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 ابرروند اول:

 کارفرما یپایه بر ایبیمه پوشش از چرخشی و همگانی سالمت یبیمه

 محور دو ت ایبیمه پوشش سوی به

 

سالالیسالالتم  بررسالالی، ابرروند برای آشالالنایی با این

 ترین ادبیات درآمریکا که دارای قوی سالالالمت یبیمه

راه گشا ، ( استمکملهای به ویژه بیمهها )بح  بیمه

سالالالالمت  یی نظام بیمهحقیقت پایه در. باشالالالدمی

 ۲رمدیکی باشد که شاملمی ملی یدو برنامه آمریکا بر

 دهدفتادگان را پوشش میو از کارا که سالمندانبوده 

 مند به درمانکه فقرا و افراد نیاز ۱ی مدیکیدو برنامه

. قرار داده است تحت پوشالش را که توان مالی ندارند 

ش پوش این دو برنامه به عنوان ابزار قوی این کشور در

 ،حت پوشالالشای برای افراد تبسالالیاری از خدمات بیمه

 .(۳۲نقش دارند )

، هابا وجود گذشالالتن چند دهه از اجرای این برنامه

                                                 
1 Medicare 
2 Medicaid 
3 Employer-Based Coverage 

آمریکا فراهم  ای برای مردمهنوز پوشالالالش همگانی بیمه

هالالای بنگالالاه نیالالامالالده اسالالالت و این بحران بالاله ویژه در 

ارند به اسالالالتخدام د نفر در ۵۲ی که زیر کار و کسالالالب

ا ای آمریکنظام بیمه، از این رو. روشالنی قابل رؤیت است 

استوار  ۴کارفرمای پایه ای برپوشالش بیمه  بر اسالاس  که

 بایستمی است دچار سه چالش عظیم گردیده است که

ار تحت پوشش قر، نخستین چالش. آنان چیرگی یابد بر

 سالالالمت یآمریکایی از خدمات بیمه هامیلیون رفتننگ

هالالای هزینالاله دومین چالالالش وجود فزونی در. اسالالالالت

است که رشدی فراینده را به خود  های سالالمت مراقبت

 خدمات کیفیت، اختصالاص داده اسالت و سومین چالش  

 .(۳فاصله دارد ) هاارائه شده است که از استاندارد
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 که در ۲ACA ی حمایتی بیماران وطراحی برنامه

طراحی گردید با  توس  دولت اوبامامیالدی  ۱۲۲۲سال 

میلیون آمریکایی راه  ۴۲هدف تحت پوشالالش قرار دادن 

و ۳۲بودند ) ی سالمتپوشش بیمه اندازی شالد که فاقد 

را که به دلیل  کار و کسالالالبهای بنگاه، این طرح. (۳۱

افزایش حق بیمه توان بیمه کردن مستخدمین خود را 

 .(۳۴) دهدهدف قرار می، اندنداشته

های بیمه به صورت شرکتمیالدی  ۱۲۱۵سال  در

ای یمهب و سالیسالتم پوشش   تغییر خواهند یافت بنیادین

                                                 
1 Affordable Care ACT 

ای فراهم جای خود را به پوشالالش بیمه ی کارفرماپایه بر

 .(۳۵و ۳۳آمده توس  دولت فدرال خواهد داد )

ی این ابرروند موجب ایجاد پوشالالالش همگانی بیمه

امکان ، ساز و کار خود بر اساس توانده و میشد سالمت

را فراهم آورده  انتخاب برای مشالتریان خدمات سالمت 

و  بخشیدهای فزونی بیمههای میان بنگاه و رقابت را در

. (۳۶هالالای پرکیفیالالت را فراهم آورد )سالالالط  مراقبالالت

کا ریآم کشور این ابرروند که در قابل لمس در ینکته

 ایتزریق کردن بخش عمده، گیری استحال شکل در

 ی سالمت: آینده نگاری مشاوران اوباما برای گستره۵۶شکل 



 

125 

 این در. (۳۲) ی دولتی برای اجرای آن اسالالتیارانه از

بخش سالمت آمریکا های هزینه حالی اسالت که سهم 

سالالال  درصالالد در ۴/۵کل تولید ناخالص داخلی از  در

میالدی  ۲۳۳۷سال  درصد در ۳/۲۴به میالدی  ۲۳۶۲

 .(۳۷) نشان داده است افزایش از خود

جمهوری اسالمی  کلی سالالمت های سالیاسالت   در

ه ای نسالالبت بتوجه بسالالیار برجسالالته و پیشالالرفته، ایران

 (های مکملبه ویژه گسالالالترش بیمهی همگانی )بیماله 

 عملکرد و در نظام پرداخت نیز به کیفیت شده است و

 یخالدمات بیمه  یازار رقالابتی برای ارائاله  نیز ایجالاد بال  

و  ۳-۵و زیر بندهای  ۳)بند درمانی تأکید شالده است  

 مین منابع مالی پایدار درأمربوط به ت ۲۲در بند . (۷-۳

افزایش سهم سالمت از تولید  به تأکید، بخش سالالمت 

یز به ن ۲۲-۳ناخالص داخلی شالالده اسالالت و در زیر بند 

 در. به بخش سالالمت اشالاره شده است   پرداخت یارانه

سالمت های درصد از هزینه ۵4، میالدی ۲۴4۷سالال  

و  دولالالت مرکزی و متحمالالل شالالالالده بودنالالد را مردم

ها درصد این هزینه ۲۲و  ۱۷کارفرمایان نیز به ترتیب 

قانون  ۱۳از آنجا که اصل . (۳4را پرداخت کرده بودند )

                                                 
1 Payer 
2 Centrality 

که  خدمات درمانی یپوشالالش کلیه”اسالالاسالالی بر هدف 

“ اندازدمی سالالالالمت فرد را به مخاطرهها عدم ارائه آن

 نقش پررنگ دولت در پسندیده است بر، اسالتوار اسالت  

به ویژه از محل ، همگانی یتأمین منابع بیمه آینده در

 تأکید بر، گربه زبان دی. تأکید شالالالود ۳در بند ها یارانه

 بر مالیات افزون، تخصیص سهمی از یارانه نقدی خانوار

فراهم  تواند درمی، درآمد عمومی یا اختصالالالاصالالالی بر

ها ایجاد حساب پیش پرداخت آوردن منبعی مطمئن در

نقش ایفا ، اجتماعی سالالالمت یدر چارچوب نظام بیمه

های نباید فراموش کرد که هزینه، صورت هر در. دنمای

رشالالالد فزاینده ای دارد و از پیامدهای آن این ، درمالان 

درصالالد خانوارها به علت دو بیش از  سالالا نه اسالالت که

 به زیر خ  فقر، های بهداشالالت و درمانپرداخت هزینه

 .)۲۷روند )می

 یی بیمهآینده در حوزه ابرروند ،هر صالالالورت در

به عنوان پرداخت ها آن اسالالت که نقش دولت همگانی

 ۱مرکزی برجسته شده و دولت نقش محوری و ۲کننده

.(۲۲۲) پیدا خواهد کرددر برابر نقش کارفرمایان 
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 ابرروند دوم:

 (سالمت همراه، از راه دور سالمت، )پزشکی از راه دور فرامکان سالمتهای مراقبت

 

و علوم  دیجیتالالال ی فنالالاوریرشالالالالد فزاینالالده

ش نامکان دسالالترسالالی آگاهانه افراد به گزی، کامپیوتر

( را ۲فردگرایانهتوسالالال  خود ) های سالالالالمتمراقبت

 .(۲۲۲اند )فراهم آورده

اند ابرروندی گردیده پیش ران، هافنالاوری ، امروزه

طی ، ی این ابرروندپالایاله   شالالالود برمی کاله پیش بینی 

، ی سالمتهادرصد از مراقبت ۵۲بیش از  ی آیندهدهه

به سالالوی خانه و ، هاو درمانگاهها از سالالوی بیمارسالالتان

 .(۲۲۲میل خواهد کرد )، جامعه

از راه  سالالالمت، ۱شالالکل گیری پزشالالکی از راه دور

قالب  در ۳های کاربردی سالالالالمت همراهامهبرنال  ،۴دور

                                                 
1 Personalized 
2 Telemedicine 
3 Telehealth 
4 Mobile Heath Applications 
5 Smartphones 
6 Biosensors 
7 Mobile Health 

 اجتماعیهای گیری شبکهو شکل ۵هوشالمند های تلفن

خواهند توانسالالت مشالالتریان  ، ۶های زیسالالتیحسالالگرتا 

را  هاآن بیشالالتر مسالالل  نموده و با اطالعاترا  سالالالمت

برای تصالالالمیم گیری درحوزه سالالالالمالت و مراقبت از  

موجب ها همین فناوری. د نمالاینالد  نال خودشالالالان توانم

 بتواننالد بیمالاران را در   خواهنالد شالالالد کالاله درمالانگران  

 قرار تحت درمان تریهای فراوانبا گزینه، هالا فرامکالان 

 .(۲۲۲) دهند

و  راه گذار پارادایمی هم اکنون در ۷همراه سالمت

، مرزشالالکن های ینوآور انفجاری خود اسالالت و با خلق

را در آینده تغییر خواهد  های سالالالمتی مراقبتچهره
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  .(۲۲۱داد )

آمریکا که  سالالالالمتهای م مراقبتری رفوهبرنالام 

ی برنامه به ویژه، دست اجرا است در توس  دولت اوباما
۲ACA ،های صالالالنعت مراقبت موجب تغییر پارادایمی

جوی جسالالت آمریکا گردیده و این صالالنعت در سالالالمت

. کندخود را سالالالازگار می، برآوردن اهالداف این برنالامه  

                                                 
1 Affordable Care ACT 

، و سالمت همراه از راه دور سالمت، پزشالکی از راه دور 

 .های این برنامه هستنداز پیش ران

 قوانینی، های آمریکاایالت بسیاری از هم اکنون در

خدمات از راه دور های پرداخت هزینهباز تدوین شده تا

 .را تضمین نمایند سالمت

یک مفهوم جدید اسالالالت که به ، همراه سالالالالمت

 (mHealthکوسیستم سالمت همراه ): ا۵۷شکل 
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ارتباطی همراه وسائل  که با پردازدمی توصیف خدماتی

 بیمار به مانیتورینگوسائل  نندما) شوندمی پشالتیبانی 

دسالالالتیاران ، هوشالالالمندهای تلفن، صالالالورت بی سالالالیم

ن تلفی افزارنرم. (های تبلتدیجیتالالی فردی و رایالانه  

تلفن و تجهیزات و سالالنسورهای توأم با وسالائل   ،همراه

. انده را فراهم آوردهامکالان خلق سالالالالمت همرا ، همراه

هوشالالالمند طی چند های تلفنیابی و بازار تولیالد انبوه 

گردیده “ سالمت همراه”سال گذشته موجب شکوفایی 

سالالاخت  زیر کاربردی سالالالمت همراههای برنامه. اسالالت

نرم افزاری مناسالالالب را برای آمیزش دیجیتالی بیماران 

 .است فراهم آورده

 های کاربردی سالالالالمتکالاربردهای جاری برنامه 

های روی ادوات همراه شامل تدار  مستقیم مراقبت بر

 در، مانیتورینگ نشالالالانگان حیاتی بیماران، سالالالالمالت 

 و در بیمالار به پزشالالالکان  دادن اطالعالات  قرار اختیالار 

و گردآوری  هالالای بالالالینیاردی نیز انجالالام پژوهشمو

 .باشندمی سالمت جامعههای های مراقبتداده

و ادوات گوناگونی که به عنوان  ویژه حسالالالگرهای

 (mHealthهای هوشمند و سالمت همراه ): تلفن۵4شکل 
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، کنندکار می سالمت افزارینرمهای های برنامهپیوست

 شالالالگرفی درهای ینوآور ایالده پردازی و موجالب خلق  

  .اندشده سالمتهای ی مراقبتگستره

امکان ، امید است که با مدد فناوری، صورت هر در

 و سالالالمت پزشالالکی از راه دورسالالازی یکپارچه و ادغام

. شالالود پذیربه صالالورت یک فناوری واحد( امکان) راههم

 اما هم اکنون کامالً پدیدار اسالالالت که رشالالالد فزاینده و

های کاربردی سالالالالمت سالالالرعت به کارگیری برنامهپر

دن پزشکی موجب پیش ران، های هوشمندو تلفن همراه

، این پدیده. خواهند شد از راه دور و سالمت از راه دور

صالالالنعت  عمده درسالالالازی سالالالاختارباز گامپیشالالالخود 

 .(۲۲۱) خواهد گردید سالمتهای مراقبت

توسالال   همراه سالالالمت ش فناوریپذیرحقیقت در

 در هاآن یپذیرموجالب افزایش مسالالالئولیالت  ، بیمالاران 

 (mHealthی بازار سالمت همراه ): رشد آینده۵۳شکل 
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قالب خود  در خالدمالات سالالالالمت   یارائاله 

به صالالورت ها خواهد شالالد و درمان مراقبتی

ی فناوری میل خواهند پایه فردگرایالاناله بر  

 .کرد

اند که داده های جدید نشالالالانپژوهش

های درقالب تلفن کاربرد نظام خود مراقبتی

 هایمراقبت از بیماری توانند درمی هوشمند

ها قلب و عروق و سرطان، مانند دیابت مزمن

 .(۲۲۴-۲۲۵کارآمد باشند )

تریاژ بیماران  در های هوشمنداین تلفن

خود ی برنامه، (۲۲۵پوسالالالت ) با سالالالرطان

 HbA1C میزان دیابت و بهبودی در مراقبتی

هالالای و در در  مالالراقالالبالالت )۲۲۴) هالالاآن

انالالد و در بوده ( مؤثر۲۲۳بالالازتوانالالایی قلبی )

سالط  مطبوعات علمی پزشالالکی شاهد رشد  

های تعجب برانگیز کاربرد تلفنچشالالمگیر و 

سالالالط  آموزش  در. باشالالالیمهوشالالالمند می

 یارائه هوشالالمند درهای نیز تلفن پزشالالکی

برای  آموزی وباز به صالالالورت برای پزشالالالکان اطالعالات 

ای رشد گسترده دانشالجویان به عنوان یک همراه کاری 

 ،ایرلند انجام شده است پژوهش که دردر یک . اندداشته

های هوشالالمند اسالالتفاده  از تلفنها درصالالد از انترن ۳۵

 یارائالاله درهالالا همچنین این تلفن. (۲۲۶انالالد )کردهمی

اند سالالالط  جمعیت نیز راه یافته در خالدمات سالالالالمت 

 ی سالمت: فناوری اطالعات در گستره۶۲شکل 
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 ۱۵بین ، ۱۲۱۲سال  شالود که تا می پیش بینی. (۲۲۷)

های و سالالتدهای صالالنعت مراقبت  داد درصالالد از ۵۲تا 

 ۱۵و شکل تماس  هبه صالورت الکترونیکی بود ، سالالمت 

به ، درصالالد از بیماران با ارائه دهندگان خدمات سالالالمت

 شالالمند وهای هوبا کاربرد تلفن همراه صالالورت سالالالمت

 .(۲۲۴های مچی هوشمند خواهد بود )ساعت

توجه به اهمیت روزافزون و انقالبی این ابرروند  با

ی نقشالالاله هر چند که در، خدمات سالالالالمت یارائه در

به اقدامات ، جمهوری اسالمی ایران نظام سالمت تحول

آموزشی جهت افزایش سواد  ینه زم جهت ایجاد ساما

تجهیز واحدهای ارائه ، ی افراد جامعهبرای کلیه سالمت

فرهنگ دسترسی  ءو ارتقا ی پزشالکی از راه دور کننده

 : رشد فناوری اطالعات در گذر زمان بر اساس تعداد دستگاه و تجهیزاتی که به هم ارتباط دارند.۶۲شکل 
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ی هبست خدمات سالمت در به منابع و الکترونیکی مردم

ولی  اشاره شده است، اطالعات فناوریارائه شالده برای  

 به این ابرروند، های کالن سالمتسیاست متأسفانه در

.به شکل ویژه پرداخته نشده است

  

 : آزمایشگاه خون همراه که توس  دانشمندان فرانسوی اختراع گردیده است.۶۱شکل 
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 ابرروند سوم:

 سالمتخدمات ی ارائه در از حجم به ارزش تغییر پارادایم

 

و با  خالدمات با کیفیت  یبالا ارائاله  ، ۲مفهوم ارزش

حالی  ( این در۲۲4ی پایین آمیخته شده است )هزینه

بح  کیفیت و ، های مراقبت کنونینظام اسالالت که در

یکی از . اسالالت رو به رو های جدیبا دشالالواری، هزینه

ترین این مسالالالائل آن اسالالالت که نظام پرداخت عمالده 

خدمات به  یمشالالالوق ارائه، کنونی خالدمات سالالالالمت 

، پزشالالالکان. ی ارزشپایه صالالالورت حجم اسالالالت تا بر

 با دیگر ارائه دهندگان خدمات سالمت ها وبیمارسالتان 

سود و عایدات بیشتری ، بیشتر مِخدمات به مرد یارائه

ایجالالاد افزایش  کننالالد و از این طریق دررا جالالذب می

. شالالوندمی تورم سالالهیم و های خدمات سالالالمتهزینه

بهبودی چندانی را در ، این فرایند چنین اسالالالت که در

این  حقیقت در. پیامدهای سالالمت شاهد نخواهیم بود 

                                                 
1 Value 
2 VBP (Value-Based Purchasing) 

 نتوانسالته است مردم را در  ،سالیسالتم سالنتی پرداخت   

عوارض ، سالمت نگهدارد و از کاستن خطاهای پزشکی

. ضالالروری نیز ناتوان بوده اسالالت غیر و پرهیز از خدمات

 یارائه در به ارزش تغییر انقالبی حرکت از حجم، امالّا 

ی پایه خدمات سالالالالمت و خرید خدمات سالالالالمت بر

بالا کیفیالت وکاهش    فراهم آوردن خالدمالات   در ۱ارزش

های فراوانی را با خود به ارمغان سالالالودمندی، هاهزینه

 .(۲۲۳-۲۲۲خواهد آورد )

یک متدولوژی ، VBP خدمات سالمت ینظام ارائه

خدمات از طریق  در ایجاد کیفیت پرداخت است که در

 در. های پرداختی و ایجاد شالالفافیت مؤثر اسالالتمشالالوق

تابعی ، ارزش، خدمات سالمت ینظام ارائه در، قیقتح

، VBPدر . اسالالت هزینه و ایمنی، کارآمدی، از کیفیت
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 ارائه دهندگان خدمات سالالالمت

 یی ارائههزینه برای کیفیالت و 

 ۲پاسالالالخگو، ات سالالالالمتخالدم 

یک نظام از پیش . بالاشالالالند می

نتالالایج و  تعریف شالالالالده کالاله بر

احالالاطالاله دارد و  ۱پالالیالالامالالدهالالا 

عملکردهای از پیش تعیین شده 

را مالالورد سالالالنجش دقیق قرار 

نظارت  VBP کارایی بر، دهدمی

، این نظام همچنین در. نمایدمی

هالالایالالی برای پرهیز از مشالالالوق

 زم  غیر ،های گران قیمتهزینه

ناسالالب نیز سالالاختار بندی  و نام

  .(۲۲۲شود )می

حرکالالت از  یر پالالارادایمتغی

 با سه پیش ران ۴حجم به ارزش

 عمده نیز شالالالتاب گرفته و موجب تغییرات بنیادین در

این سالاله پیش ران . خواهد شالالد بازار خدمات سالالالمت

                                                 
1 Accountable 
2 Out-Come 
3 Volume to Value 

 :شامل

جسالالالتجوی  فزاینالده اسالالالت که در  ود مراقبتیخ

 : تغییر پارادایم از حجم به ارزش۶۴شکل 
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 ۵۲۲بوده و از این طریق موجب حذف  ارزشپر خالدمات 

مریکا آ میلیارد د ر فعالیت با ارزش پایین در بازار سالمت

 مسالالالط ی این کشالالالور را خواهد گردید و منحنی هزینه

 جنبش به سالالالوی سالالالالمت، اندومین پیش ر .نمایدمی

ها ی دهاسالالالت که موجب خلق بازار رشالالالد پاینده جامعه

ران نیز  میلیارد د ری آینده خواهد شالد و سالالومین پیش 

و خرده پا به بازار  فناوریهای ورود بازیگران جدید بخش

                                                 
1 Risk Sharing 
2 Capitation 
3 Bundling Agreements 

 تنور گرما بخش، ینوآور ت وسالالالالمت اسالالالت که با رقاب

 .(۲۲۱) را خواهند افروخت“ ارزشپر سالمت”

های سالالنتی شالالیوه، VBPی ی زنجیرهچرخه در

کارانه اسالالالت  که مبتنی بر پرداخت خدمات سالالالالمت

در  د مشالالارکتمانن انهنوآور هایرا به شالالیوه جای خود

و ۲۲۲د داد )نخواه ۴دهای خریو بسته ۱سالرانه ، ۲خطر

به سوی  گذرگاهیک ، خریدهای بسالته  یشالیوه . (۲۲۳

 ارزش یحجم به پرداخت برا یاز پرداخت برا ی،بازپرداخت یهاعقد قراردادها و مدل یمورد انتظار برا یتکامل یرس: ۶۳ل شک
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های مراقبت جامع خواهد بود که رضایتمندی پرداخت

را نوید  خدمات پرکیفیت و کم هزینه یارائه بیمالاران 

  .(۲۲۳) دهدمی

ه ب، های سالمتمراقبت یارائه بر همچنین تأکید

کاهش  که توأم با ی ارزشپایه بر ۲ویژه در سط  اولیه

                                                 
1 Primary Care 
2 Accountable Care Organization 
3 Integrated Delivery System 

قلب خود  در، خواهد بود هالا و افزایش کیفیالت  هزیناله 

 را ۱ACO سالالمت پاسخگو های تولد سالازمان مراقبت 

که توسالال  الیوت  ACO مفهوم. (۲۴نوید خواهد داد )

ارائه گردید در رشالالد میالدی  ۱۲۲۶فیشالالر در سالالال  

که پیش نیاز  ۴ی خالدمالات یکپالارچه   هالای ارائاله  نظالام 

 ی خدمات به بیماران در تغییر پارادایمی سالمت: رشد بهبود کیفیت در ارائه۶۵شکل 
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ی نقطه. راه گشالا خواهد بود ، اسالت  VBP گیریشالکل 

برقراری  و سالالازیاسالالتاندار، VBP سالالازیبحرانی پیاده

بیمار  ۲شالالفاف پیرامون پیامدهای اطالعات یهنظام ارائ

 .(۲۲۲است )

 های کالن سالالالمتسالالیاسالالت  خوشالالبختانه در

، سازیاسالتاندار به  4بند  در، جمهوری اسالالمی ایران 

های مراقبت خدمات و و ایمنی افزایش و بهبود کیفیت

تأکید  یکپارچه سالالالمت با محوریت عدالت و جامع و

 ،اثر بخشالالی، اطالع رسالالانی شالالفاف و پاسالالخگویی بر

 بهداشالالالتی و یو بهره وری در قالب شالالالبکه کارایی

تأکید  ،ارجاع و درمانی منطبق به نظام سالالالط  بندی

نیز به اصالالالح نظام  ۷-۳در بند  فراوان شالالده اسالالت و

، یکارای افزایش، کیفیالت عملکرد  پرداخالت مبتنی بر 

هالای مثبت  ایجالاد درآمالد عالاد ناله و ترغیالب انگیزه     

 سالالالوار. توجه گردیده اسالالالت ،کنندگان خدمات ارائه

 حرکت از سالالالوی حجم به ارزش شالالالدن بر پالارادایم 

کالالاهش  خالالدمالالات پرکیفیالالت و یتوانالالد در ارائالالهمی

نقش مهمی را ایفا ، های سالالرسالالام آور سالالالمت هزینه

حرکت از سالالوی پرداخت کارانه که ، برای مثال. نماید

ی بر مبتن گیرد )وآمریکا انجام می سیستم مدیکیر در

 ی پزشکیپرداخت به خدمات فراوان پرهزینه و پیچیده

میلیارد د ر طی  ۱۲۳تواند می VBP ه سالالویاسالت( ب 

.(۲۲۲کاهش دهد ) ها راهزینه، سال آینده ۲۲

 

  

                                                 
1 Outcomes 
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 ابرروند چهارم:

 (BD2K) های بزرگ به دانش سالمتو تبدیل داده بزرگهای خلق داده

 

و ابزارهای  ی فناوریهمزمان با پیشالالرفت فزاینده

 و های زیستیای از دادهانبوه فزاینده، زیسالت پزشالکی  

از این . فراهم خواهد شد حد بسیار پیچیده در، سالمت

های هر وجود فنالاوری برای دیجیتالالی کردن داده  ، رو

پزشالالالکی و  یحالد گیگا بایت داده  کاله در  فرد بیمالار 

 .(۲۲۵و ۲۲۳باشد )می بسیار حیاتی، دارد بیولوژیک

های تبدیل داده امکالان مالدیریت  ، از سالالالوی دیگر

روی علوم  یالالک چالالالش فرا، (BD2K)بالاله دانش  بزرگ

برآمدن ، حقیقت در. آینده اسالالالت زیسالالالت پزشالالالکی

اسالالالی ی اسالالالوظیفه، های بزرگچالالش تبدیل داده  بر

هم اکنون بنیاد ملی . (۲۲۶پزشالالالکی آینده خواهد بود )

ی خود هنگرانآینده یچارچوب برنامه در سالالمت آمریکا 

تالش ، کرده اسالالالت آغازمیالدی  ۱۲۲۴کاله از سالالالال  

پزشکی را تسهیل  -های زیسالت  کند که کاربرد دادهمی

                                                 
1 Outcomes-Based 

رم افزارهای مربوطه را ها و نهای تحلیل دادهشیوه، کرده

ته های وابستربیت نیروی انسانی رشته توسعه داده و در

اهتمام ورزیده و مراکز  باله آنالالیز داده در مقیاس بزرگ  

های بزرگ زیسالالت پزشکی بنیان نهد را برای داده تعالی

 ،آمریکا ی جدید بنیاد ملی سالالالالمتاین برنامه. (۲۲۵)

های زیست پزشکی پژوهش عظیمی را در تواند تحولمی

کند زیرا تالش می؛ ایجاد کند های سالالالالمتو مراقبالت 

جهالالت ارتقالالاء  پالالذیرهالالای بزرگ را بالاله دانش کنشداده

 .(۲۲۷ی علم تبدیل نماید )سالمت وتوسعه

تالش ، بیان کرده است IBMهمانگونه که شرکت 

به دانش موجب  بزرگهای تبالدیل داده  برای فنالاوری 

ازی سهماهنگ، پیدایش بینش کامل نسبت به بیماران

مدل  بر اساس هاو انجام پرداخت های سالالمت مراقبت

نمودن  و درگیر امعهج سالالالمت مدیریت، 1پیامد محور
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حقیقت این تالش موجب برقراری  در. شودمی بیماران

 شده و در های مراقبت از سالالمت به شکل پایدار نظام

پیامدها و افزایش  سالالالالمالت و هالای  بهبودی مراقبالت 

را بازی  مهمینقش ، دسالالترسالالی به خدمات سالالالمت  

مهم این ابرروند  ۲ر ابرروندهایزی. (۲۲۲) خواهالد کرد 

                                                 
1 Sub-Megatrends 

  :شوندمی شامل موارد زیر

 برای بهبودی در / کالالاربالرد پویالالای اطالعالالات ۲

فراینالالدهالالای  گیری کالاله موجالالب بهبودی درتصالالالمیم

های و خلق فرصت کارآمد جامعه مدیریت، ریزیبرنامه

 .شودمی ینوآور عظیم برای

 یاز پرونده یبخشالال یندهسالالال آ ۲۲که در  یجیتالید ینقطه داده یلیاردهاگوناگون م هاییپاز ت یکشالالمات یاگرامد: ۶۶شالالکل 
 و یملکول یهاکه از داده دهندیمتنوع را به خود اختصاص م یاها، گسالتره که داده ییدخواهند شالد. توجه نما  یمارب یک یپزشالک 
 .شودیرا شامل م گذارندیاثر م یاجتماع یهاکه بر شبکه یطیمح یستز یاثرها و یکالسک یپزشک یاپرونده یهاتا داده یسلول
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 یمجموعهسالالالازی یکپالارچاله   هم آمیزی و / در۱

 یبرای توسالالالعه ملکولی و بالینی، های دموگرافیکداده

و تجهیزات پزشالالالکی جهت ایجاد  های داروییشالالالرکت

خدمات  ها و ارائه دهندگانپیونالد میالان این شالالالرکالت   

و استانداردها و  و دسترسی به مالحظات ایمنی سالمت

خواهد  اثر، اثربخش ی خدمات به صالالالورت هزینهارائاله 

 .گذاشت

را  های بالینیانجام کارآزمایی، بزرگهای / داده۴

ایجاد نتایج قابل اعتماد و فراهم  سالالالهیل نموده و درت

انقالبی شالالالگرف ایجاد ، آوردن بسالالالترهای پژوهشالالالی

 .(۲۲۲خواهند کرد )

، های بزرگجالا که برای گذار به انقالب داده از آن

 پذیراجتناب نا ۲سالالالمت اطالعات بسالالترسالالازی فناوری

 به صالالورت میلیارد د ر را ۲۳، آمریکا ۱ARRA، اسالالت

هالای مالیاتی جهت سالالالازگارمندی  و معالافیالت   هزیناله 

 با فناوری اطالعات دهنالدگالان خدمات سالالالالمت  ارائاله 

 .در نظر گرفته است سالمت

نه  سالمت اطالعات اوریبهبودی در فن، بی شالک 

                                                 
1 Healh Information Technology 
2 The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 

کاهش  پیالامدها و  توانالد موجالب بهبودی در  تنهالا می 

های همراه با رضالالالایتمندی بیماران شالالالود بلکه هزینه

های مدیریتی کاهش داده و هزینه اشتباهات پزشکی را

 .(۴نیز تقلیل دهد ) را

انداز و محورهای چشم تنظام سالالم  چند که در هر

دانش  و اطالعات مدیریت”باله   کشالالالور ی علمینقشالالاله

به عنوان زیرسالاخت نگریسالته شده است و در   “ سالالمت 

ی سازیکپارچه” ی علمی کشور بهراهبردهای کالن نقشه

حفظ و نگهداری موجودی دانش ملی ، قه بندینظالام طب 

 پافشالالالاری شالالالده اسالالالت ولی در “ی سالالالالمتحوزه در

که به  ایبه هیچ بند ویژه، های کلی سالالالمتسالالیاسالالت 

 را سالالالمت پرداخته باشالالد تا راه اطالعات ی فناوریمقوله

 بالاله چشالالالم، فراهم نمالالایالالد بزرگهالالای ادهبرای انقالب د

های بزرگ ش انقالب دادهپذیراز آنجا که بدون. خوردنمی

، در فنالاوری اطالعات سالالالالمت و بیوانفورماتیک  و تحول

چالش ، ی جدیدهزاره امکالان زیسالالالت و تنالازع بقالاء در   

پرداختن به این مقوله ، (۲۲4-۱۲۱) خواهد شالالالدبرانگیز 

.باشدمی حیاتی بسیار، کالن سالمتهای برنامه در
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 ابرروند پنجم:

 پزشکی توریسم گیری شکل و سالمت خدمات در سازیجهانی

 

، اسالالالاس مطالالالعالالات دانشالالالگالالاه پرینسالالالتون  بر

 جامعه سالمت در، کنار رشد اقتصادی در سازیجهانی

از سوی  سودمند بوده و چنانچه جریان خدمات سالمت

 تواند درکشالالالورهای پیشالالالرفته به فقیر ادامه یابد می

از . (۲۱۴نقش مهمی را ایفا نماید ) سالالالمت کل جهان

یالالک چالالالش کلیالالدی در برابر سالالالازی انیجهالال، این رو

گذاران سالالالالمت و ارائه دهندگان خدمات سالالالیاسالالالت

ی طی سه دهه چند در هر. کندخودنمایی می سالمت

گیری این ابرروند و تأثیر گالذشالالالتاله شالالالاهالد شالالالکل    

خالالانگی و ، ملی روی اقتصالالالالاد غیرمسالالالتقیم آن بر

بهسالالازی و ، های وابسالالته به سالالالمت مانند آب بخش

روی عوامل خطرساز فردی  مستقیم آن بر آموزش و اثر

ایم بوده های سالالالمتو جمعیتی و سالالیسالالتم مراقبت 

                                                 
1 Emerging 

ی خدمات روی ارائه بح  بر، این ابرروند ( ولی در۲۱۳)

 مقیالاس جهالانی اسالالالت و باله بح  اثر    سالالالالمالت در 

 ،به زبانی دیگر؛ پردازدروی سالمت نمی برسازی جهانی

کالا ی خدمات   یاین ابررونالد از شالالالکالل گیری ارائاله   

و به ویژه در اقتصاد  اقتصاد جهانی یگستره سالمت در

 .تمرکز دارد دانایی محور

موجب خواهد شالالد که با ، جهانی رشالالد اقتصالالاد 

حال  رهای درکشالالو متوسالال  در یشالالکل گیری طبقه

این کشالالالورها به  مردم، 1رشالالالد و اقتصالالالادهالای نوپا 

پرداخته و  جستجوی کا ی پرکیفیت خدمات سالمت

این ، از سالالالوی دیگر. نوردند مرزهالای ملی خود را در 

حال توسعه به  ت کشورهای درحرکت همیشاله از سم 

سالوی کشالورهای پیشرفته نخواهد بود بلکه با افزایش   
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 در خدمات سالمت ی سرسام آورهزینه

ممکن اسالالالت ، کشالالالورهای پیشالالالرفته

ی متوسالالال  این کشالالالورهالا به  طبقاله 

کشالورهای دیگری که خدمات سالمت  

، دهندی کمتری ارائاله می را بالا هزیناله  

سالالالال  در، اسبر این اسالالال. میل کنند

شالالود که می حدس زدهمیالدی  ۱۲۲۱

ا همیلیون نفر از آمریکالایی  ۶/۲بیش از 

، ترهای کم هزینهجسالالتجوی درمان در

 به کشورهای، قالب توریسم پزشکی در

  .(۲۱۵) کرده باشنددیگر مسافرت 

یک  چند که توریسالم پزشکی  هر

رن بیسالالتمی اسالالت ولی ق مفهوم اواخر

این  در را سرسام آور آن رشد فزاینده و

 در. (۲۱۶هزاره شالالالاهالالد خواهیم بود )

 صادر کشالور ، جریان توریسالم پزشالکی  

نه تنها  ی خالدمالات سالالالالمالت   کننالده 

 دهالالدارزی خود را فزونی می یخیرهذ

کند بلکه از فرار مغزها نیز جلوگیری می

نیز فشالالار بر  خدمات سالالالمتی و کشالالور وارد کننده

های خدمات سالالالمت خود را کاسالالته و لیسالالت  هزینه

؛ دهدانتظار بیماران برای خدمات پیچیده را کاهش می

 کیفیتی و این مسیر ممکن است اعتبار هر چند که در

 و سالمتسازی یجهان یبرا یچارچوب مفهوم: ۶۷شکل 
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با تمام این . (۲۱۷) قالانونی خود را خالدشالالاله دار کند  

پا گذاشالالتن  کشالالورها با زیر، ها و خطراتسالالودمندی

کم کم وارد  ،۲مانند گات، مند پیشالالالینمتعهالدات نظا 

کشالالالورهای دیگر  تعهالدات دو جالانبه و چند جانبه با  

 .(۲۱۷اند )شده

 فشالار بازار سالمت ، ی جدیدهزاره در حقیقت در

به ، خدمات یی جهانی و ارائهگسالالتره برای فعالیت در

                                                 
1 GATS 

که  ای، به گونهحال رشالالد اسالالت در اییندهشالالکل فزا

توانند این ملی نمی خدمات سالالالالمت یهای ارائهنظام

 بی شالالالک این روند نه تنها در. را کنترل نمایندها نیرو

کشورهای صنعتی  حال توسالعه بلکه در  کشالورهای در 

  .(۲۱4هد کرد )شگرف خود را نمایان خوا نیز اثر

از دو زاویه  و سالالالمت سالالازیجهانیاصالالو ً بح  

 بر سالمتسازی جهانی اثر از یک بُعد .قابل تعمق است

 پزشکی )از آمریکا به کشورهای دیگر( : افزایش توریست۶4شکل 
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عملکرد  اسالت و از بُعد دیگر اثر آن بر ساختار و  جامعه

همانگونه که اشاره شد اثر . باشدهای سالالمت می نظام

سالالالالمالت با تمام خطرات   برسالالالازی انیعمومی جهال 

ها و پاتوژن، شالالناخته شالالده مانند حرکت محصالالو ت  

های تعریف ها از مرزهای جغرافیایی و محی توکسالالین

، (۲۱۳پیچیده ) شرای  یماران و ایجادی مراقبت بشده

سالمت بعضی از جوامع انسانی  شرای  توانسته است بر

 اثالالرات سالالالالودمالالنالالدی را 

باله   فرمالا کرده و امیالد  حکم

زنالالدگالی را در این جوامع  

 .(۲۴۲) افزایش دهد

کشالالالور ما نیز نیاز  در

سط  کالن به  اسالت که در 

و تهالالدیالالدات هالالا فرصالالالالت

 سالالازیبرخاسالالته از جهانی

توجه خاص عنایت شالالود و 

ایالن موضالالالوع بالاله تعریف  

سط   ساختارهای جدید در

و  درمان، وزارت بهداشالالالت

. نیاز دارد آموزش پزشالالالکی

های امروزه بحال  پالانالدمی   

 فشالالالار، از مرزهای جغرافیایی جهالانی و گالذر ویروس  

ی ااقتصادهای محلی و منطقه ی بسالیاری را بر فزاینده

، جهالالانی کنالالد و برای چیرگی بر این خطرایجالالاد می

 .عملکرد بسیار هماهنگی نیاز است

و  ی متوسال  کشور بقهبا رشالد ط ، از سالوی دیگر 

بازار خوبی برای  این طبقه، ملی افزایش رشالالد اقتصالالاد

چند ملیتی و بزرگ خواهند بود که  های داروییشرکت

ی توریسالالم پزشالالکی های جراحی در کشالالورهای گوناگون که عرصالالهی هزینه: مقایسالاله۶۳شالالکل 
 هستند.
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ژنریک و با های فراتر از قالب داروهالای برند خود را در 

از سوی . ارائه دهند خدمات پزشالکی از راه دور  یارائه

آینده جویای خدمات  توانالد در می همین طبقاله  دیگر

تدوین ، از این رو. فراتر از مرزهای ملّی باشد در سالمت

این  به برای پاسالالخگویی) نظام قانونی و بهداشالتی ملّی 

 .نیاز است، ن سالمتهای کالسیاست ساختار روند( در

 ۲۳بنالالد  همالالانگونالاله کالاله در، برعکس این پالالدیالالده

 جایگاه برتر، کالن جمهوری اسالمی ایرانهای سیاست

، جنوب غربی آسیا را هدف قرار داده استی منطقه در

ن را به صورت یک فرصت توان رسالیدن به این مکا می

با  توانمی، به زبان دیگر. برای اقتصاد ملی مطرح نمود

ه ه نسبت بنگرانآیندههای ستسیا تعریف سالاختارها و 

ای بر ساخت توریسم پزشکی زیر سازیپیاده طراحی و

آسالالیای میانه و قفقاز و حتی تا ، کشالالورهای خاورمیانه

 پزشکیهای گسالتره . شالرق مدیترانه برنامه ریزی کرد 

هالالای بیمالالاری، انپزشالالالکیدنالالد، جالراحی ، زیالبالالایالی  

 ی توریسم پزشکی: کشورهای فعال در عرصه۷۲شکل 



 

151 

از توان را می ارتوپالالدی و سالالالرطالالان، عروقی - قلبی

. (۲۲۲این توریسم قلمداد نمود ) های برجسته درجنبه

 توان هوشالالالمندانه نسالالالبت به صالالالادرات همچنین می

 در، داروهای طب سالالالنتی گیاهان دارویی و یجذبهپر

 ی فناوریپایه افزوده بر صادرات داروهای با ارزش کنار

، حال رشالالد منطقه به کشالالورهای با اقتصالالاد در، نوین

های ش فرصالالالتپذیربرای از این رو. کرد برنامه ریزی

های بایسالتی در طراحی سالیاست  ، روی این ابرروند فرا

ی جایگزین”سنتی های گیری قالب از سو، کالن سالمت

اقتصالالاد نوین  در انهنوآورهای البسالالوی قبه ، “واردات

.میل نمود یعنی اقتصاد دانایی محور، جهانی

 

  

 : کشورهای فعال در توریسم پزشکی در سط  جهان۷۲شکل 
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 ابرروند ششم:

 سالمت نظام بر کشش و سا مندان

 

ی شالالالود که عمدهموجب می پیر شالالالدن جمعیت

ی های با هزینهبیماری، های مزمناز بیمالاری  جالامعاله  

های جسالالالمی و عملکردی در رنج با  و ناتوانی درمان

 های مراقبت از سالالالمتنظام بر، این فرایند. قرار گیرد

 .(۲۱۵جاد خواهد کرد )عظیمی ای فشار

ای به گونه افزایش جمعیت سالالالالمند در حقیقت

درصالالد از  4۲، میالدی ۱۲۵۲سالالال  خواهد بود که در

حال توسعه زندگی خواهند  کشورهای در در سالمندان

ترین حالت نیز یک پنجم جمعیت خوشبینانه درکرد و 

 یک چهارم ایرانیان در، حالتترین ایران و در بالدبینانه 

 سال عمر خواهند داشت. ۶۲، بیش از یک پنجم جمعیت جهان، با ی ۲۱۲۵: در سال ۷۱شکل 
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 در. (۲۴۲سالالالمند خواهند بود )، میالدی ۱۲۵۲سالالال 

درصالالد جمعیت کشالالور را سالالالمند    ۱/4حال حاضالالر 

 ۲4حدود خورشیدی  ۲۳۱۲دهد و در سال تشکیل می

از جمعیت کشالور سالمندان خواهند   میلیون نفر ۱۲تا 

 .(۲۴۱بود )

 ۱۲۲۲سال  ها دراساس نتایج بار کلی بیماری بر

شالالدن جمعیت ایران یکی از سالاله   سالالالمند ،میالدی

 اثر عظیمی، ی نظام سالمتعاملی اسالت که بر پیکره 

 ی سرعتبه دلیل میزان فزاینده .(۲۴۴) کندرا وارد می

شالالالود در پیش بینی می، ایران جمعیالالت پیر شالالالدن

ر در ایران رشالد بسیا  ی سالالمت هزینه، های آیندهدهه

 .(۲۴۳با یی را از خود نشان دهد )

سالالال  ۲۲۲۲ایران از  چند که در طب سالالنتی هر

 سالالالالمندی ریتمتنوعی برای مدیهای شالالالیوه، پیش

 های خدمات سالمت سا نه در کشورهای گوناگون بر اساس سنین بیمارانی هزینه: مقایسه۷۴شکل 
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رسالالالد که با ( ولی به نظر می۲۴۵برقرار بوده اسالالالت )

های مدل یارائهبالایالد   ، کشالالالور معیالت شالالالدن ج پیر

 های سالمتشالالیوهسالالازی مدیریتی مراقبت و یکپارچه

بالا توجه به بار  . (۲۲۲گیرنالد )  قرار مالدّ نظر ، رفتالاری 

 در های مزمنهای مراقبت از بیماریسالالالنگین هزیناله 

رسرعت جمعیت ایران و شدن پ دوران سالمندی و پیر

، کشالالور های سالالالمتنظام مراقبت مضالالاعف بر فشالالار

 روندبه ابر، های کالن سالمت کشورسیاست بایستی در

 ،های سالمتجمعیت و فشار بر نظام مراقبت پیر شدن

ی پیشالالالنهادی منطقه توجه ویژه شالالالود و اسالالالتراتژی

ی در زمینه یمدیترانه شالالرقی سالالازمان بهداشالالت جهان

ها متن سالالیاسالالت  در، مراقبت از سالالالمت سالالالمندان 

 تأکید بر، هااسالالالاس این اسالالالتراتژی. گنجانده شالالالود

سالمت های مراقبت ادغام، های بین بخشالالیهماهنگی

 ،خدمات بهداشتی کشور یسیستم ارائه سالالمندان در 

مراقبت از سالمندان به صورت یک مدل زی سالا شالبیه 

اقتصالالالادی و  - خالدمات اجتماعی  کلی مشالالالتمالل بر 

ی مراقبت ی بخش عمدهدر ارائه PHC شناسایی نقش

 کید برأکشالالورهای عضالالو با ت از سالالالمت سالالالمندان در

 .(۲۴۶جمعیت روستایی است )

و  ی پرداختن به سالمندیگستره، در هر صالورت 

به  پاسالالخگویی در کشالالور نظام سالالالمت ینقش ارائه

 یبه ارائه، هاآن های پزشالالالکی و عملکردینیالازمندی 

.نیاز دارد انهنوآور هایمدل
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 ابرروند هفتم:

 موزش پزشکیآدر نظام  تحول

 

به  همیشالاله به آموزش پزشالالکی ، قرن بیسالالتم در

بایسالالالت خود را با شالالالد که میای نگریسالالالته میگونه

شالالد که ورد میآابرروندها هماهنگ سالالازد و اینگونه بر

 روندهای مالیه و نیروهای اقتصادی و تحو ت اجتماعی

. (۲۴۷بگذارند )توانند چه اثراتی بر آموزش پزشکی می

ه ن ی تغییر کرده اسالالت واما دیدگاه قرن بیسالالت و یکم

 میالدی ۱۲۲۵های تحول در آموزش پزشکی در سال  : گذرگاه۷۳شکل 
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 که بر سالالالمت یبه بررسالالی ابرروندهای گسالالترهتنها 

شالالالدن  گالذارند )مانند پیر می آموزش پزشالالالکی اثر

( هالالای مزمنی بیمالالاریو ظهور فزاینالالده جمعیالالت

نظام  در بلکه بح  تحول ،(۲۴4شالالالود )پرداخته می

نیز  خود، حال روی دادن است آموزش پزشالکی که در 

 یگسالالتره در، اهمیتپر به صالالورت یک ابرروند بسالالیار

 .(۲۴۳سالمت جلوه نموده است )

 اهدشالال، نظام آموزش پزشالالکی در در بح  تحول

نه به اینگو. تعریف صالفات یک پزشک خوب هستیم باز

که نقش سالنتی پزشالالک که بر برج عاج نشسته )مدل  

 مشالالالارکتی با بیمار و فرمالانروایالانه( به مدل همکاری  

 یطب پزشک محور، به زبان دیگر. تبدیل شالده اسالت  

تغییر ماهیت خواهد ، ۲ری بیمار محوپایه بر باله طبابت 

خدمات  یارائه به دلیل پیچیدگی، از سالالوی دیگر. داد

های شالالالدن گسالالالتره باز و جدیدی در هزاره سالالالالمت

 مفهوم رهیافت، تیم درمانگران و جو ن برای پزشالالکان

. یابدمی آموزش پزشالالالکی معنالا  در ایمیالان رشالالالتاله  

 تغییرات، همچنین از تحو ت دیگر در آموزش پزشکی

                                                 
1 Patient-Centered 
2 Based Community 
3 Personalized Healthcare 

به اینگونه که یک ؛ ی فضالای آموزشی است گسالتره  در

یی فزاینده از فضالالای بیمارسالالتانی به سالالرپایی جا به جا

به صالالورتی که درگیری نهادهای . شالالاهد خواهیم بود

های خصوصی در امر و مطب جامعه پزشالکی مبتنی بر 

هایی فزونی خواهند یافت و مشالالوق، آموزش پزشالالکی

 برای کسالالالانی کالاله در راه آموزش پزشالالالکی مبتنی بر 

در نظرگرفته خواهد شالالالد ، کننالد تالش می  ۱جالامعاله  

 هیانفردگراهمزمان با مطرح شدن بح  پزشکی . (۲۳۲)

 چگونگی ادغام ،۴فردگرایانه های سالالالالمتمراقبالت  و

 در های اُمیکس مانند ژنومیکسدسالالالتاوردهای فناوری

 .(۲۳۲ی آموزش پزشالالکی نمایان خواهد شالالد )عرصالاله

، نهای نویاوریاز بح  فن فراتر شود که درتأکید میباز

تحول آموزش پزشکی قرن بیست  موضالوع برجسته در 

زیرا به پزشکانی . است جامعه ی سالالمت مقوله، یکم و

نیاز خواهیم داشالالالت که  زم اسالالالت ضالالالمن داشالالالتن 

های حاد )که در های موجود در دوران بیماریمهالارت 

های بتوانند مهارت، م با آن مواجهه بودیم(قرن بیسالالالت

پیچیده  مزمنهای  زم برای چیرگی بر دوران بیماری
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پنجه نرم  دسالالت و هاآن قرن بیسالالت و یکم با )که در

تنها از این طریق است . آورند به دسالت  نیز، کنیم(می

توانند پیمان خود می پزشکی یگران جامعهکه آموزش

ای هاند تا بیماران را از بار بیماریرا که با جامعه بسالالته

از این   .(۲۳۱) به انجام برسانند، آزار دهنده رها نمایند

، موزش پزشالالالکیآی بهینه در رسالالالیالدن به نقطه ، رو

 ۱۲۲4سال  یشهما یینهزم یبرا یروند را در آموزش پزشک ۲۲ ی،آموزش پزشک هاییستژنرال یراهبر ی: کمیته۷۵شالکل  
 اند.شده یفتوص یرابر روندها در تصو ین. ایدندبرگز یوخود در سان آنتونمیالدی 
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سالالالالمالت فرد و تمام جامعه اسالالالت که در نوشالالالتن   

های آموزش پزشالالالکی و آموزش مداوم انعکاس برنالامه 

طراحان استراتژی تحول در . (۲۳۴-۲۳۵یافته اسالت ) 

همکاری  آمریکالا کاله بالا دولت اوباما    نظالام سالالالالمالت  

 رروند با انجاماعتقاد به این دارند که شالالش اب، کنندمی

آموزش  روی خواهد داد که تحول در ۲کردکترین اوباما

 بر این باورند که تا هاآن .باشدمیها پزشکی یکی از آن

ی شیوه آموزش پزشکی به چهار، میالدی ۱۲۱۵سالال  

 :تحو ت بنیادین خواهد شد زیر دچار

به سالاله سالالال تعدیل خواهد   / آموزش پزشالالکی۲

 .تر خواهد شدیافت و دوران آموزش تخصصی نیز کوتاه

، پزشکیهای در دانشکده / نیمی از دوران بالینی۱

 .ها انجام خواهد شدبیمارستان در بیرون از

 کارکنان امور اجتماعی داروسازان و، / پرستاران۴

 ۱ایدر سیستم تربیتی چند حرفه با دانشجویان پزشکی

 .خواهند شد ادغام

های گسالالتره هم آمیزی رسالالمی آموزش در / در۳

مربوطه با های مدیریتی جمعیالت و مهارت  سالالالالمالت 

 .(۲۴۳روی خواهد داد ) آموزش پزشکی

 در موزش پزشالالکیآ ادغام یبرنامه، خوشالالبختانه

 کشورمان پیشینه داشته و در جامعه ی سالمتگستره

ت که ای اسالالالدارای تجربیات مثبت و منفی برجسالالالته

توان بالا برداشالالالت این تجربیالات )مانند پزشالالالکی   می

های کالن و نسالالبت به تدوین سالالیاسالالت  ، نگر( جامعه

آموزش پزشالالکی کشالالور اهتمام های بازنگری در برنامه

کشالالور ، ی گذشالالتهدهه طی دو، به زبان دیگر. ورزید

ه این زمینه دست یافت عزیزمان به تجربیاتی گرانقدر در

ساخت بسیار مناسبی است  ای بسالتر و زیر اسالت و دار 

ی آن را در هیچ کشالالوری دیگر که شالالاید نتوان نمونه

 پافشاری ،کالن سالمتهای سیاست در از این رو. یافت

های کالن حول ریزیبرنامه ها وبر وجود این پتانسالالیل

ی سالمت )در عرصه هاآن دستاوردپر نقاط درخشان و

آن به  خأل الی بوده وبسیار خ، فردی و سالمت جامعه(

.شودمی خوبی احساس

 

  

                                                 
1 Obamacare 
2 Multi-Professional 
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 ابرروند هشتم:

 گیری پزشکی مشارکتیشکل؛ خواهند بود خدمات سالمت یشرکاء ارائه مردم

 

و اعتماد به مشالالالتریان خدمات سالالالازی توانمنالد 

خدمات  یرا در ارائه عظیمی کارایی تواندمی، سالالالمت

 کافی در آینده بیماران نه تنها اطالعات. متبلور سالالازد

خواهند داشالت بلکه مسل    پیرامون بیماری و سالالمت 

توانند وضالالالعیت باله ابزارهایی خواهند بود که بهتر می 

 هاآن همچنین. سالمت و رفتارهای خود را پایش کنند

 متهای سالرل بهتری را بر سط  مراقبتتوانند کنتمی

های سالمت ی هزینهاز آنجا که عمده. خود نشان دهند

خواهد بود و  هالای مزمن در آینالده مربوط باله بیمالاری   

ها قابل بسالالالیالاری از عوامالل خطر سالالالاز این بیمالاری   

توان با تکیه بر رفتارهای سالمت هستند می پیشگیری

از فزونی از ، به سالالالمت خود هاآن و توجه آفرین مردم

 .(۲۲۲ها جلوگیری نمود )این هزینه

ای روند حاکم بر فضالالالای اطالعاتی جهانی به گونه

 اطالعات ”ی با پدیده اسالالت که امروزه و در آینده مردم

این  بر اسالالالاس خواهند بود که رو به رو “ ه جالا در همال 

از  ی خالالدمالالات سالالالالمالالتقیمالالت و هزینالاله، اطالعالالات

های درمانی به بیمارسالالالتانی تا درمانگاهی و نیز شالالالیوه

 صالورت شالفاف در دسالترس مشالتریان خدمات سالمت    

توانند خدمات در نتیجاله خود بیماران می قرار گرفتاله و  

 ی پایین )به انتخاب خود( برگزینندپرکیفیت را با هزینه

در ، ی کنونیی حاکم در دههاین پالدیالده   بر اسالالالاس و

آینالده این بیماران خواهند بود که به صالالالورت عظیمی  

 .(۲۳۶رانند )را به پیش می سالمت کار و کسب

که با افزایش سالمت و با فزونی در  ابرروند این در

های خود بیماران طرح، توأم خواهد بود خدمات کیفیت

مراقبت از سالالالمت خود را به صالالورت فردگرایانه پایه  

 .(۲۳۷ریزی خواهند کرد )

امکالالان ، هالمچنین سالالالکوی فنالالاوری اطالعالالات 

ی جوامع مجازی بیماران به هم پیوسالالالته را دهشالالالکل
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ی عرصه ۲گیری فضای اجتماعیفراهم نموده و با شکل

که مشالالتریان آن با یکدیگر در پیوند  خدمات سالالالمت

تواننالد تجربیالات خود را از   می بیمالاران ، خواهنالد بود 

                                                 
1 Social Media 

ری گیو با شکل شتهبه اشترا  گذاو بیماری  سالالمت 

بیماران دچار چنان قدرت اجتماعی ، این جوامع آنالین

 دهندگان خدمات و ارائه خواهند شد که تیم درمانگران

 کی فردگرایانه: شرکاء نظام سالمت و جایگاه پزش۷۶شکل 
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وادار  هاآن را باله احترام باله عقاید و بینش   سالالالالمالت 

اجتماعی و مجازی در فضالالالای  در حقیقت. دننمایمی

 )که از با روند شفافیت و پاسخگویی، خدمات سالالمت 

بیماران خواهند ، ی اخیر است(عناصالر رو به رشد دهه 

های درمانی را سالمت و شیوه توانست بهترین اطالعات

همراه بالالا  همچنین اطالعالالات بالالالینی. خود برگزیننالالد

بر روی  ،گیری هوشالالالمنالالداناله هالای تصالالالمیم ریتمالگو

قرار خواهند گرفت و در نتیجه  هالای هوشالالالمنالد  تلفن

بیماران به همان اطالعاتی دسترسی پیدا خواهند کرد 

پرستاران و تیم درمانگران در اختیار دارند ، که پزشکان

درمانی و احترام های انتخالاب گرینه ، از این رو. (۲۳۶)

های اصالالاللی از پالایه ، درمالانگران باله انتخالاب بیمالاران    

 .گیری پزشکی مشارکتی خواهد بودشکل

 بیمالاران فهیم از طریق اطالعات  از سالالالوی دیگر

خود را به عهده  سالالالالمت مسالالالئولیالت مدیریت ، خود

در فرایند به صالالالورت فعال  هالا آن خواهنالد داشالالالت و 

این . سالالالالمالت و بیمالالاری خود درگیر خواهنالد شالالالد  

رفتارهای فردی نه تنها در برقراری سالالالمت سالالودمند 

 .های سالالالمت را کاهش دهندتوانند هزینهبوده بلکه می

                                                 
1 Home-Based 
2 Patient-Centered Medical Home 

هایی شالالاهد رشالالد منابع و فناوری، بنابراین در این هزاره

 ۲مراقبت از خود را با محوریت خانهتوانند هستیم که می

در  در حقیقت. مورد حمایت قرار دهند پایشالالی و خود 

از طریق سرپایی  بخش عظیمی از سالطوح درمان ، آینده

با تأکید بر  ،۱با مرکزیت بیمار ورت پزشکی خانگیبه صال 

. (4۲۳-۲۵۴) ارائالاله خواهالالد شالالالالد خالود مالالدیالریتی  

ی بیمار محوری منظر پراهمیت در مقوله، مراقبتی خود

ثر نشانگر مؤ، شاهد های پزشکی مبتنی بریافته. اسالت 

هالالای حمالالایتی بالودن خالود مراقبتی در اسالالالتراتژی  

 .(۲۵۳) باشندمی

و تغییر  گیری تغییر سالالالبالالک زنالالدگیشالالالکالالل

ی پزشالالالکی پایه بر، و ورزشالالالی ایرفتارهای تغذیه

را  جامعه تواند سالمتمی مشالارکتی اسالتوار بوده و  

ارائه دهندگان خدمات  با مشالالارکت. هدف قرار دهد

 پژوهشگران، ی سالمتعرصه گذارانسیاست، سالمت

توان سالالبک زندگی سالالالم را برای کاهش می و مردم

های قابل و بیماری هالای مزمن هالای بیمالاری  هزیناله 

 .تغییر داد پیشگیری

جمهوری اسالالالمی  های کلی سالالمت در سالیاسالالت 
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 با ترویج سبک جامعه ای سالمتبه خوبی به ارتق، ایران

و اصالح سبک زندگی  ۴ایرانی در بند  - اسالمی زندگی

و نیز  (۶-۲۱)بند  ی تغذیه به مدد طب سنتیدر عرصه

 توانمندی و مشارکت، یپذیرمسئولیت، افزایش آگاهی

خانواده و جامعه در تأمین ، ی فردساختارمند و فعا نه

 در رفیت نهادهاظبا استفاده از  حفظ و ارتقای سالالمت 

ها اشاره شده و از نقاط بسیار قوت این سیاست ۲۲بند 

تالش ارائه دهندگان  هاانجام این سالالیاسالالت. باشالالدمی

طلبد که با در سالالالط  کالن را می خالدمات سالالالالمت 

 ،در دو بُعد ی خدمات سالالالمتهای ارائهطراحی برنامه

توجه به  نخست. اهتمام ورزند هاآن در به ثمر نشستن

ی خدمات در ارائه های حامی خود مراقبتیسالالیاسالالت 

نوین  یهای فناورانهساخت سالمت و فراهم آوردن زیر

برای پخش و گسالالالترش و نهالالادینالاله کردن آن و دوم 

و تدوین  ۲ت برجسالالالتاله باله سالالالالمالت جالامعاله     اهمیال 

ن پیرامو ،راهکارهایی جهت تغییر رفتار و سبک زندگی

ی پایه بر، ای و فعالالیالت فیزیکی  هالای تغالذیاله   شالالالیوه

زیرا بدون سالالالالمت ) اسالالالالمی - های اجتماعیآموزه

از . (۲۳۶) (نخواهد آمد به دست سالمت فردی، جامعه

ی هالالای راهبردی در عرصالالالهطراحالان برنالاماله   ، این رو

بر برقراری سالالالالمت جامعه جهت نیل به ، سالالالالمالت 

.(۲۳۶-۲۵۴اند )تأکید فراوان نموده، سالمت فردی

  

                                                 
1 Community Health 
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 ابرروند نهم:

 3های سالمتبه ابر نظام گذار

 

در اوبالالامالالاکر پیش بینی  نظریالاله پردازان اوبالالامالالا

 ۲۲۲۲بیش از میالدی  ۱۲۱۲انالد که در سالالالال  کرده

 ندپردازهای حاد میآمریکایی که به مراقبت بیمارستان

 کیپزش ش فناوریپذیربا گسترش و. بسته خواهند شد

بیماران در  آزمایش و درمان، مالانیتورینالگ  ، از راه دور

رایج شالالده و با  بیرون از بیمارسالالتان و مطب پزشالالکان

ها بسالالته شالالدن بیمارستان، پیدایی پزشالکی دیجیتالی 

ز تا پیش ا اام. (۲۴۳) جدی خواهد شالالد یوارد مرحله

ها از روندی دیگر بیمارستان، رسیدن به این چشم انداز

های پیش آغاز کنند یعنی روندی که از دههپیروی می

ها بیمارستان ۱و تملک این روند شامل ادغام. شده است

 و بهبود کیفیت، کارایی افزایش، هاجهت کاهش هزینه

                                                 
1 Mega Health Systems 
2 Mergers and Acquisitions 
3 Mega-Health Care 
4 Mega-Sized Organizations 

طیّ پنج تا . باشالالدی رقابت میصالالهبرتری طلبی در عر

های درصد از بیمارستان ۱۲بیش از ، هفت سالال آینده 

ی بر پایه. آمریکا از این اسالالتراتژی پیروی خواهند کرد

 و تملکشود که ادغام و پیش بینی می، این اسالتراتژی 

 نفعذیهالالای کسالالالب امتیالالاز در میالالان و نیز ورای گروه

های ا، نظامه)شالالالامالل پرداخت کنندگان، بیمارسالالالتان 

، تأمین کنندگان مواد دارویی و دیگر نهادهای سالالالالمت

خلق ابر نهادهای مراقبت از مراقبالت سالالالالمت(، موجب  

با  یهایخواهد شالالد که این نهادها با سالالازمان ۴سالالالمت

خواهند شالالالد. رشالالالد ابر نهادهای  مدیریت ۳عظیمابعاد 

های و بیمارستان گراندرمان ،ی پزشالالکانسالالمت، دوره 

 .(۲۲۲) مستقل را به پایان خواهد رساند
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 ندابررو به، گران و آینده پژوهانبسیاری از تحلیل

)یا کسب امتیاز( است  و تملک که شامل ادغام ۲تجمیع

چشالالالمگیر در جهالالان صالالالنعتی   ابررونالالد بالاله عنوان

های بیمارسالالتانی با اند که موجب خلق نظامتهنگریسالال

خواهد  “ بزرگ مقیاس اقتصالالاد ”خدمات گسالالترده و با 

توانند با فشالالالارهای ها میگردیالد کاله تنهالا این نظالام    

                                                 
1 Consolidation 

اقتصادی ، ی اسالتراتژیک فزاینده

دسالالت  ی جدیدو مقرراتی هزاره

 .(۲۵۵-۲۵۷نجه نرم کنند )و پ

، عموماً در طیّ فرایند ادغام

هایی که از لحاظ بیمالارسالالالتان 

جالغرافیالالایی در مجالالاورت هم  

هسالالالتنالالد، تحالالت یالالک امتیالالاز 

مشالالالتر  از لحاظ سالالالازمانی  

ولی فرایند  .یابندجوشی میهم

یا کسب امتیاز، عموماً در  تملک

 هایی که از لحاظبیمالارسالالالتان 

های دوری جغرافیالایی در مکان 

از هم قرار دارنالالد روی داده و 

تملک یافته، با سالالالازمان خود، زیر نظر  بیمارسالالالتان

امتیاز به فعالیت ادامه  یبیمارسالالالتان کسالالالب کننده

ی ادغام و تملک مقولاله  در حقیقالت  (.۲۵4دهالد ) می

 مراقب هایها از مقو ت رفورم در نظامبیمالارسالالالتالان  

از اهداف این . (۲۵۳باشد )می سالمت و اقتصاد سالمت

 هایو کاهش هزینه در ورای افزایش کیفیت، استراتژی

 های سازمانی و پیامدها: محی  نظام سالمت در پیوند با ویژگی۷۷شکل 
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 ی سالمتنیل به مقوله، های سالمتی مراقبتفزاینده

از  سالمت جامعه. (۲۵۵و ۲۵۳-۲۶۲اسالت )  ۲جمعیت

این لحاظ اهمیت پیدا کرده است که جمعیت در حال 

های مزمن پیر شالالالدن اسالالالت و همراه با خود بیماری

نالالارسالالالالایی قلبی و ، لعمری همچون دیالالابالالتاممالالادا

هالای مزمن ریوی باله ارمغالان آورده و طبیعت    بیمالاری 

تغییر  های مزمنهالای حالاد به بیماری  بیمالاری  درمالان 

در جستجوی  ی جدیدماهیت داده و بیماران آگاه هزاره

، ی خدمات آسالالالانو ارائه خالدمالات پرکیفیت با ارزش  

 از این رو. احترام آمیز و مؤثر هسالالالتنالالد، پالالاسالالالخگو

در جستجوی  به صورت پویا، ی جدیدهای هزارهدرمان

اسالالالت که در ورای  ۱پالذیر ی کنشهالای پزشالالالک مالدل 

از  و حمایت بر روی پیشگیری های بالینیدستورالعمل

و  های سالالالالمت که به صالالالورت خود مراقبتیمراقبت

 .(۲۲۲نماید )میل می، استوار هستند مدیریتی خود

بیماران بستری آینده با  آید که سیمایبه نظر می

در آینده . آنچه هم اکنون اسالالت بسالالیار متفاوت باشالالد

                                                 
1 Population Health 
2 Proactive 
3 Rehabilitation 
4 Palliative Care 
5 Hospital Farm 

بیماران پیرتر بوده ، تر خواهد شالالدتعداد بیماران افزوده

بالالا ، و پیچیالالده هالالای مزمنو بالاله دلیالالل وجود بیمالالاری

 از این رو. بود ها گالویز خواهندیای از بیمارگسالالالتره

ی به این نیاز فزاینده با رشد فزایندهبرای پاسالخ دهی  

در  راهی به جز ادغام، گرایی در خدمات سالمتمصرف

زیرا ماهیت ، روی نهادهای بیمارسالالتانی نخواهد بود فرا

تر خواهالد بود و برای  هزینالالهپر تر وهالا پیچیالالده درمالان 

، ی پیرهای مزمن جامعهپاسخ دهی به عوارض بیماری

های و مراقبت ۴ینیالاز اسالالالت که سالالالاختارهای بازتوان 

ر ی بو آسایشگاهی در کنار سیستم پیچیده ۳تسالکینی 

ی بیمالارسالالالتالانی که به   پیشالالالرفتاله  ی فنالاوری پالایاله  

ی پایه بر و پزشالالالکی ترمیمی هالای روبوتیالک  جراحی

و  و جایگزینی ارگان بالافتی  - سالالاللولیهالای  فنالاوری 

. (۲۳۳گنجانده شوند )، پردازندآفرینشی میباز پزشکی

مالالاهیالالت ، آینالالده در ابر نظالالام سالالالالمالالت، از این رو

ای خواهد بود که از هالای بزرگ به گونه بیمالارسالالالتالان  

در که  ۵ی بیمارستانیامل مزرعهها شال طیفی از فناوری
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شالالوند پرورش داده می ۲آنجا جانوران برای پیوند زنوی

 های مزمن و صالالالنعت مدیریتتالا برآورد خطر بیماری 

ه ک )با زیر سالالاختی از فناوری اطالعات جامعه سالالالمت

( برخوردار خواهند چنالدین میلیالارد د ری خواهد بود  

 .(۲۶۱و ۲۲۲شد )

نیاز ، نماید که این ابرنهادهای سالالالالمتچنین می

                                                 
1 Xenotransplantation 

های اولیه و های مراقبتی شالالالبکهباله رشالالالد فزاینده 

. (۲۶۴خدمات بیماران سالرپایی را نیز پاسخگو باشند ) 

ظالالام نبالاله توانالالد هالمچنین این مالالدل ابرنهالالادی می 

ی آمریکالا را کالاله از  هزینالالهپر هالالای سالالالالمالت مراقبالت 

بالالا ، منسالالالجم غیر ی خالالدمالالاتهالالای ارائالالهپالالدیالالده

مناسالالب در  هماهنگی کافی و فقدان پاسالالخگویی عدم

. سالالودرسالالانی نماید، (۲۳۷رنج اسالالت )

کشالالور  خوشالالبختانه در نظام سالالالمت

مقدمات برجسالالالته و ، ایران عزیزمالان 

پرپتالانسالالالیلی برای پالاسالالالخگویی به   

در سالالالاختار  ی جدیدنیالازهالای هزاره  

و  درمان، های بهداشالالت شالالبکه ادغام

فراهم آمده اسالالت و  آموزش پزشالالکی

ارزشالالالمندی هالای  همچنین گرانیگالاه 

راهبردی جهالالت  ریزیبالرای برنالالامالاله 

رویالارویی با نیازهای آینده وجود دارد  

به اهداف  هاآن یتوان بر پالایه کاله می 

همچنین نگالالاه . شالالالالدنالالائالالل  هزاره

به سالالمت و مقدم داشتن   هولسالتیک 
 یشگیریقابل پ هاییماریب در بخشبخش سالمت  یینههز: ۷4شکل 



 

161 

استقرار نظام و تأکید بر  ۱به درمان در بند  پیشالگیری 

و  سالالالالمت ءبالا اولویالت خالدمات ارتقا    سالالالط  بنالدی 

در نظام آموزش علوم پزشکی  هاآن پیشالگیری و ادغام 

های کالن سالالالمت ( از نقاط قوت سالالیاسالالت4-۲)بند 

برای ، های کالن سالمتبی شالک در سالیاسالت    .اسالت 

ها و پاسالالالخگویی به کم کردن هزینهو  افزایش کیفیت

 های مزمننیاز فزاینده به پیشالالالگیری و درمان بیماری

 زم اسالت که تمهیداتی برای  ، ()به ویژه در سالالمندی 

های قطب بندی جغرافیایی و تشالالالکیل کنسالالالرسالالالیوم

 هایهای پیچیده در سط  دانشگاهپزشکی برای درمان

وم پزشالکی و خدمات بهداشتی درمانی دیده شود و  عل

قوت و آتشالالین و رو به فراموشالالی  پر نیز نباید از امکان

نگر و  ادغام مانند پزشالالکی جامعه های پیشالالینِبرنامه

د در برآورد نیازهای سالمت تواننکه می پزشک خانواده

.غافل شد انقالب ایجاد کنند جمعیت
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 ابرروند دهم:

 (مشارکتی و فردگرایانه، کننده پیشگیری، کننده پیشگویی) P4 پزشکی

 

پزشالالالکی کنونی بر روی عالئم فرد بیمالار تالأکید   

 ،برعکس در پزشکی آینده )پزشکی سیستمی؛ کندمی

 یی ژنتیکی بیماربه صورت مستقیم پایه، (P4پزشکی 

هایی را هالدف قرار داده و کالل جمعیت را به زیر گروه  

های منحصالالر نماید که هر کدام ویژگیبندی می طبقه

تحلیالالل  . بر اسالالالاسفرد خود را خواهنالالد داشالالالته بال 

کی پزش سودمندی برخاسته از رهیافت، پزشکی زیست

P4 ،و سرعت در تشخیص و  ایمنی، کارایی ،ایجاد دقت

با کاربرد  P4در پزشالالکی . ها خواهد بودبیماری درمان

، )مالالاننالالد ژنومیکس امیکسهالالای انقالب در فنالالاوری

 های جدیدی برایرهیافت، (پروتئومیکس، سیتومیکس

درمانی و  های جدیدو نیز یافت شالالیوه ی داروتوسالالعه

پدید خواهند  های سالمتی مراقبتتشالخیصی و ارائه 

 .(۲۲۲آمد )

برخاسالالته از نگاه سالالیسالالتمی  خود  P4پزشالالکی 

 تئوری . بر اسالالاسو بیماری اسالت  نسالبت به سالالمت  

ی بیمار، P4و پزشالالکی  مفهومی پزشالالکی سالالیسالالتمی

 “ با بیماری زدهآشوبهای شبکه ”برخاسالته از پیامد  

دچار بیماری اسالالالت که از یک یا تعدادی  در ارگالان 

بیماری به بسیاری دیگر )با  یزدهآشالالوبهای شالبکه 

 تالش P4پزشکی . کندپیشالرفت بیماری( سرایت می 

 وریمانند فنا، های امیکسکند که با مدد فناوریمی

کریپتومیالالک و پروتئوم و ترانس، ژنوم یالالابیتالوالالی  

و  تر آنالالالیز تالالک سالالاللولهالالای بس پیچیالالدهفنالالاوری

 اطالعاتسالالازی در کمّی، های ملکولیبرداری تصالالویر

با  زدهآشالالالوبهای شالالبکه بیولوژیک و رازگشالالایی از  

طیّ چند  هابا این فناوری. ما را یاری نماید بیمالاری 

هر فردی بالالا ابری حالالاوی میلیالالاردهالالا ، سالالالال آینالالده



 

111 

ای احاطه خواهد شالالالد که با های بیولوژیک نقطهداده

توان می ۲به دانش های بزرگهای تبدیل دادهفناوری

یی کننده برای سالمت و پیشگو ۱پذیرهای کنشمدل

از  و بیمالالاری طراحی نمود کالاله در راه پیشالالالگیری

 .(۲۶۵و ۲۶۳) انقالبی ایجاد خواهند کرد، هابیماری

همگرایی ، ای نزدیالالکدر آینالالده، بالاله زبالالان دیگر

 ،های برترفناوری، هاهای سالالیسالالتمی به بیماریرهیافت

                                                 
1 Big Data to Knowledge (BD2K) 
2 Actionable 

و ابزارهالالای  هالالای نوینگیریو انالالدازه تصالالالویر نگالالاری

 P4موجب تولد پزشکی ، محاسالباتی و ریاضالیاتی جدید  

خواهند شالد که پیش از آنکه منتظر شود که بیماری بر  

سال آینده  ۲۲ طی، فرد چیره شود تا واکنش نشان دهد

 یشالالالگوییپمدلی ارائه خواهد داد که پزشالالالکی ماهیت 

 .خواهد داشت در فرد و جامعه کننده و پیشگیرانه

 

 P4 یپزشک یبرا P چهار: ۷۳شکل 
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 .شودیم قلمداد انقالب کی طبابت یایدن در P4 یپزشک - ۲جدول 

 

  

 (Reactive)پزشکی واکنشی 

 پزشکی مبتنی بر شاهد
 کنش گرا P4پزشکی 

(Proactive P4 Medicine) 

 یپالاسالالالخ و واکنش در زمالانی کاله فرد دچار بیمار   

 .شود )بر اساس عالئم(می

کنش فعال در پیش از آنکه فرد دچار بیماری شود )بر اساس مارکرهای پیش 

 عالمتی(.

 سیستم نگهداشت تندرستی درمان -سیستم بیماری 

 محدود و اند  گیریاندازه
های تشالالخیصالالی کامل ژنومی، تسالالت یابیتوالیهای فراوان شالالامل گیریاندازه

 طولی (omics)های امیکس گیریاندازهخونی با پارامترهای با ، 

مراقبت توأم با تشخیص  ، با اسالتاندارد محوربیماری 

 بیماری
 ه دارد.های چندگانگیریمراقبتی که بیشتر تکیه بر اندازه با استاندارد محور؛فرد 

 اند.ها چندان با یکدیگر پیوند نیافتهپرونده
ها بهبودی مداوم  ی آنه ب توان از  نهایت یکپارچه شالالده که میهای بیداده

 را کسب کرد. های سالمتدر راهبردهای مراقبت

پزشکی عمدتاً از طریق  ی اطالعاتدهانتشالار گسالتر  

 گیرد.به تنهایی صورت می پزشکان

ی بیماران موجب افزایش تجربیات به اشترا  گذاشته اجتماعیسالازی  شالبکه 

شان خود ی پزشکانآنها شالده و همچنین بیماران، دانش مربوطه را با مشاوره 

 دهند.انتشار می

 شوند.های بزرگ آزمون میداروها در جمعیت

 فراهم شود. FDAها هزار مورد آمار مورد قبول ده

و یا در همین  ۵۲تر های کوچکهای بیماری به گروهدسالالالتاله بندی جمعیت 

 عمل نمود(. FDAش پذیرتوان به صورت کارآمدتر جهتحدود )که می

ی دانش، تقریباً به صورت پایه بر های سالمتمراقبت

 .شودها انجام میها و یا بیمارستانکامل در درمانگاه

توسالالال  مشالالالتریان  ی دانش در خانه و نیز در درمانگاهپایه بر های سالالالالمتمراقبت

 با اسالالتفاده از کاربرد اطالعات “ ای شالالدهشالالبکهفعال شالالده و  ” مراقبت از سالالالمت

 شوند.انجام می (wireless)بدون سیم  گیریاندازهو ابزارهای  بیولوژی سیستمی

اکتشافی و دانش پزشکی، به صورت عمده هر  دانش

اند ای را به خود اختصاص دادهکدام فضاهای جداگانه

کالاله بالاله صالالالورت اولیالاله از طریق چالالاپ مقالالا ت در 

های معتبر پزشالالکی با یکدیگر تماس حاصالالل ژورنال

 نمایند.  می

های شوند و این عمل از طریق شبکهیکپارچه می دانش اکتشافی و کار طبابت

را  های بالینیشالالالود که دادهای ناهمگن انجام میهای دادهدیجیتالالی و پایگاه 

پیرامون  جهت اهداف اکتشالالافی گردآوری کرده و به صالالورت کارآمد، اطالعات

به  ( را به پزشالالکان،stratifiedهای دسالالته بندی شالالده ) ها و جمعیتبیماری

 دهند.شکلی مداوم انتشار می
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ای نه چندان دور که پرتوهای آن از سال در آینده

خواهیم ، آغاز به درخشش خواهند کردمیالدی  ۱۲۱۲

های ها و سالالالیسالالالتمارگان، هادیالد که تعریف بیماری 

ی تغییر بنیالادینی خواهنالد یافت و شالالالیوه   بیولوژیالک 

با  زدهآشالالالوبهای ی شالالالبکهپیکره”و نگاه به  درمالان 

هم اکنون  دچار چنان انقالبی خواهند شد که“ بیماری

 .نیز تصور آن ممکن است دشوار آید

جایگاهی برای تبلور ، های کلیدر تدوین سیاست

ی هر چند که طی دهه. کنیمیافت نمی P4پزشالالالکی 

ی های استاد گرانقدر عرصهی اندیشهگذشالته در سایه 

، جناب آقای دکتر حسالالالین ملک افضالالاللی، سالالالالمت

ا ب همتایی جهت آشنایی جامعهو بی انهنوآور هایتالش

 رفت کهمفاهیم پزشالالکی مشالالارکتی انجام گردید و می

های پژوهشالالی این مفاهیم نه تنها در سالالط  چارچوب

 ولی در تدوین، ی سالمت فراگیر شودبلکه در گسالتره 

ها و مفاهیم های کالن سالمت به زیر ساختسالیاسالت  

ظام ن تواند در تحوله میپزشالکی مشارکتی و نقشی ک 

 سازیپیاده. ای نشده استداشالته باشد اشاره  سالالمت 

 P4ش مفاهیم پزشالالکی پذیرهایها و زیرسالالاختبنیان

 یهای کالن مندرج در نقشهمنوط به اجرای سالیاست 

 ی سالمت است و بی شک نیل بهعلمی کشور در حوزه

ی آسیای جنوب تبدیل ایران به قطب پزشالالکی منطقه

( بدون توجه به روندها و ۲۳غربی و جهان اسالم )بند 

ی کنونی در جریان پزشکی که در هزاره تغییر پارادایم

 پیراموناین حقیر . نخواهد بود پذیرامکان، باشالالالندمی

ایران  ی علمیدر نقشه P4ی پزشکی تنگناهای توسعه

ی سالالمت به تفصیل بح  نموده است که  در گسالتره 

تواننالد تحلیالل کالن رونالدی مذکور را    عالقمنالدان می 

ما باید ، امّا در یک فراگرد کلی. (۷۱مطالعه بفرمایند )

و نیز تغییرات  ی علم و فنالاوری کالن رونالدهالای حوزه  

نش پزشالالالکی را رصالالالد کرده و با تدوین دا پالارادایمی 

، بنیالالان برافکن و مرز شالالالکن، پالالذیرراهبردهالای کنش 

ش انقالب دیجیتالالالی و اطالعالالاتی در تمالالام پالالذیربالالا

های ها و فراهم آوردن رشد و نموی زیر ساختگسالتره 

 ،های وابسته به ژنومیکسهای نو همانند فناوریفناوری

 هالالای برترهالالا و فنالالاوریو دیگر امیکس میکسپروتئو

های  زم را برای بسالالالته، همچون آنالالیز تک سالالاللول 

در  P4ای پزشکی شکوفایی و به واقعیت رساندن ریشه

کشالالالور و تبالدیالل نظالام سالالالالمالت از بیمار محور به     

.گام برداریم محور تندرستی


