیتی
استفادهشده است که پس از خواندن متون ،کدها و دستهها بهصورت مستقیم از دادههای متنی استخراج شدند.

نتیجهگیری :با توجه به وجود خدمات غیرضروری در نظام سالمت ایران ،شناسایی این خدمات غیرضروری ،عوامل مؤثر بر تجویز
آن ،راههای پیشگیری و پیامدهای حاصله میتواند از اتالف منابع در سیستم سالمت و تحمیل هزینهبر بیمار و خانوادهها جلوگیری
کند .پیشگیری از ارائه خدمات غیرضروری در سیستم سالمت منابعی را آزاد خواهند کرد که میتواند صرف خدماتی ضروری شود
که به دالیلی همچون محدودیت در منابع و دسترسی ،امکان ارائه آنها وجود ندارد.
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نتایج 99 :مستند و  89کد خبری وارد مطالعه گردید .عوامل مؤثر بر تجویز خدمات غیرضروری در چهار گروه دستهبندی شدند:
عوامل اقتصادی ،زیرساختها ،فرآیند انجام خدمات و پایش و ارزشیابی .همچنین استراتژیهای پیشگیری در سه گروه شامل
راهکارهای ساختاری ،راهکارهای اقتصادی و راهکارهای در سطح عملکرد دستهبندی گردید .پیامدهای حاصل از تجویز خدمات
غیرضروری شامل دودسته عوامل فردی و اجتماعی بودند .خدمات سطح پاراکلینیک مانند خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی
بیشترین خدمات غیرضروری تجویزشده در این تحقیق بودند.

کلمات کلیدی :خدمات غیرضروری ،تحلیل مستندات ،تحلیل رسانه ،نظام سالمت.

ایران .تلفن ،3181959999849 :ایمیلarab.hta@gmail.com :

مجله پژوهش سالمت؛ دوره 5؛ شماره 4؛ صفحات 752-742
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این پژوهش به روش تحلیل مستندات و رسانه (مجالت ،روزنامهها،
پایگاههای خبری معتبر و غیره) در یک بازه زمانی ششماهه از تیرماه تا
آذرماه سال  9919در دانشکده مدیریت و اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز انجام گردید .برای انجام این مطالعه مستندات مرتبط از سازمانها و
مصاحبههای انجامشده در رسانه در موضوع موردنظر از طریق موتور
جستجوی گوگل و گزارشهای کشوری یا سایتهای مرتبط جستجو شدند.
پس از جستجو که با کلیدواژهایی همچون خدمات غیرضروری ،مراقبت
غیرضروری ،آزمایشها ،فرآیندها و درمانهای غیرضروری انجام شد ،اسناد
و رسانهها برحسب معیارهای ورودی مانند مرتبط بودن به حوزه سالمت و
بحث در مورد خدمات غیرضروری و ابعاد مختلف آن وارد مطالعه شدند و
سپس استخراج و گرداوری دادهها با استفاده از یک چکلیست (که شامل
نوع مستند ،کد خبر ،تاریخ انتشار خبر ،منبع ،فرد مصاحبهشونده ،عنوان
خبر بود) انجام گرفت.
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مواد و روشها
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سالمت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی به مفهوم سالمت کامل جسمی،
روانی ،اجتماعی ،معنوی و نهفقط فقدان بیماری یا ناتوانی است که در آن
فرد به تواناییهای خودش پی میبرد ،میتواند با استرسهای معمول زندگی
کنار آید ،بهصورت ثمربخش و مولد کار کند و قادر به کمک به جامعه باشد.
سالمت یک حق و اولویت ملی است و ایجاد نظام سالمت خوب و عادالنه
از وظایف دولتهاست [.]9
تأمین عادالنه خدمات سالمت از سالها پیش موردتوجه دولتها قرار داشته
است ،اما امروزه به دلیل تغییرات سریع در نیازهای سالمت افراد جامعه و
تغییرات سریع در فناوریهای سالمت ،توانایی ارائه خدمات عادالنه و
باکیفیت در کشورهای گوناگون و با نظامهای سالمت مختلف در مواجهه با
افزایش هزینههای بهداشتی درمانی مورد تهدید قرار میگیرد .درنتیجه
دستگاههای سالمت با چالش جدی در رابطه با نحوه تأمین منابع مالی و
محافظت افراد از آسیبهای ناشی از هزینههای خدمات ارائهشده و همچنین
نظارت صحیح بر نحوه هزینه کرد منابع روبرو هستند [.]4-2
همچنین افزایش احتمال بروز هزینه کمرشکن خدمات سالمت درنتیجه
میزان هزینه باالی خدمات و مراقبتهای ارائهشده به بیمار ،در کنار تضمین
کیفیت و عدم پوشش بسیاری از خدمات درمانی وجود دارد [ .]5طبق
برآوردها ،در کنار هزینههای هنگفتی که صرف ارائه خدمات و مراقبتهای
بهداشتی میشود ،بیش از  23درصد از مراقبتها و خدمات فراهمشده برای
بیماران غیرضروری است [.]9 ,6
خدمات غیرضروری سالمت ،خدماتی است که با حجم باالتر از نیاز و یا
باقیمت باالتر از حد معقول ارائه میشوند .این خدمات میتوانند عواقب
دیگری مانند آسیب زدن به بیمار و از دست دادن زمان مناسب برای
تصمیمگیری و درمان در پزشکان را به دنبال داشته باشند [.]1 ,8
برای تشخیص درست بیماری و جلوگیری از ارائه خدمات غیرضروری،
جمعآوری اطالعات کامل در رابطه بازمان شروع و پیشرفت عالئم ضروری
است و این وظیفه بیشتر بر عهده پزشکان است تا با افزایش تبحر ،تخصص
و شناخت اشتباهات احتمالی خود نقش بسزایی در این امر داشته باشند
[ .]93تا زمانی که تشخیص یک بیماری درست نباشد ،درمان آن بیماری
نیز معنایی ندارد .درواقع بکر رابطه علت و معلولی بین تشخیص صحیح یک
بیماری و درمان مناسب آن وجود دارد؛ بنابراین تشخیص صحیح و بهموقع
بسیاری از بیماریها باعث راحتی درمان ،عدم تحمیل هزینههای گزاف بر
خانوادهها و کل جامعه و همچنین منجر به افزایش خدمترسانی بیشتر به
بیماران و باال بردن کیفیت و کمیت خدمات توسط بیمارستانها از طریق
کاهش طول مدت بستری میشود [.]99
یکی از موضوعات مهم نظامهای خدمات سالمت ،کاهش هزینههای
غیرضروری ارائه مراقبتهای سالمت است .بخشی از هزینههای غیرضروری
میتواند هزینههای مربوط به مراجعه روستاییان برای دریافت مراقبتهای
سالمت از مراکز ارائهدهنده مراقبتهای سالمت در شهر باشد و بخش
دیگری از هزینههای غیرضروری ،شامل هزینه مراجعات غیرضروری برای
دریافت مراقبتهای تخصصی است .متعاقباً عدم هماهنگی در ارائه
مراقبتهای سالمت میان ارائهدهندگان و مراجعه به ارائهدهندگان متعدد،
منجر به افزایش خطای پزشکی در تشخیص و درمان بیماری ،افزایش بار
مراجعات به اورژانس و ارائه مراقبتهای تکراری و درنهایت افزایش
هزینههای غیرضروری خواهد شد [.]94-92

تحقیقات نشان داده است ارائه خدمات غیرضروری در نظامهای سالمت که
عمدتاً در حیطههای تشخیص و درمان اتفاق میافتد ،یک مشکل شایع
است .طبق برآوردها حدود یکسوم هزینه نظام بهداشت و درمان آمریکا
صرف خدمات غیرضروری میشود [ .]96 ,95 ,8طبق مطالعات چاپشده
در این زمینه در ایران ،ارائه خدمات غیرضروری در برخی از خدمات
تشخیصی ،درمانی و فرآیندها گزارششده است .عرب زوزنی و همکاران در
دو مطالعه به بررسی خدمات غیرضروری درزمینه تشخیص و درمان و
همچنین درزمینه پذیرش و بستری غیرضروری پرداختهاند .برای مثال در
بین خدمات تشخیصی غیرضروری بیشترین مقدار گزارششده مربوط به ام
آر آی و سیتیاسکن و در بین خدمات درمانی بیشترین موارد گزارششده
مرتبط با تجویز غیرضروری آنتیبیوتیکها بوده است .از سوی دیگر
بهطورکلی حدود  92,9درصد از پذیرشها و  99,1درصد از بستریها نیز
غیرضروری گزارششده است [.]99 ,1
با توجه به اینکه مطالعات کمی در این حوزه در دنیا و علیالخصوص در
ایران انجامشده است ،انجام تحقیقات در این زمینه میتواند اثرات زیادی بر
نظام سالمت و برقراری تعادل در ارائه خدمات داشته باشد .ضرورت انجام
چنین پژوهشهایی در این است که شناسایی خدمات غیرضروری که باعث
تحمیل صدمات جسمی به بیماران و همچنین هزینه به بیمار ،خانواده بیمار
و سیستم سالمت میشود میتواند به کاهش هزینهها منجر شود .ازآنجاکه
نظام سالمت ایران به دلیل تحریمهای متعدد و شرایط خاص کشور با
مشکالت هزینهای متعددی روبرو است مدیریت این هزینهها از اهمیت
باالیی برخوردار است و یکی از راهکارهای کاهش چنین هزینههایی کاهش
دادن خدمات غیرضروری است که در بطن این سیستم رخنه کردهاند .برای
انجام درست این تحقیقات و رسیدن به نتیجه موردنظر ،بررسی نظرات افراد
متخصص ،کارشناس و صاحبمقام در این حیطه و همچنین بررسی
گزارشها و آمار و ارقام منتشره در اسناد موجود در سایتها و مجالت معتبر
مفید خواهد بود .ازاینرو هدف از مطالعه حاضر ،تحلیل رسانه و مستندات
موجود درزمینهٔ خدمات غیرضروری در نظام سالمت ایران است.
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جدول  :1عوامل مؤثر بر تجویز خدمات غیرضروری
طبقه اصلی

طبقه فرعی

زیر طبقات

عوامل اقتصادی

انگیزههای مادی ارائهکنندگان خدمات

نظامهای با خدمات محدود :نظیر مطبها و کلینیکها

زیرساختها

مشکالت سیستمی

نظامهای با خدمات گسترده نظیر پلی کلینیکها و بیمارستانها
تبانی ارائهکنندگان خدمت برای فروش خدمات
وجود پارازیت تجاری و انتفاع
وجود هزینههای باال در بخش خصوصی
بروز رقابت در سهم ارائهدهندگان در بازار سالمت
مقایسه نمودن درآمد شاغالن حرف پزشکی با همتایان خود
کارآمد نبودن نظام پرداخت به ارائهکنندگان خدمت

نارسایی دانش و مهارت

عوامل اجتماعی
فرایند ارائه خدمات

سوءاستفاده از امکانات

ارتباط پزشک و بیمار

پایش و ارزشیابی

سیستم پایش و ارزشیابی

افزایش تخت بیمارستانی
افزایش نامتعادل نیروهای متخصص و ماهر نسبت به جمعیت
عدم اختصاص وقت کافی برای معاینه بیمار
عدم گرفتن شرححال از بیمار
تعرفه بسیار پایین ویزیت ،عدم درك ظرایف کار ویزیت و نبود نظارت
مؤثر نبودن سیستم نظارت بر کیفیت و استانداردهای ارائه خدمات و رعایت نشدن استانداردها
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اجرا نشدن کامل نظام ارجاع و احیا نشدن جایگاه پزشک عمومی
تعرفه پایین خدمات
پایین بودن سطح دانش گیرندگان خدمت
پیچیده بودن پزشکی ،مدرن شدن نیازها ،چندبعدی بودن پدیده سالمت
نارسایی مدلهای آموزشی در نظام سالمت
دانش و مهارت ناکافی ارائهدهندگان خدمات
نبود راهنماهای بالینی درست و مناسب
وجود فرهنگ تقاضای القایی در پزشکان
فرهنگ غلط مردم
بهرهبرداری از امکانات جدید و توسعه فناوری

نارسایی سیستم نظارت و کنترل شرکتهای بیمهگر در پرداخت سهم بیمه

یافته ها

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،5شماره  ،4صفحات 752-742
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درزم ینهٔ مستندات  99مستند مرتبط با موضوع وارد مطالعه
شدند .در بین اسناد منتشرشده در این خصوص 9 ،سند مربوط به
سازمان بیمه سالمت ایران بودند و بقیه مربوط به پایگاه
اطالع رسانی تأمین اجتماعی ،پایگاه های خبری آفتاب آنالین،
تسنیم ،ایسنا ،قطره ،پایشگر نظام سالمت و نشریه مدیریت
تصویربرداری پزشکی بودند .درزمینهٔ رسانه هم  89کد خبری
وارد مطالعه گردید .بیشترین کدهای خبری مربوط به پایگاه های
خبری سالمت نیوز ،ایسنا ،تسنیم ،ایرنا ،باشگاه خبرنگاران جوان،
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در این مطالعه برای تحلیل از تحلیل محتوای کیفی موقعیتی
استفاده شد .این نوع تحلیل یکی از بهترین روش ها در مطالعات
کیفی ،برای تحلیل داده های متنی است [ . ]98پس از خواندن
متون ،کدها و دسته ها به صورت مستقیم از داده های متنی استخراج
شدند .داده های متنی مورداستفاده در این مطالعه شامل مستندات
منتشرشده در این زمینه توسط سازمان ها یا گزارش های کشوری
منتشرشده و مصاحبه های چاپ شده با افرادی که در این موضوعات
اظهارنظر کرده اند ،بود .کلیه مستندات پس از گردآوری به دقت
مطالعه ،بازخوانی ،دسته بندی و در قالب جداول ارائه شدند.

عیار آنالین ،سالمت آنالین و خبرگزاری فارس بودند 4 .کد خبری
نیز مربوط به سای ت معاونت دانشگاه های علوم پزشکی مراغه ،فسا
و قزوین بودند .در بین رسانه ها بیشترین تعداد مصاحبه ها مربوط
به اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ( )%94/6و سخنگوی
وزیر و معاون درمان وزارت بهداشت ( )%9/9بود.
در این مطالعه ،اسناد باالدستی و دیدگاه ها و نظرات نقش آفرینان و
ذی نفعان مختلف نظام سالمت ایران که در رسانه منتشرشده بودند
و در ارتباط با خدمات غ یرضروری بودند ،بررسی گردید .یافته های
مطالعه در قالب چهار جدول که شامل " عوامل مؤثر بر تجویز
خدمات غیرضروری"" ،استراتژی های پیشگیری از تجویز خدمات
غیرضروری" " ،پیامد حاصل از تجویز خدمات غیرضروری " و
درنهایت " فراوانی خدمات تجویزشده ای که در این مطالعه بیشتر
بحث شده بود " دسته بندی شدند.
در جدول  9که در ارتباط با عوامل مؤثر بر تجویز خدمات
غیرضروری می باشد  ،چهار طبقه اصلی (عوامل اقتصادی،
زیرساخت ها  ،فرایند ارائه خدمات و سیتم پایش و ارزشیابی) ،همراه
با هفت طبقه فرعی استخراج گردید که هرکدام از این طبقات فرعی
به زیر طبقاتی تقسیم بندی شدند (جدول .)9
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در خصوص استراتژی های پیشگیری از این خدمات ،سه طبقه اصلی
به دست آمد که به ت رتیب شامل راهکارهای ساختاری (23
استراتژی)  ،راهکارهای اقتصادی ( 4استراتژی) و راهکارهای
عملکردی /مرتبط با عملکرد پزشکان ( 93استراتژی) می باشد
(جدول  .) 2هرکدام از این راهکارها به طبقات فرعی تقسیم بندی
شدند .از مهم ترین این زیر طبقات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تهیه و انتشار راهنماهای بالینی در سیستم سالمت" :چراکه

اصالح نظام ارجاع" :سطح بندی خدمات پزشکی به این معنا است

اصالح نظام پرداخت " :این موضوع نقش مهمی در کنترل تقاضای

به روز بودن علم پزشکان و آموزش پزشکان" :در آموزش
پزشکی ما مشکل داریم  .نباید محور آموزش ها برای انترنها و

غیرضروری توسط ب یمه ها  ،بیمه باید اعتماد را برای گیرنده و
ارائه دهنده خدمت فراهم کند به نحوی که با طراحی فرآیندهایی از
تقاضا و مداخالت غیرضروری ازجمله سونوگرافی ،آزمایش ها و
اقدامات پاراکلینیکی جلوگیری کند ،چراکه یکی از رسالت های بیمه
این است که بر این موارد نظارت داشته باشد .نظارت بر عملکرد
پزشکان توسط ب یمه ها برای کاهش هزینه های حوزه سالمت ضروری
است .در بخش اقدامات پاراکلنیکی باید دید ب یمه ها چه نظارتی در
خصوص درخواست آزمایش های گران ق یمت صورت دادند ،یا اینکه
کدام پزشک بیشترین درخواست اقدامات درمانی نظیر ام آر آی و
آزمایش ها را داشته است .متأسفانه به دلیل نبود یا کاربردی نبودن
پرونده الکترونیک سالمت این نظارت ها انجام نشده است" .
طبق یافته های به دست آمده از این مطالعه ،پ یامدهای حاصل از
تجویز خدمات غیرضروری در دوطبقه اصلی شامل عوارض فردی (9
درون مایه فرعی) و اجتماعی ( 1دررو نمایه فرعی) دسته بندی
شدند .یافته ها نشان داد که تجویز بی رویه این خدمات ،منجر به
تحمیل هزینه های زیاد و غ یرضروری به بیمار ،خانواده بیمار،
سازمان های ب یمه گر و سیستم سالمت شده که این خود باعث
کاهش کارایی و بی اعتمادی مردم به نظام سالمت می شود و درنهایت
زمینه را برای ایجاد بازار س یاه در نظام سالمت فراهم می کند
(جدول .)9
یافته های به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که در بین
خدمات بهداشتی و درمانی ،خدمات پاراکلینیک به خصوص خدمات
تصویربرداری و آزمایشگاهی در مقایسه با سایر خدمات به میزان
زیادی به صورت غ یرضروری تجویز میشوند (جدول .)4

بحث
بحث استفاده از خدمات غیرضروری از موضوعاتی است که به نظر
می رسد هزینه های زیاد و غیرضروری به سیستم سالمت تحمیل
می کند .انجام پژوهش و تحلیل مستندات می تواند شرایط الزم برای
تدوین برنامه های مناسب جهت پیشگیری از این پدیده را فراهم
سازد .در این راستا مطالعه حاضر با بهره گ یری از مستندات موجود
و نظرات ذی نفعان و صاحب نظران نظام سالمت کشور که در
پایگاه های داده ای داخلی کشور و سایت های مرتبط نمایه شده
بودند به تحلیل محتوایی این مستندات پرداخت تا گام مؤثری در
جهت شناسایی و پیشگیری از ارائه این خدمات غیرضروری برداشته
شود .بهره گ یری از مستندات برای تحلیل داده ای  ،روش جدیدی
نیست و بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود روش تحلیل
محتوایی مستندات را به عنوان روشی برای گردآوری و تحلیل داده ها
انتخاب کرده اند.
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القایی دارد چراکه در کنترل رفتار پزشک نسبت به بیمار اهمیت
دارد .یکی از نقص های نظام سالمت ما ،نظام پرداخت به ازای
خدمت (کارانه) است .برای جلوگیری از تجویز بی رویه خدمات
غیرضروری این نظام پرداخت باید اصالح شود تا پرداخت بر اساس
ارائه خدمت نباشد ،چراکه با این روش هرچقدر خدمت بیشتری
ارائه گردد پول بیشتری دریافت می شود که ناخودآگاه تقاضای
القایی نیز افزایش می یابد ؛ بنابراین ،باید سعی شود سرانه ای به
سیستم ارائه دهنده خدمت با کمک بیمه ها پرداخت شود تابلوان
درگاهش این مشکالت اقدام اساسی انجام داد".

نظارت سازمان های بیمه ای" :برای جلوگیری از ارائه خدمات
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که چه خدمتی ،در چه جایی و به چه فردی باید ارائه شود .وقتی
می شود با یک شرح حال گیری ساده ،در سطح اول نظام ارجاع،
مشکل بیمار را تشخیص داد ،نیاز به ارائه خدمات فوق تخصصی و
غیرضروری کمتر می شود  .اگر از همان ابتدا ،بیمار در سطح اول به
پزشک عمومی مراجعه کند ،خیلی اوقات بیماری او در همان ابتدا
تشخیص داده می شود و دیگر نیازی به تجویز خدمات گران قیمت
از سوی پزشک متخصص نیست .برای کاهش این فرایند باید تالش
شود برنامه توانمندسازی ،آموزش و خود مراقبتی مردم را افزایش
داده و آن ها به سمتی هدایت شوند که خدمات نظام سالمت را در
سطح یک ،دو و سه بشناسند تا با شناسایی آن بتوانند از خدمات
درمانی بهتری استفاده کنند .بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه
که در برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است ،اجرای نظام ارجاع
و پزشک خانواده ضرورتی قانونی است و اجرای همین قانون بر
زمین مانده می تواند ترمز بسیاری از خدمات غیرضروری را بکشد".

رزیدنت ها بر پایه فوق تخصص محوری باشد و اساتید هم صرفاً
توجهشان به فوق تخصص ها نباشد بلکه باید پایه آموزش ها عمومی
بوده تا یک متخصص و پزشک عمومی نیز در برخورد با بیمار
به راحتی بتواند نوع بیماری را با عالئم بالینی و شرح حال تشخیص
دهد و در مواقع ضروری اقدام به تجویز خدمات کند".
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وقتی دستورالعمل بالینی صادر شود ،یک دستورالعمل در حوزه ملی
وجود خواهد داشت که تجویزهای پزشک را ساماندهی و منطقی
می کند و بر اساس الگوریتمی که تدوین شده تجویز انجام می شود
و مصرف منطقی و هزینه اثربخش شکل می گیرد  .سال هاست
کارشناسان نظام سالمت بر ضرورت اجرای راهنمای بالینی در نظام
سالمت تأک یددارند ،زیرا با اجرای این راهنماها می توان امیدوار بود
که پزشکان فقط در چارچوب های علمی ،آزمایش های پزشکی را
تجویز کنند .درنت یجه باید راهنماهای بالینی ملی تعریف شود تا
فرآیند تشخیص ،درمان و تجویز آزمایش ها از روندی منطقی ،علمی
و هماهنگ پیروی کند".
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جدول  :2استراتژیهای پیشگیری از تجویز خدمات غیرضروری
طبقه اصلی

طبقه فرعی

راهکارهای ساختاری (جامع)

استانداردسازی واردات تجهیزات جدید پزشکی
توجه به شأن و نیاز بیمار و تعریف صحیح نیاز القایی
افزایش اطالعرسانی در جامعه
بهبود بینش مدیران در حمایت از کنترل تقاضای القایی
سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح در سیستم سالمت
اصالح زیرساختهای سیستم سالمت
افزایش تعامالت بین پزشک و بیمار
کم کردن میزان دخالت مراکز قدرت در امر سالمت
تعیین و اعالم روشهای درمان واقعی
بررسی نظامهای سالمت سایر کشورها
وجود نظام جامع سالمت
بهبود کیفیت و بهبود نظارتهای کیفی
توجه به بخش پیشگیری
توجه به نیازهای گروهدرمانی
اصالح نظام ارجاع
اصالح نظام آموزشی در حوزه سالمت
همکاری رسانهها در این زمینه
فرهنگسازی
نیاز به سیستم الکترونیک سالمت
توجه به چگونگی تخصیص هزینهها

راهکارهای اقتصادی

رایگان نشدن کامل خدمات
اصالح نظام پرداخت
اصالح تعرفهها
مدیریت صحیح خواسته بیمار

راهکارهای در سطح عمل
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حاکمیت بالینی و مبتنی بر شواهد بودن تهیه ،تدوین و انتشار راهنماهای بالینی در سیستم سالمت

(مرتبط با عملکرد پزشکان)
لزوم پاسخگویی پزشک به سیستم سالمت
فرهنگسازی بین پزشکان
توجه پزشکان به هزینهها
اختصاص زمان کافی برای گرفتن شرححال و معاینه بیمار و بررسی نیاز واقعی بیمار برای ارجاع به متخصص
رعایت فرایند تشخیص بیماری از اقدامات ساده تا پیچیده
وجود انجمنهای پزشکی
بهروز بودن علم پزشکان و آموزش پزشکان
نظارت سازمانهای بیمهای

جدول  :3پیامدهای حاصل از تجویز خدمات غیرضروری
درونمایه اصلی

درونمایه فرعی

عوارض فردی

تحمیل هزینههای سنگین به بیمار
اتالف وقت
تحمیل درد ،رنج و استرس
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رعایت اصول اخالقی در بین پزشکان

بروز عوارض ناشی از داروهای غیرضروری
بروز عوارض ناشی از عمل جراحی غیرضروری مثل آبسه محل جراحی ،چسبندگی ،عفونت و ظاهر بدشکل
افسردگی ناشی از درمان بیماری و سردرگمی
بروز مقاومت میکروبی در برابر آنتیبیوتیکها در اثر مصرف نابجا

از دست رفتن فرصت برای نیازمندان به مراقبتهای دارای اولویت
افزایش هزینههای بخش سالمت و فشار بر بودجه عمومی دولت
کاهش کارایی
تحمیل هزینههای غیرضروری به سازمانهای بیمهگر
هدر رفت لوازم و استهالك تجهیزات آزمایشگاهی
بیاعتمادی مردم بهنظام سالمت
کمبود امکانات و نیروی انسانی برای موارد ضروری در بخش دولتی
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عوارض اجتماعی

افزایش تقاضای کاذب برای دریافت خدمات و ایجاد بازار سیاه در نظام سالمت
تراکم کار و عدم صرف وقت کافی جهت مراقبت از بیماران توسط کارکنان سالمت
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جدول  :4فراوانی تعداد خدمات تجویزشده
نوع خدمت
خدمات پاراکلینیک

فراوانی

خدمات تصویربرداری (سی تی ،ام آر ای ،سونوگرافی ،آنژیوگرافی)

38

خدمات آزمایشگاهی

25

خدمات دارویی

21

خدمات جراحی

5

خدمات سرپایی (تزریق سرم و آمپول)

1

پروتز

1
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تحلیل یافتههای بهدست آمده از این مطالعه نشان داد عوامل مختلفی
در تجویز اینگونه خدمات غیرضروری نقش دارند و برای جلوگیری از
این مشکل تنها توجه به یک عامل مؤثر نیست و باید فاکتورهای
مختلفی در نظر گرفته شوند .انگیزههای مادی ارائهکنندگان خدمت،
مشکالت دستگاهی ،نارسایی دانش و مهارت ،ارتباط پزشک و بیمار،
عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی و سوءاستفاده از امکانات ،ازجمله
عواملی است که منجر به تجویز خدمات غیرضروری میشوند .در این
رابطه مطالعات دیگری نیز عوامل متعددی برای تجویز یک خدمت
غیرضروری را برشمردهاند.
یافتههای مطال عه میرا و همکاران در ارتباط با عامل ارتباط پزشک و
بیمار نشان میدهد که اختصاص ندادن وقت کافی برای معاینه و
مشاوره بیمار ،توجه به ایمنی بیمار ،احترام به تصمیم بیمار و برآورده
کردن نیاز آنها دالیل اصلی تجویز خدمات غیرضروری است [ .]91در
مطالعه لیو و همکاران نیز دسترسی سخت به پروندههای پزشکی و
سابقه درمانهای قبلی بیمار بهعنوان یکی از دالیل شایع در تجویز
خدمات غیرضروری بیانشده است [ .]23همچنین نتایج مطالعه کانزاریا
و همکاران نیز نشان میدهد که تصویربرداری پیشرفته غیرضروری یک
مشکل دستگاهی است و مشکلی در ارتباط با فقدان بینش در مورد
پزشکان است و با اصالح مشکالت دستگاهی میتوان از تجویز
تصویربرداریهای غیرضروری کاست [.]29
نتایج حاصل از پژوهش ما نشان داد که استراتژیهایی برای کاهش این
مشکل در نظر گرفتهشده است .این استراتژیها در سهطبقه اصلی
راهکارهای ساختاری ،راهکارهای اقتصادی و راهکارهایی در سطح عمل
(مرتبط با عملکرد پزشکان) ،جای گرفتند که هرکدام از این طبقات به
زیر طبقههایی تقسیم شدند .در رابطه با راهکارهای ساختاری،
مطالعهای که میدانی و همکارانش در کاشان در سال  2399انجام دادند،
نشان داد که برای بهرهبرداری مناسب از اقدامات پاراکلینیکی ،توصیه
میگردد که راهنمای بالینی ملی تدوین گردد .همچنین کمیته بررسی
بهره برداری از منابع در سطح وزارت بهداشت نیز باید تشکیل شود
[ .]22مطالعهی مونزپالزا و همکاران در آمریکا در سال  2396نشان داد
که با استفاده از ابزارهای تصمیمیار بالینی از طریق سیستم پروندههای
پزشکی الکترونیک ،میتوان باعث ارتقای کیفیت و جلوگیری از هدر
رفت غیرضروری منابع شد [.]29
در مطالعه ای که پرچمن و همکاران در آمریکا در سال  2396با اشاره
به راهکارهای عملکردی در رابطه با استراتژیهای جلوگیری از تجویز
خدمات غیرضروری انجام دادند ،یک چارچوب برنامهریزی عمل برای
تعامل ارائهدهندگان در کاهش خدمات غیرضروری توصیف شد که
باعث تقویت گفتگوهای سازنده بین ارائهدهندگان و بیماران و همچنین

بین اعضای گروه مراقبتهای سالمت در مورد آسیب احتمالی استفاده
از این خدمات میشود .از طریق این مکالمات ،ارائهدهندگان ،بیماران و
اعضای گروه یاد میگیرند چگونه رفتارهای فردی را هماهنگ کنند و
بهطور مشترك برای ایجاد اقدامات هماهنگ در این زمینه ،همکاری
کنند [ .]24دریافتههای ما نیز افزایش تعامالت بین پزشک و بیمار
مورد تأکید قرارگرفته است .همچنین در مطالعهای که مورگان و
همکاران در سال  2395انجام دادند ،نتیجهگیری کردند که برای کنترل
پروسیجرهای غیرضروری ،آگاهی افراد جامعه و پزشکان در رابطه با
آسیبهای ناشی از استفاده بیشازحد از خدمات باید افزایش یابد و
رویکردهایی جهت آموزش بیمار و مشارکت آنان در تصمیمگیریهای
پزشک در نظر گرفته شود [.]95
در رابطه با راهکارهای اقتصادی نیز مطالعه کاووسی و همکاران در
شیراز در سال  2396نشان داد که با بهکارگیری اهرمهای کنترلی مانند
روشهای پرداخت مناسب و همچنین اهرم کنترلی رفتار مانند رفتار
تجویزی پزشکان ازیکطرف و تقاضای بیماران از سوی دیگر ،میتوان
درصد مراقبتهای غیرضروری را به میزان زیادی کاهش داد [.]25
بر اساس یافتههای بهدستآمده از مطالعه ما تجویز بیرویه خدمات
غیرضروری عوارض فردی و اجتماعی را به دنبال دارد که منجر به بروز
مشکالت زیادی میشوند .در همین راستا یافتههای گزارش منتشرشده
کالج پزشکان عمومی استرالیا در سال  2398نشان داد که استفاده از
خدمات غ یرضروری ،عوارضی در سطح فرد و اجتماع دارد که میتواند
اثر سوئی بر کیفیت زندگی فرد داشته باشد ،منجر به اضطراب ،تحمیل
هزینه های سنگین به فرد و جامعه و درنهایت تهدیدی جدی برای
سیستم مراقبت بهداشتی باشد [ .]26صدری زاده و همکاران نیز در
پژوهش خود بیان میکنند که از عواقب ضعف تشخیص بالینی عالوه
بر سرگردانی بیماران و ایجاد عوارض برگشتناپذیر ،تحمیل هزینههای
اضافی و غیرضروری بر بیمار و جامعه است [.]29
طبق نتایج بهدست آمده از مطالعه ما ،خدمات پاراکلینیکی جزء آن
دسته از خدماتی بودند که در مقایسه با سایر خدمات به میزان زیادی
تجویز میشوند .در این راستا نتایج مطالعه الهی فر و همکاران در زاهدان
در سال  9919بیان میدارد که تصویربرداریهای تکراری عالوه بر
تحمیل هزینه اضافی ،عامل افزایش غیرضروری دوز تابشی به بیماران
و کارکنان میشود که استفاده از دستگاههای باکیفیت بهتر ،کنترل
کیفی دستگاهها ،آموزش منظم کارکنان و تالش در جهت افزایش
حقوق کارکنان با توجه به حجم کار انجامشده میتواند تا حدی از میزان
تکرار این خدمات بکاهد [ .]28همچنین یافتههای مطالعه حاتم و
همکاران در شیراز در سال  9913نشان داد استفاده بیشازحد و
غیرضروری از آنتیبیوتیکها در ایران منجر به بار اقتصادی زیادی شده
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همکاری رسانهها میتواند به شناسایی و معرفی خدمات غیرضروری و
جلوگیری از ارائه آنها کمک کند تا از این طریق بتوان از ضرر و
زیانهای جانی و مالی که بر بیمار و سیستم سالمت تحمیل میشود
جلوگیری گردد .قطعاً با پیشگیری از ارائه خدمات غیرضروری در
بسیاری از بخشهای سیستم سالمت منابعی آزاد خواهد شد که
میتواند صرف خدماتی شود که به دالیلی همچون محدودیت در منابع
یا دسترسی امکان ارائه آنها وجود ندارد.

است تا جایی که در  18درصد از روشهای درمان ،از آنتیبیوتیکها
بهطور نامناسب استفادهشده است؛ بنابراین ،ضروری است که یک
دستورالعمل مبتنی بر شواهد بر اساس شرایط محلی و پیشینه فرهنگی
طراحی شود تا ایمنی بیمار بهبود یابد و هزینههای مستقیم در تجویز
آنتیبیوتیک برای جلوگیری از عفونت کاهش یابد [.]21
ازآنجاییکه نتایج چنین مطالعاتی (در سطح یک کشور) قابلیت تعمیم
کمی دارند بنابراین تعمیم نتایج حاصل از این مطالعه به سایر نظامهای
سالمت در سایر نقاط دنیا باید با احتیاط صورت گیرد .از طرف دیگر
چون دادههای این مطالعه از اسناد و رسانه جمعآوریشدهاند و اغلب
در این موارد فرآیند داوری همسان انجام نمیگیرد ،لذا تحلیل و تفسیر
نتایج نیز باید بااحتیاط صورت گیرد .البته محققین سعی کردهاند
مستندات باکیفیت باالتر و دارای منبع مشخص را وارد مطالعه کنند و
از واردکردن مستندات نامعلوم یا نظرات افراد غیرمتخصص اجتناب
کرده تا این محدودیت را به حداقل ممکن کاهش دهند .عالوه براین،
نتایج این مطالعه فقط بر مبنای مستندات و رسانه بوده است و مقاالت
منتشرشده در این موضوع وارد مطالعه نگردیده است .دلیل آنهم این
است که این کار در مطالعه دیگری انجامشده است که همعرض با این
پژوهش انجام و نتایج ان متعاقباً چاپ خواهد شد.

محدودیتها

نتیجهگیری

محدودیت این مطالعه کمبود مقاالت تحقیقی در منابع مورد استفاده بود.

طبق نتایج این مطالعه ،خدمات غیرضروری در نظام سالمت ایران شایع
هستند .با توجه به محدودیتهای هزینهای در نظام سالمت ایران
پرداختن به خدمات غیرضروری نیاز به توجه ویژهای دارد .با توجه به
ماهیت پنهان و چندبعدی این موضوع ،تعریف موارد دقیق خدمات
غیرضروری ،راههای شناسایی این خدمات ،شناسایی عوامل ایجادکننده
و پرداختن بهروشهای پیشگیریکننده آن از اهمیت باالیی برخوردار
است .یکی از اولین قدمها در این زمینه بررسی مستندات موجود و
نظرات صاحبنظران حیطه سالمت در مورد این موضوع است .توجه
سیاستگذاران و برنامه ریزان به این مسئله در مستندات و همچنین
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