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 مقدمه

 ابعاد اقتصادي موضوع .1

رائـه اسـت. نخسـت اقابـل بررسـی  ظلحـا چهارنگاه اقتصادي به مساله ارائه خدمات مراقتبهاي تسکینی و حمایتی از 
یلی مثل ابتال نی که بدالاز جمله مراقبتهاي حمایتی و تسکینی براي هر نوع بیماري مخصوصا بیمارا یهرگونه مراقبتهای

سـت ایـن ه مـی توانکصرف هزینه ها و منابعی است  مندبه بیماریهاي صعب العالج در انتهاي زندگی خود هستند نیاز
ارانی شده است یتی به بیمموارد دیگري هزینه شود. اما این منابع محدود صرف ارائه مراقتبهاي تسکینی و حمامنابع در 

 در انتهاي سالهاي عمر خود هستند. که 

اسـت کـه  پرسشی ،ا نهاقتصادي عقالیی است ینقطه نظر ی از یاینکه آیا صرف منابع محدود جهت ارائه چنین مراقبتها
این گونه  رائهوع و میزان ابه ن و حمایتی تسکینی ین جنبه اقتصادي مراقبتهاي خ داده خواهد شد. دومدر ادامه به آن پاس

ت، انسـانی، تجهیـزا بیل نیرويمنابعی از ق .است م و برنامه اي نیازمند صرف منابعهر اقدا مراقبتها ارتباط پیدا می کند.
ز آنهـا متفـاوت ن هر یـک اتسهیالت و غیره. هر یک از این منابع هزینه هاي را در بردارد که بسته به نوع برنامه میزا

ینه اجـراي صادي در زمبرنامه مراقبتهاي تسکینی و حمایتی جنبه دوم بررسی هاي اقت اجرايخواهد بود. بررسی هزینه 
 کیل می دهد.روشهاي ارائه خدمت در تسهیالت متفاوت بحث بعدي را در این زمینه تش نامه می باشد. این بر

عمـومی در  اوره اي واز جمله ارائه خدمات در منزل، ارائه خدمات در هاسپیس ها، ارائه خدمات مشـ تسهیالت مختلفی
از ه هر کدام کجود دارد هاي تسکینی و حمایتی وراقتببراي ارائه م بیمارستان و ارائه خدمات تخصصی در بیمارستان ها

با  و می توان یگري استدثربخش تر از آنها تسهیالت و منابع خاص خود را نیاز دارد. اینکه کدام یک از روشها هزینه ا
ه ی تـوان ارائـه منـابع مـو اینکه چه سطحی از مراقبتها و خدمات را با توجه ب هزینه کمتر منافع بیشتري را کسب نمود

، بخـش تارائـه خـدما و متـدنوع از مباحث اقتصادي در این زمینه را تشکیل می دهد. بعد از انتخاب نوع ومین س نمود
رائـه اي خـدمات اهو بازپرداخت هزینه م تحلیلهاي اقتصادي شروع می شود. چگونگی تامین مالی، خرید خدمات چهار

ي اهمیت ویـژه ادر این بخش بحث و بررسی می شود. تحلیل هاي اقتصادي در این بخش از شده از مباحثی است که 
رفـه ی تـوان تعمـبرخوردار است. چرا که خود این بخش قابل تفکیک به چند زیر بخش است که در حالت گسترده آن 

ي این بخـش یج تحلیلهانتا . تصمیم گیریها و برنامه ریزي هایی که با توجه بهدر آن بحث و بررسی کردنیز خدمات را 
میت ویژه اي در اخت از اهچرا که بحث تامین مالی و پرد رقم می زند. هگرفته می شود میزان موفقیت برنامه را در آیند

 هد.دثیر قرار ع هر سه ضلع مثلث ارائه خدمات را تحت تامت برخوردار است و می تواند منافبازار خدمات سال
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 اهمیت موضوع: .2

سال خواهد شد. این اتفـاق  5سال به زودي بیشتر از کودکان زیر  65بار در تاریخ بشریت، تعداد افراد باالي براي اولین 
بـه یـک  ل و بیشـترسـا 65عداد افراد باالي ، ت2030در عرض چند سال آینده روي خواهد داد. تصور می شود تا سال 

ا رهاي در حال توسعه (تر حتی با سرعت بیشتري در کشونفر جمعیت جهانی)، که این مقدا 8میلیارد برسد (یا یک در هر 

مراقبتهـاي  در ایاالت متحده، تعـداد افـرادي کـه از Pedro Gozaloطبق گزارش درصد) افزایش می یابد.  140
نفر در اواخر  300000هاسپیس استفاده می کنند، چه به صورت مراقبت هاي بستري چه به صورت مراقبت در منزل، از 

 .)1() محاسبه شده است2010میلیون نفر تا به امروز( 1تا  1990سال 
سرطان در جهان  میلیون مورد جدید 6/7میالدي،  1985ر سال طبق آمارهاي سازمان جهانی بهداشت د از طرف دیگر

بـه  1995در سـال  متعلق به کشورهاي در حال توسعه بوده است. ایـن تعـداد %52تشخیص داده شده که از این تعداد 
که  یون مورد خواهد بودمیل 20بالغ بر  2020میلیون مورد رسیده است. در سال  10,5به  2000میلیون مورد و در سال 9

رگ و میرهـا در مـاز  %12در حال حاضر سرطان عامـل کشورهاي درحال توسعه خواهد بود  ) در%70بیشتر موارد آن (
ی طـ %45تـا  سراسر جهان است و پیش بینی ها نشانگر آن است که تعداد مرگ میر ناشی از سـرطان در کـل جهـان

درصـد خواهـد  60تا  50بین  2050یماریها در سال افزایش خواهد داشت. شانس ابتال به این ب 2030تا  2007سالهاي 
 .)2بود (

 

جوامـع اروپـایی و  درهزینه اثربخش بودن) (مرور شواهد و مستندات در بخش اول بررسی اقتصادي مراقبتهاي تسکینی
امریکایی نشان می دهد که انسان زمانی که این گونه مراقبتها را دریافت می کند در دوره اي از زندگی خود قـرار دارد 

 20بر اساس برآوردهاي انجام شـده در آمریکـا که بیشترین هزینه هاي سالمت را بر خانواده و جامعه تحمیل می کند. 
بیمه هزینه هاي  از درصد 80می باشد. خود  1در پایان زندگی ی کهمربوط به بیماران ه هاي مراقبت سالمتندرصد هزی

بیمـاران ماه پایان زندگی  2نیمی از آن هزینه ها مربوط به  است وبیماران در سال آخر زندگی  مدیکیر مربوط به هزینه

مربوط به بیمارانی است درصد روزهاي بستري در بیمارستان  20) حدود UK( انگلستان. به طور مشابهی در کشور است
وجود داشته . انتظار می رود این الگو در دیگر کشورهاي اروپاي غربی هم )3(که در سال آخر زندگی خود به سر می برند

 باشد. 

اقامتهاي طـوالنی مـدتی را  به هر حال بیشتر وقت بیمارستانها صرف ارائه خدمات به بیماران مزمن و صعب العالج که
دارند می شود. با افزایش میزان بقاي بیماران صعب العالج و باال رفتن نسبت جمعیت سالخورده، هر روز تعداد این گونه 
بیماران مخصوصا با افزایش شیوع سرطان و سایر بیماریهاي مزمن بیشتر می شود. از طرف دیگر این بیمارستانها نقش 

                                                           
1 . End of Life 
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خدمات به بیمارانی که در انتهاي سالهاي عمر خود هستند دارند و احتماال در آینده نیز خواهند داشت. اساسی را در ارائه 

افزایش میزان شیوع سرطان و بیماریهاي صعب العالج از یک طرف و افزایش هزینه هاي مراقبتهاي حـاد بیمارسـتانی 
کارا و بهینه از منابع بیمارستانی را دوچندان می سازد. براي اینگونه بیماران از طرف دیگر اهمیت برنامه ریزي و استفاده 

یکی از راهکارها ارائه مراقتبهاي حمایتی و تسکینی به بیماران در جامعه و منزل و در نتیجه کاهش میـزان پذیرشـهاي 
رتیـب کاهش پذیرش هاي بیمارستانی و به همان ت بیمارستان و همچنین کاهش میزان اقامت در بیمارستانها می باشد.

بـت هـاي پایـان زنـدگی را کـاهش می تواند بار مـالی مراق )ICU(مصرف خدمات پر هزینه مثل مراقبت هاي ویژه 
 .)3(دهد

درصـد از افـرادي کـه  75بیشتر مراقبت هاي تسکینی می تواند در منزل ارائه شود، در واقع در ایاالت متحده بـیش از 
، که ممکن ان می باشدفوت می کنند. و این در حقیقت آرزوهاي بیمارچنین مراقبت هایی را دریافت می کنند در منزل 

اقبت، بـراي نندگان مرکاست در پزشکی مرسوم مورد غفلت واقع شود. با وجود این، ایجاد ظرفیت به ویژه آموزش ارائه 
 .  )1(راه اندازي مراقبت هاي تسکینی در منزل با استانداردهاي باال ضروري است

، نـدگیزپایـان  ايدر سـاله که مراقبت هاي تسکینی و حمـایتیموجود در این زمینه بیان می کند  شواهد و مستندات 
می می کند  را فراهم يهاسپیس هاي بسترامکان مرگ بیماران در منزل یا در موقعیتی با شباهت بیشتر به منزل مانند 

بر کاهش شدت شتر بی. مراقبت هاي تسکینی )7-5(درصد بیماران باشد 50-70جایگزین ارجح تر و بهتري براي تواند 
بـت هـاي در چنـین مراق مزمن، زمانیکه دیگر درمان امکان پذیر نیست، تمرکز می کند. با بیماریهايعالیم بیماري در 

 ازحـال  و در عـین ، می توان از تعداد زیادي از پذیرش هاي بیمارستانی در پایان زنـدگی جلـوگیري کـردزندگی محل
رمایه سـ رار داد کـهقـمی توان این موضوع را مورد بحث بنابراین  جلوگیري کرد.زندگی  براي حفظبر  مداخالت هزینه

ا بدون اعمـال مراقبت ه ، توانایی بالقوه بهبود، هاسپیس یا در بیمارستانهاگذاري در بخش مراقبت هاي تسکینی خانگی
  .)3(هزینه هاي باال را دارد
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 یهزینه اثربخشی خدمات حمایتی تسکین

 مقدمه:

 اثیر گذار اسـتو مالی ت روانی -از آنجا که ارائه مراقبتهاي تسکینی و حمایتی در ابعاد مختلفی از جمله جسمی، روحی 
کـه در تحلیـل  ا می باشـدمستلزم در نظر گرفتن کلیه تاثیرات این مراقبته لذا یک بررسی کامل از مزایاي این مداخله،

د ط یـک پیامـهاي هزینه اثربخشی این موضوع تاحدي غیر ممکن است. چرا که در تحلیل هاي هزینه اثربخشـی فقـ
ن زمینه کمک اند در ایتو . اما تحلیل هاي هزینه منفعت می)8(مشترك در دو گروه شاهد و مورد باید اندازه گیري شود

یح است با این توض مکان پذیرکننده باشد. زیرا در این نوع ارزیابی اقتصادي امکان بررسی و اندازه گیري کلیه پیامدها ا
که تبدیل بعضـی  د این استکه کلیه پیامدها و اثرات باید به معیار پولی تبدیل شود. حال مشکلی که در اینجا وجود دار

یزان رضایت مست. تبدیل حدهاي پولی بسیار مشکل و حتی در بعضی از موارد غیر ممکن ااو واز اثرات مداخله به معیار 
امـدهایی طالعـات پیمینی به معیارهاي پولی کاري بسیار مشکل است. به همین دلیل اکثـر کاز خدمات و مراقتبهاي تس

ر . با این وجـود دموده اندنفته و گزارش نظیر صرفه جویی در میزان استفاده از منابع را به عنوان پیامد اصلی در نظر گر
کـه از کلیـه  ی شده اسـتاین مطالعه معیار انجام هزینه اثربخشی کامل براي ورود به مطالعه در نظر گرفته نشده و سع

  فاده شود.مستنداتی که به نحوي به گزارش پیامدهاي اقتصادي ارائه مراقبتهاي تسکینی پرداخته اند است
واهد یـن مـورد شـادات در مورد هزینه اثربخشی خدمات تسکینی و حمایتی نشان می دهد که در بررسی منابع و مستن

خالت مـدا ت آمـده ازکمتري وجود دارد. عالوه براین، شواهد موجود در این زمینه خیلی کامل نیسـتند و مزایـاي بدسـ
ایسه هاي هزینه یا در مق یري نشده اندمثل کیفیت زندگی و سایر منافع یا بدرستی اندازه گمرتبط با مراقبتهاي تسکینی 

زینـه پـایین مراقبتهـاي مطالعات انجام شده نشان دهنـده ه ،با وجود این )9(منفعت تبدیل به معیارهاي پولی نشده اند
 تسکینی و اثربخشی باالي آن در مقایسه با مراقبتهاي مرسوم می باشد.

بیمارستان  ه بستري درتسکینی می تواند هزینه هاي مربوط ببا افزایش نسبت مراقبت هاي خانه و جامعه، مراقبت هاي 
راقبـت مکنند که  و پذیرش هاي اورژانسی را کاهش دهد. طرفداران مراقبت هاي تسکینی اغلب اشاره به شواهدي می

 طمئنـا، بـان باشـد. مهاي تسکینی می تواند ارزان تر از درمان هاي پزشکی معمول براي بیماران در پایان زنـدگی شـا
یمارسـتان و ستري در ببافزایش نسبت مراقبت هاي خانه و جامعه، مراقبت پایان زندگی می تواند هزینه هاي مربوط به 

 پذیرش هاي اورژانسی را کاهش دهد.

در مورد هزینه اثربخش بودن خدمات و مراقبتهاي تسـکینی و  تحقیقاتی که در سراسر دنیا انجام شده نتایج مشابهی را
کـه بیمـاران مشـابه،  می دهند. مطالعات انجام شده در موقعیت هاي مختلف نشان می دهـد کـه زمـانیارایه  حمایتی
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مراقبت هاي تسکینی دریافت می کنند در مقایسه با گروه کنترل که این مراقبت ها را دریافت نمی کنند، کاهش خیلی 

 . )10(شدیدي در هزینه هاي گروه مداخله وجود دارد
می شـود.  هزینه ها شواهدي وجود دارد (اغلب در مقاالت ایاالت متحده) که مراقبت تسکینی منجر به صرفه جویی در

ت در مـدت اقامـ این نوع مراقبت موجب کاهش هزینه ها (براي بیمارستان ها و پرداخت کننده هـا) از طریـق کـاهش

اي الوه، مراقبتهـینه هاي دارویی) می شود. به عـو همچنین کاهش هزینه هاي مستقیم (مانند هز ICUبیمارستان و 
 ائـه دهنـدهتسکینی باعث تقویت اتحاد و بـه هـم پیوسـتگی فراینـد مراقبـت از طریـق مـرتبط سـاختن تسـهیالت ار

 .)3(ودنازل می شخدمات(سیستم ارجاع) با یکدیگر می گردد. این کار منجر به افزایش ارجاعات به هاسپیس ها، م
 

 انجام شده در خصوص هزینه اثربخشی مراقبتهاي تسکینیمروري بر مطالعات 

 مطالعات موردي -الف

مطالعـه  این . درمایندنجیمز و همکارانشان سعی کرده اند تا پیامدهاي مختلف ارائه مراقبتهاي تسکینی را گزارش  .1
ندگان اندازه بت گیرراقمتاثیر خدمات تکسینی بر میزان استفاده از خدمات سالمت، تغییرات عملکردي در بیماران و 

، میزان ر بیمارستانگروه مداخله داراي دوره اقامت کمتري د نتایج بدست آمده نشان می دهد کهاست.  شدهگیري 
طـرف  ازانـد.  هتپذیرش کمتر در خانه هاي پرستاري و همچنین تعداد ویزیت کمتري نسبت به گروه کنترل داشـ

داخله بر هر لی تاثیر مکگروه مداخله هزینه کمتري نسبت به گروه کنترل داشتند. به طور  نیز از لحاظ هزینهدیگر 
 :)11(زیر بوده است به شرح ابعاد یک

 

 میزان استفاده از خدمات سالمت 

 پایین بودن میزان بستري در بیمارستان و سایر مراکز -

 استفاده کمتر از خدمات اورژانس وسایر مراقبتهاي حاد سرپایی -

 ن بودن هزینه خدمات مورد استفاده علیرغم افزایش مراقبتهاي در منزلپایی -

 وضعیت سالمت بیماران 

 کاهش سرعت بدتر شدن وضعیت سالمت فیزیکی و روانی اجتماعی بیمار  -
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 روحیه بهتر (یعنی احساس خوشی و رضایت از زندگی). -

 رضایتمندي از خدمات مراقبت سالمت 

 رضایت بیشتر بیمار از خدمات مراقبت فراهم شده و  -

 رضایت بیشتر سرپرست (خانواده یا دوست) از خدمات ارائه شده به بیماران.  -

 مراقبت ارائه تاثیر. گرفت صورت NSCLC1 بیماران روي بر همکارانشان و Joseph توسط که دیگري مطالعه .2

 سـالهاي هزینـه و بقـا احتمال  رفتار، زندگی، کیفیت روي بر NSCLC تشخیص از بعد بالفاصله تسکینی هاي
 بـا بیمـار 151 از شـده کنتـرل تصـادفی کارآزمـایی اسـتفاده بـا تحلیـل ایـن .داد قرار بررسی مورد را عمر اخراو

NSCLC هـاي مراقبت گروهی: شدند تقسیم گروه دو به کنندگان شرکت. شد انجام شده شناسایی تازه متاستاز 
 هـاي مراقبـت تنهـا دیگـر گـروه و کردنـد دریافـت اسـتاندارد انکولوژي هاي مراقبت همراه به موقع به تسکینی

 و بیماران الکترونیک سالمت هاي پرونده ،الزم هاي داده آوري جمع جهت .)12(کردند دریافت استاندارد انکولوژي
 شـامل شـده بررسـی موارد. شد بررسی نیاز مورد اطالعات آوري جمع منظور به موسسه مالی هاي داده همینطور

 استفاده و  شده انجام هاي درمانی شیمی تعداد ، بستري موارد تعداد ، کلینیک سرپایی هاي ویزیت هزینه و تعداد
 مـاه طـول در هزینه و منابع از استفاده میانگین در تفاوت از حاکی اولیه هاي یافته. است بوده هاسپیس خدمات از

 بـه را تسـکینی خـدمات که بیمارانی گروه هزینه میانگین زندگی آخر ماه طول در. بود گروه دو بین زندگی پایانی
 پایین هزینه از ناشی عمدتا تفاوت. بود کنترل گروه از کمتر بیمار هر ازاي به دالر 2282 بودند کرده دریافت موقع

 بین سرپایی هاي ویزیت هزینه اگرچه. بود مداخله گروه در درمانی شیمی هزینه همینطور و بستري هاي ویزیت تر
 طـول علـت به تسکینی هاي مراقبت ي کننده دریافت گروه براي هاسپیس خدمات هزینه اما بود، مشابه گروه دو

 ).   دالر 1125= بیمار هر ازاي به هزینه میانگین( بود بیشتر مکان این در بیشتر اقامت

 صرفه باعث بلکه ودش می بیماران متعدد پیامدهاي بهبود باعث تنها نه NSCLC بیماران به تسکینی مراقبتهاي ارائه
 .)12(گردد می ها هزینه کاهش و شده مصرف منابع در جویی

 

 هـاي هزینـه روي بـر تحقیقـاتی مطالعـه 36 از UK ملی حسابرسی اداره توسط شده انجام مروري مطالعه طبق .3
 مراقبـت ي کننـده دریافـت سرطانی بیماران براي درصد 30 حدود هزینه کاهش میانگین ،تسکینی هاي مراقبت

 افتاد، می اتفاق بستري اگر و بود کمتر شدن بستري از ناشی عمدتا هزینه کاهش. بود زندگی آخر سال در تسکینی

                                                           
1- non-small cell lung cancer 
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 وحـاد ویژه  هاي مراقبت مانند بیمارستان هزینه پر تسهیالت و منابع از کمتر استفاده دلیل به بستري هاي هزینه

 انواع براي اتفاق این. باشد می صرفه به مقرون تسکینی مراقبت که کند می گیري نتیجه مطالعه.  بود بیمارستانی
 از سرطانی بیماران براي شواهد. است صادق زلمن در مراقبت و هاسپیس در بستري خدمات مثل خدمات مختلف

 .)13(برخوردارند بیشتري قوت
 

 از اسـتفاده بـا نبیمارستا هاي هزینه روي بر مدیکید پوشش تحت انبیمار براي تسکینی هاي مشاوره اثر بررسی .4
 مـی دریافـت ینیتسـک مراقبت که بیمارانی که داد نشان كرنیویو ایالت بیمارستان چهار 2004-2007 هاي داده

 کـه یمـارانیب از همسـان گـروه به نسبت معین پذیرش طول در کمتري هزینه دالر 6900 متوسط طور به کردند
 )14( اند کرده تحمیل بیمه به کردند، دریافت معمول هاي مراقبت

 

 St Thomas ینیتسک هاي قبتمرا مراکز در پذیرش از بعد و قبل بیمار 123 روزانه هاي هزینه اي مطالعه در .5
 تشخیص هاي هزینه کاهش درصد 74(  ها هزینه در درصدي 66 کاهش ها تهیاف .است شده بررسی ویریجینا در
 اند شده شناسایی مرگ الح در که بیمارانی براي مراقبت اهداف در تغییر امر این علل. داد نشان را) دارو تجویز و
 مرگ اش خانواده و ربیما که زمانی حتی که اند داده نشان محققین. است شده ذکر درمانی الگوهاي در تغییرات و
 اآنه. شود می تجویز مارانبی براي پرهزینه و ویژه مراقبتهاي تسکینی، هاي مراقبت مرکز از خارج در اند پذیرفته را

 آگـاه اقبـتمر الگوهـاي تغییـر ي نحـوه از پزشـکی مراقبـت تـیم کـه باشد این علت شاید که دنده می احتمال
 .)15(نیستند

 .باشند می مرتبط نیبیمارستا هاي هزینه ارزب کاهش با معموال بیمارستانی تسکینی هاي مراقبت مشاوره هاي تیم .6
 مـی ثابت را ادعا این دش می انجام آنها در تکسینی مراقتبهاي برنامه که امریکا در بیمارستان 8 هاي داده تحلیل

 دریافـت بیمـاران ايبر پذیرش هر ازاي به مستقیم هاي هزینه میانگین که داد نشان مطالعه این يها یافته. کند
 بیماران هاي هزینه زا کمتر امریکا دالر 1700 حدود اند شده ترخیص بیمارستان از زنده که تسکینی مراقبت کننده

 در پذیرش هر ازاي به هزینه کاهش بودند کرده فوت که بیمارانی در. بودند معمول مراقبت کننده دریافت همسان
 .  )16(بود امریکا دالر 5000 تقریبا ،کنترل گروه با مقایسه در تسکینی خدمات کننده دریافت بیماران

 

 بیمـارانی کـه داد اننش پیشرفته سرطان داراي بیماران  در متحده ایاالت در 2009 سال در شده انجام اي مطالعه .7
 سالمت هاي هزینه رصدد 35 میانگین طور به اند، داشته خود زندگی پایان با رابطه در خود انپزشک با مشاوره که

 نداشـته را هـایی بحث چنین که یبیماران با مقایسه در اند داشته زندگی آخر هفته در) امریکا دالر 1041( کمتري
 .)17(اند
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 سـرطان بـا ارانبیمـ بـه تسـکینی مراقبت خدمات کردن فراهم که داد نشان 2006 سال در اسپانیا در اي مطالعه .8

 در زنـدگی خـرآ هفتـه 6 در مراقبـت هـاي هزینه در درصد 61 میزان به ها هزینه در جویی صرفه باعث پیشرفته
 کـاهش. شـد 1992 سـال در اي طالعهم در مشابه بیماران براي شده ارائه پزشکی معمول هاي مراقبت با مقایسه
 ویـژه حـاد تختهاي زا مراقبت الگوي تغییر اورژانس، خدمات استفاده کاهش دلیل به تسکینی مراقبتهاي در هزینه

 ).18( است بوده زلمن در مراقبت از استفاده و بیمارستان در اقامت میانگین کاهش تسکینی، مراقبتهاي تخت به
 
 بـراي مـارکوف دلمـ از اسـت شـده مدلسازي انگلستان جامعه واقعیات و فرضیات از استفاده با که اي مطالعه در .9

 در تحقیـق هـدف .اسـت شده استفاده ها هزینه کاهش میزان آن تبع به و منابع از استفاده کاهش میزان تخمین
 کـاهش میـزان بـرآورد و آنهـا عمر انتهایی سال در بیماران به تسکینی خدمات ارائه مالی پیامدهاي برآورد نهایت

 .)4(باشد می بر هزینه و حاد مراقبتهاي از استفاده
. اسـت پوند 1بیلیون 1,8 تقریبا عمرشان آخر سال در سرطانی بیماران مراقبتهاي هاي هزینه کل که داد نشان برآوردها
 . باشد می 2006 سال در پوند 14236 تقریبا سرطانی بیمار هر مراقبتهاي سرانه هزینه که

 

 
 

 
 

                                                           
 بیلیون در انگلستان معادل یک میلیون میلیون و در آمریکا معادل ھزار میلیون می باشد. اما از آنجا کھ این مطالعھ درانگلیس انجام شده.  ۱

 احتماال منظور نویسنده ھمان میلیون میلیون باشد.

1 

2 
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 .باشد می وزر 17,3 سرطانی بیماران براي بیمارستانی پرهزینه و حاد مراقبتهاي ارائه براي شده صرف زمان
 میزان کاهش یا) سیاورژان( نشده بینی پیش پذیرشهاي میزان کاهش تاثیر از شده سازي شبیه و فرضی سناریوي نتایج

 حـاد راقبتهـايم هـاي هزینـه در چشمگیر کاهش از نشان) 2 جدول( بیمارستانی مراقبتهاي حاد هاي بخش در اقامت
 104 بـا اسـت مراهه اقامت میزان در کاهش روز 3 و اورژانسی پذیرشهاي در کاهش %10 مثال براي. دارد بیمارستانی

 .سرطانی بیماران آخر سال هزینه در کاهش پوند میلیون

 
 و) درصـد 5-20( سـرطانی بیمـاران بـراي  اورژانسی هاي پذیرش نسبت در کاهش که متفاوت سناریوي سازي شبیه

 . )4(شود می پوند میلیون 171 تا 42 از ساالنه هاي هزینه کاهش باعث روزه، 5 تا 1 اقامت مدت در کاهش

 

 مراقبتهـاي در گذاري سرمایه از ناشی جویی صرفه از مشابهی نتایج آمریکا و بریتانیا در دیگري مطالعه دو در .10

 ريپرسـتا خـدمات مرکـز اطالعـات آنـالیز بـا) Carter )2004 و  Taylor: اسـت آمـده بدست تسکینی

Marie Curie، حمایتی و کینیتس مراقبتهاي در گذاري سرمایه پوند هر ازاي به که رسیدند نتیجه این به 

 جـویی صرفه ردال 1,52 خود مطالعه در)2002( همکاران و  Miller).19(شود می ایجاد جویی صرفه پوند 2
 .)20(کردند ذکر را آمریکا در هاسپیس خدمات در شده صرف دالر 1 هر ازاي به

 مرور سیستماتیک هزینه اثربخشی مراقبتهاي تسکینی -ب

 مثـل آنهـا از تعدادي. است شده منتشر تسکینی مراقبتهاي مورد در سیستماتیک مرور مطالعات چند گذشته سالهاي در

Finaly کـرده اشاره منابع از استفاده میزان بر مستقیما  2008 سال در همکارانشان و لورنز و) 2002( همکارانشان و 

 در. گرفـت صورت انگلستان در همکارانشان و Hatziandreu توسط 2008 سال در دیگري مروري مطالعه. )7(اند

 مـورد بودنـد انگلیسـی انتشارات داراي که اقتصادي اي داده پایگاه شش و  PubMed هاي داده پایگاه مطالعه این

 Tufts CEA Rgistry, HEED(Health شـامل اقتصـادي هـاي داده پایگـاه. گرفـت قـرار جسـتجو

Economic Evaluation Databases), NHS EED (NHS Economic Evaluation 

Databases), DARE(Database of Abstracts of Review of Effects).  و  

Health Technology Assessment. 

 

 : نتایج مطالعه 
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 6 در ایـن بـر هعـالو. بودنـد مناسـب مقاله 20 آنها بین از که شد شناسایی مقاله خالصه PubMed 276 پایگاه در

 . بودند ناسبم مقاله 19 نیز آنها بین از که شد شناسی موضوع با مرتبط مقاله خالصه 32 هم اقتصادي پایگاه
 سالمت اقتصاد زمینه رد مدل بر مبتنی تحقیقات تا اند یافته ماموریت اخیر مرتبط تحقیقات و بهداشت دانشکده محققین

 گـزارش محقیقین ینا. دهند انجام حمایتی و تسکینی هايمراقبت و خدمات ارائه زمینه در گیري تصمیم به کمک براي
 .است کم خیلی تسکینی خدمات ارائه زمینه در باال کیفیت با هاي داده که کرده

 بـه تقریبا که است آن از حاکی کلی گیري نتیجه و نتایج ترکیب. است شده آورده 3 جدول در سیستماتیک مرور نتیجه
 گیـري نتیجـه یـک ایـن .است شده ها هزینه در درصدي 30 کاهش باعث تسکینی مراقبتهاي از استفاده متوسط طور

 . )4(است نشده انجام زمینه این در لیزآنا متا و است مشاهدات و توصیفی مطالعات براساس
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 نتیجه گیري

 و عالیـم اربـ کـاهش باعـث تسکینی مراقبت خدمات که دارد وجود قوي و محکم شواهد که داد نشان مستندات مرور
 را هـا هزینـه کـه عـاتیمطال تمام تقریبا. گردد می خدمات دهندگان ارائه و بیماران زندگی کیفیت و رضایتمندي بهبود

 در خصـوص به و انیسرط بیماران براي شواهد اند؛ یافته تسکینی هاي مراقبت براي اقتصادي مزایاي کنند می بررسی
 هزینـه پـر بتهـايمراق از کمتـر اسـتفاده و کمتـر بستري از ناشی هزینه کاهش هرگونه. است تر واضح متحده ایاالت
 بسـتري که وقتی دوم درجه در و است ستانبیمار در بستري میزان کاهش دلیل به اغلب ها هزینه در کاهش). 4(است
 به. شود می ها هزینه اهشک باعث که است بیمارستان در حاد و ویژه هايمراقتب و منابع از کمتر استفاده افتد می اتفاق
 پیـدا ارتبـاط تانبیمارس ویژه مراقبتهاي بخش در اقامت میزان کاهش به ها هزینه در کاهش اصلی علت رسد می نظر
 و نیسـت طور این همیشه ولی شوند می هزینه کاهش باعث اغلب تسکینی مراقبتهاي که نمود آوري یاد باید .کند می

 بیشـتر اینکه خاطرب .شود می تسکینی و حمایتی مراقبتهاي هزینه از کمتر شخصی براي مرسوم مراقبتهاي هزینه گاها
 که بیمارانی حالی در ندشو نمی بستري معموال مرگ از قبل هفته چند تا برند می سر به خود عمر اواخر در که بیمارانی

 کـه کننـد مـی تفادهاسـ خدمات این از  ماه 3 از بیش گاها کنند می استفاده تسکینی مراقبتهاي و هاسپیس خدمات از
 از هزینـه کـاهش اصـلی علت مدت، کوتاه بستري با بیماران انمی در. دارد رایج و عادي مراقبتهاي از بیشتر اي هزینه

 .)4(شود می ناشی عمر آخر ماه 2 در بستري خدمات از استفاده میزان کاهش

 بیشـتر کاهش باعث مارانبی سایر به نسبت رطانس به مبتال بیماران به حمایتی و تسکینی مراقبتهاي ارائه دلیل چند به
 بیمـاران بیشـتر رد ارگانهـا عملکـرد تضـعیف و تخریب که است این آن احتمالی دالیل از یکی. شود می ها هزینه در

 ایـن مرحله این رد. است مشخص کامال و افتند می اتفاق سریع خیلی هستند خود عمر سالهاي انتهاي در که سرطانی
 تسکینی خدمات ینهزم در دیده آموزش فرد یک توسط خدمات کلیه آن از قبل و دندار تخصصی خدمات به زنیا بیماران

 عملکـرد تضـعیف بـیقل نارسـایی مثـل هابیماری و شرایط سایر در که صورتی در. شود می ارائه دارد کمتري هزینه که
 خـدمات بـه نیـاز محت طور به که شود می فرد متوجه ناگهانی و متناوب بطور خطرات لیو کشد می طول خیلی ارگانها

  .دارد درازمدت و ویژه و تخصصی

 سـرطان از غیـر يبیماریها اغلب در مرگ بودن بینی پیش قابل غیر .است مرگ بودن بینی پیش قابل غیر دیگر عامل
 مـورد اي پرهزینـه پزشـکی خدمات زیاد احتمال به شود می باعث که کند می ایجاد زمینه این در زیادي اطمینانی بی

 .)4(گیرد قرار استفاده

 کـه ها بیماري دیگر به مبتال افراد براي مراقبت هزینه از متفاوت خیلی سرطانی بیماران براي مراقبت هزینه عالوه، به

 کـه حـالی در انگلسـتان در. Rand موسسه مطالعه اساس بر. باشد می دارند مدت طوالنی مراقبتهاي به نیاز معموال
 ایـاالت دالر 21200 معادل( پوند 14000 حدود سرطانی بیماران زندگی سال آخرین در تسکینی مراقبتهاي ارائه هزینه
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 خـود ارگانهـاي از یکی در نارسایی داراي نحوي به که بیماران سایر براي رقم این شده، گزارش بیمار هر براي) متحده

 .)10(یابد می افزایش) متحده ایاالت دالر 28800 معادل( پوند 19000 به باشند می قلبی نارسایی مثل

 دیگـر بـه مبـتال افـراد بـراي  باشـد، می مشکل بسیار سرطانی غیر بیماران براي تسکینی هاي مراقبت کردن فراهم 
 بـراي کـه تري نیطوال تعهدات. است تر راحت سرطانی بیماران در کار این ولی است مشکل ها بینی پیش ها بیماري
 .)1(دبو خواهد باال بسیار را ها هزینه شود می ایجاد دارند قرار درمان از بعد فاز در که افرادي

 محاسـبه را) بیماران( خدمات گیرندگان هزینه مطالعات از یک هیچ که است این کرد اشاره آن به باید که دیگر موضوع
 لحـاظ تسکینی راقتبهايم برنامه اصلی اجزاء از یکی عنوان به باید و است ضروري خانواده از حمایت هرچند. اند نکرده
 مـی صـورت ایـن رغیـ در هم و تسکینی مراقبتهاي ارائه صورت در هم هایی هزینه متحمل نیز بیماران این ولی شود

 .)4(دشون لحاظ محاسبات در باید که کند می بیان مورد دو هر در ها هزینه این بودن متفاوت و شوند

. کـرد محاسـبه بیمار با مرتبط پیامدهاي گرفتن نظر در با فقط توان نمی را حمایتی و تسکینی خدمات اثربخشی هزینه
 آزاد بـا تـوان مـی. ردکـ گیريجلو آنها از توان می که دارد وجود فاید بی و بیهوده مداخالت از زیادي فرصتهاي هزینه
 مراقبتهـاي ارائـه یقطر از بیماران غیرضروري پذیرش از اجتناب با ،زودتر ترخیص طریق از بیمارستانی تختهاي سازي

 عزیزان مرگ هنگام و يعزادار دوران مراقبتهاي طریق از داغدیده افراد در ابتال کاهش همینطور و حمایتی و مقدماتی
 بـاال فنـاوري بـا خـدمات از مراقبتهـا تغییـر بـا حمـایتی و تسـکینی مراقبتهـاي .کـرد جلـوگیري ها هزینه از خیلی از

)HighTech (است ینهزم این در خدمات ترین اثربخش هزینه دارد کمتري هزینه که فرد بر مبتنی خدمات به)21( . 

 هزینـه لحاظ از مه باشد تر ارزان است ممکن خود خودي به زندگی پایان در تسکینی هاي مراقبت هرچند حال هر به
 می باعث مراقبتها این هک آنجا از اما بیمارستانی؛ درمانهاي به نسبت بستري تر پایین هاي هزینه لحاظ از هم و درمان

 مـرگ باعـث نهایـت در که کنند زندگی شرایطی با متعددي هاي سال زیاد احتمال به و کنند عمر بیشتر مردم که شود
 تنـدي شـیب بـا ت،سـالم مراقبـت هـاي هزینه کل به زندگی پایان در مراقبتها هزینه نسبت احتماال شد، خواهد آنان

  .)10(یابد می افزایش
 
 

 

 

 

  

 مقدمه
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 مقدمه

طوح سـن روشـها و هر یک از ای .صورت گیردمی توان ارائه مراقبتهاي تسکینی و حمایتی در روشها و سطوح مختلفی 
زینـه و میـزان ه ،تبسته به سطح و گستردگی خدماارائه خدمات پیش نیازها و الزامات خاص خود را طلب می کند که 

و درمانی و اشتی نظام بهد ، اینکه این خدمات و تسهیالت در چهاثرات اقتصادي آن نیز متفاوت خواهد بود. عالوه بر این
ه هـاي ارائـه ختلف برنامـماي اما قبل از ورود به هزینه ه. باید ارائه شود هزینه متفاوتی خواهد داشتبا چه تسهیالتی 

 دد.ارائه می گر یابی مفاهیم و اصطالحات مرتبط با هزینه و هزینه ،حمایتیهاي تسکینی و مراقبت

 چه هزینه هایی وجود دارد؟

دین انـد بـه چنـبراي تخمین هزینه هاي یک برنامه سالمت باید اجزا آن دسته بندي شود. عناصر هزینه مـی تو
اما به طور  وقعیت خاص دارد.م بندي خوب بستگی به نیازهاي یک مشکل یا میطریق دسته بندي شود. یک تقس

 :ویژگی براي تقسیم بندي باید رعایت شودکلی سه 
 اجزا باید متناسب با موقعیت خاص باشد. •
 دسته بندي  نباید همپوشانی داشته باشد. •
 دسته هاي انتخاب شده باید همه امکانات را پوشش دهد. •

نـد. منـابع عریف می کنتولید یک کاال یا خدمت تاقتصاد دانان هزینه را به عنوان ارزش منابع استفاده شده براي 
رل رنامـه کنتـباستفاده شده براي برنامه هاي سالمت می تواند به چندین روش توضـیح داده شـود. بـراي مثـال 

انه ها بیان ارجی و رسخبیماریهاي روده اي ممکن است به صورت استفاده از منابع پشتیبانی: پرسنل، پول از منابع 
انـداز  ستگی بـه چشـمچه هزینه هایی باید اندازه گیري شود و چه هزینه هاي نباید وارد گردد ب . اینکه)22(شود

 مطالعه دارد. 

در هزینه یابی باید بیان شود که این هزینه ها از دید چه کسی اندازه گیري می شود. بیان چشم انداز هزینه یابی 
واند از چشم اندازهاي متفاوتی انجام شود. این کار مـی تعیین کننده و معیار ورود هزینه هاست. هزینه یابی می ت

تواند از دید بیمار، از دید ارائه کننده خدمت، از دید تامین کنندگان منابع، از دید نظـام سـالمت و از دیـد جامعـه 
ه در هر کدام از دیدگاهها، تعدادي از هزینه ها، جزء هزینه ها محسوب نمی گردند مثال در هزین. )8(صورت گیرد

یابی یک بیماري از چشم انداز بیمار، هزینه اي که دولت در رابطه با این بیماري صرف می نماید جزء هزینه هـا 
احتساب نمی گردد ولی هزینه هاي مثل کرایه ماشین و هزینه ایاب و ذهاب که ارتباط مستقیمی به بیماري ندارد 

چشم انداز جامعه است که تمامی هزینه هاي مرتبط براي بیمار هزینه محسوب می گردد. وسیع ترین چشم انداز، 
 را در نظر می گیرد. 
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 انواع تقسیم بندي هزینه ها

با توجه بـه  یدگاهها ودر مطالعات اقتصادي و هزینه یابی طیف وسیعی از هزینه ها وجود دارد. این هزینه ها در د
 از:معیارهاي مختلف اندازه گیري می شوند. این تقسیم بندي ها عبارتند 

 

 دسته بندي بر اساس نهاده ها .1

هـایی کـه  به گروه نهاده ها ،م بندي از هزینه ها خیلی مفید و کاربردي است. در این تقسیم بنديیاین نوع تقس
بـه  شایـن رو گرااجزا و ویژگیهاي مشخص مشابهی دارند تقسیم می شود مثال خودرو، نیروي انسانی، تدارکات. 

هـم آن مویژگیهـاي  تصمیم گیران قرار دهد. ازمی تواند اطالعات ارزشمندي در اختیار طور مناسب استفاده شود 
 به موارد زیر اشاره کرد: می توان

ر هـر دی اسـت تـا داراي تعدادي از گروههاي قابل اداره و کنترل می باشد و به طور کلی این گروهها کاف •
 برنامه سالمتی بکار گرفته شود.

رف ول سال مصطابع مهم از هم تفکیک می شوند. منابعی که به طور مرتب در در این روش دو گروه از من •
د ک سال مـورمی شود و به طور مرتب خریداري می گردد (مثل هزینه هاي جاري) و آنهایی که بیش از ی

 استفاده قرار می گیرند مثل ساختمانها، خودرو، و تجهزات (هزینه هاي سرمایه اي).
وه در یـک گـر اي عملیاتی سرمایه گذاري ها در خودرو، تجهیـزات و سـاختمانبا قرار دادن هاي هزینه ه •

 مشخص تاکید بیشتري بر آنها می نماید.

رك و اجتناب از د درك مشتهرگونه تقسیم بندي هزینه ها و منابع نیازمند ارائه تعاریف مفاهیم اولیه به منظور ایجا
ر گیـرد. تفاده قـراسو برداشت می باشد. مثال ممکن است بیش از یک کلمه براي بیان یک گروه از منابع مورد اس

مشخص  . در تقسیم هزینه ها و منابع باید)نیروي انسانی و پرسنل( ""personnelو  "Manpowerمثال 
یا تمامی  د نظر استشود که منظور از نیروي انسانی یا پرسنل چه گروههاي هستند آیا پرسنل رسمی و پیمانی مور

 ر بالینی. ی است یا غیمناسب تر خواهد بود. آیا منظور پرسنل بالین» نیروي انسانی«پرسنل که در این صورت واژه 

 

 ثانویه  دسته بندیهاي .2

تقسیم بندي که در باال انجام شد (برحسب نهاده ها) یکی از روشهاي تقسیم بنـدي اسـت و تنهـا روش نیسـت. 
. چهـار د براي تقسیم بندي مورد استفاده قرار گیـردمنابع، ویژگیهاي دیگري هم دارند که مهم هستند و می توان
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مه ها مورد استفاده قرار گیرد در ادامه بیـان شـده خصوصیت دیگر منابع که ممکن است در ارزیابی و تشریح برنا

است. قابل ذکر است که ممکن است که این ویژگیها نسبت به تقسیم بندي بر اساس نهاده اهمیت کمتري داشته 
 باشد.

 

 . تقسیم بندي بر اساس فعالیت/وظیفه2-1

مـه هـاي مثـال برنا می باشد. براياولین نوع از دسته بندي ثانویه شامل تقسیم بندي بر حسب وظیفه یا فعالیت 
راقبتهـاي حاملـه، م بهداشت کودکان و مادران که شامل دامنه وسیعی از فعالیتها مثل واکسیناسیون کزاز مـادران
م از ایـن اي هر کـدادوران بارداري، مراقبت و نظارت از زایمان، واکسیناسیون و پایش رشد کودکان می باشد. بر

بـت نتـایج، ثي تـوزین و مورد نیاز است. براي مثال توزین نوزادان نیازمند پرسنل برافعالیتها نهاده هاي فیزیکی 
 اندازه ها ، جداول، نمودار، ساختمان و احتماال خودرو می باشد.

تند که منجر یتهایی هسفعالیتهایی که در باال براي مراقبتهاي مادران و کودکان بیان شد مجموعه محدودي از فعال
تیبانی از این مایت و پشحه است. اینها تنها فعالیتهاي ارائه خدمات هستند فعالیتهاي الزم براي به ارائه خدمت شد

 ه ها الزم است: انی برنامها موارد زیر براي حمایت و پشتیببرنامه هنوز وارد نشده است  براي مثال در اکثر برنامه

 آموزش  •

 نظارت •

 مدیریت •

 پایش و ارزیابی •

 پشتیبانی و حمل و نقل •

ا و منابع چه ز فعالیتهبسیاري از موارد شناسایی اجزاء عملکردي برنامه ها ساده است. ولی ممکن است تعدادي ا در
یله سـت کـه بوسـسازمانی و چه مالی به راحتی فراموش شود. براي مثال جنبه هاي اجتماعی برنامه ها ممکـن ا

را کمی  داگر نگاه خو تی می تواند فراموش شود.عواملی خارج از وزارت بهداشت تامین مالی و یا اجرا شود به راح
ن اسـت بـر وسیع تر نماییم و از سطح برنامه به سطح کل سالمت گسترش دهیم نوع تقسیم بندي وظایف ممکـ

مـوزش آحسب برنامه هاي درمانی و پیشگیري یا بر حسـب واحـدي مثـل بیمارسـتان، مرکـز بهداشـت و مرکـز 
 مراقبتهاي اولیه تغییر کند.
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ن است ست که ممکاگر از مواردي که باید در تخمین هزینه هاي یک برنامه چند فعالیته توجه داشت این یکی دی

زینه هر تسهیم د مخصوصا منابعی براي چند فعالیت استفاده شود چگونگی تسهیم منابع خیلی مهم است این کار
 هاي پرسنلی اهمت بیشتري دارد.

 

 مات. تقسیم بندي بر اساس سطوح ارائه خد2-2

اي برنامـه هـ روش دیگر تقسیم بندي منابع بر اساس سطحی است که مورد استفاده قـرار مـی گیرنـد. در اکثـر 
لـی ما در سـطح یـسالمت سلسله اقدامات مشخصی وجود دارد. مثال در برنامه هاي ملی بعضی از منابع در مرکز 

ده شـوند. ه اي استفار سطح استانی یا منطقکه بعضی از منابع ممکن است د مورد استفاده قرار می گیرند در حالی
ی است وند موضوعاینکه چه منابعی در چه سطحی استفاده می شود و کدام هزینه ها در کدام سطح باید تحلیل ش

رنامه ممکن اي همین بکه باید در نظر گرفته شود. ممکن برنامه اي در پایین ترین سطح اجرا گردد در حالی که بر
نی. در این و پشتیبا انه هزینه هاي دیگري انجام گرفته باشد هزینه هایی مثل دفتر هماهنگیاست در ستاد وزارتخ

 ه نکرد.سطح بسند صورت در تحلیل هزینه باید به این نکته توجه داشت و فقط به هزینه هاي اجراي پایین ترین
 

 عوامل تامین مالی. تقسیم بندي بر اساس 2-3

گیرد. منبع  فاده قراری است که می تواند براي تقسیم بندي هزینه ها مورد استمنبع تامین یکی دیگر از ویژگیهای
هاي ن، سـازمانتامین هزینه ها ممکن است وزارت بهداشت، سایر بخشهاي دولتی، دولتهاي محلی، اهـدا کننـدگا

نبع آنها مس بر اسا خصوصی و مستقل غیردولتی یا اشخاص و گروههاي اجتماعی باشند. در اینجا باید هزینه ها را
اي مستقلی ها، گزارشهشناسایی کرد. این تقسیم بندي منافع خاص خود را دارد. در این نوع تحلیل منابع و هزینه

یش بینی نمود ولتی را پدبراي هریک از منابع تامین مالی تهیه و ارائه می گردد. عالوه بر آن می توان هزینه هاي 
 ا انجام داد. این روش هزینه یابی راحتتر است.و برنامه ریزي الزم براي اقدامات آتی ر

 

 . تقسیم بندي بر اساس منابع پولی2-4

یکی از روشهاي که به شدت به منبع تامین مالی بستگی دارد تقسیم بندي هزینه ها و منابع براساس پول داخلی و 
سالمت تعیین مـی شـود. خارجی است. در این تقسیم بندي سهم هریک از منابع داخلی و خارجی در برنامه هاي 

گاهی اوقات آگاهی از میزان کمکهاي خارجی و آگاهی از میزان ارز موجود و اینکه چه مقدار از منابع مورد نیاز به 
ارز نیاز دارد و چه مقدار با استفاده از پول داخلی می توان خریداري کرد اهمیت زیادي دارد. اهدا کنندگان خارجی 

ز مواردي است که می تواند کمبـود ارز مخصوصـا در کشـورهاي درحـال توسـعه را و کمکهاي بین المللی یکی ا
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این یک منبع تامین مالی محدود است و نمی توان به طور دائمی به آن اتکاء  باید توجه داشت که جبران نماید اما

 کرد. بنابراین آگاهی از بار مالی هزینه هاي ارزي یکی از ضروریات است. 
 

 میزان تغییر هزینه ها دسته بندي بر حسب .3

ت، نیمه ثابت دسته ثاب هزینه ها بر حسب میزان تغییراتشان در برابر تغییر حجم خدمات ارائه شده می تواند به سه
 .)8(و متغیر تقسیم شود

ستقیم با میزان ارتباط م هزینه هاي ثابت هزینه هایی هستند که با تغییر میزان خدمات ارائه شده تغییر نمی کنند و
هزینه ها  ن گروه ازخدمات ارائه شده ندارند. هزینه هاي سرمایه اي مثل ساختمان و تجهیزات سرمایه اي جزء ای

کنند. ملزومات  ر پیدا میهستند. هزینه هاي متغیر هزینه هایی هستند که مستقیما با تغییر میزان ارائه خدمات تغیی
نند که یک کپیدا می  نه هاي نیمه ثابت تنها زمانی تغییرمصرفی و داروها از مهمترین این هزینه ها هستند. هزی

سـنلی رهزینـه هـاي پ تغییر قابل توجه در فعالیت و حجم خدمات ارائه شده اتفاق بیفتد. مهمترین این هزینه ها،
نکند ولی  غییر پیداتهستند. هزینه هاي پرسنلی تا حدودي می تواند در برابر افزایش یا کاهش خدمات ارائه شده 

 شد.گر تغییر خدمات ارائه شده و فعالیتهاي یک مرکز زیاد باشد نیاز به نیروي بیشتري می باا
 

 تقسیم بندي بر اساس رابطه با فرایند .4

انـد مـورد انی مـی توتقسیم بندي دیگري نیز وجود دارد که در هزینه یابی بیماریها و مراقبتهاي بهداشتی و درمـ
امحسـوس ینه هاي ني، هزینه هاي به سه دسته مستقیم، غیر مستقیم و هزاستفاده قرار گیرد. در این تقسیم بند

 .)8(تقسیم می شود

 و انواع آنهزینه یابی 

ا صـوالت و یـها به منظور تعیین بهـاي تمـام شـده محبندي و تسهیم صحیح هزینهیابی عبارتست از طبقههزینه
و  ایی مـدیراننحو مناسـبی کـه بـراي راهنمـخدمات واحد تجاري و همچنین تنظیم و ارائه اطالعات مربوطه به 

ررات یابی شـامل اصـول و مقـصاحبان واحد مذبور در جهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. سیستم هزینه
مطالعه  اید پس ازکه به یک واحد تجاري تحمیل شود بلکه بهاي مالی)(به مانند سیستماي نیستساخته و پرداخته

ینه یابی هز درایج ر. سه اصطالح ري و با توجه به احتیاجات خاص آن به تدریج ایجاد شوددقیق سازمان واحد تجا
هـاي هزینـه  شو رو لگـوسیستم ،ا وجود دارد که گاها خواننده را به اشتباه می اندازد این اصطالح ها عبارتند از:

  .)22(یابی
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  رش کارسفا مرحله اي،هزینه یابی  :نیز عبارتند ازیابی هزینههاي سیستم .1

 جذبی و متغیر(مستقیم) عبارتند از: هزینه یابی یا رویکردهاي الگو .2

 .می باشد واقعی وی شامل استاندارد ،نرمال بایهزینه هاي  روش .3

 سیستم هاي هزینه یابی

مختلف  از ابعاد دیریتمسیستمهاي هزینه یابی و محاسبه بهاي تمام شده بدلیل اطالعات مهمی که در تصمیم گیریهاي 
دم در طراحی . اولین قگردد فراهم می کنند، داراي جایگاه خاصی می باشند بطوریکه روز بروز بر اهمیت آنها افزوده می

 سیستمهايي سات تولیدت مؤسبطور کلی با توجه به نوع فعالی سیستم قیمت تمام شده انتخاب نوع سیستم هزینه یابی است.
 :نوع می باشند 2هزینه یابی که مورد استفاده قرار می گیرند 

 ) هزینه یابی سفارش کار1

 ) هزینه یابی مرحله اي2

رد با سفارش و رت می پذیها صوبرخی از مؤسسات تولیدي سفارش پذیرند یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینه هایی که در آن
 ستفاده می گردد.ارش کار ای سفبیا عقد پیمان ایجاد می شوند. بنابراین براي هزینه یابی در این مؤسسات از روش هزینه یا

ردید ت خواهد گرش ثبگیرد در حساب آن سفاهایی که جهت ساخت یک سفارش معین انجام میدر این سیستم تمامی هزینه
ین سفارشها هاي مشترك مابهباشند. و همچنین هزینتواند شامل مواد اولیه، دستمزد و سربار مستقیم ها میکه این هزینه

ت تسهیم وي سفارشابر ر هاي مدیریت و غیره بر اساس مبناي تعیین شدهمستقیم و یا هزینهاي سربار غیرهمانند هزینه
 خواهد گردید.

ههاي اتومبیل و ، تعمیرگاتانهانمونه بارز این مؤسسات شرکتهاي پیمانکاري، کارخانجات کشتی سازي، هواپیما سازي، بیمارس
 سایر موارد مشابه می باشد.

ابی مرحله یاي هزینه از روشه ددار مراحل مختلفنیاز به طی  تولیدات آنها  تولید می کنند و به صورت انبوه  موسساتی که 
در انتها بهاي  سبه شده وه محاشده هر مرحله ساخت بطور جداگانیابی، بهاي تماماي استفاده می نمایند. در این نوع هزینه

کند و به  تلفی عبورحل مخمؤسساتی که تولیدات آنها باید از مرا .گرددشده نهایی محصوالت تولید شده محاسبه میتمام
مایند در این فاده می ني استصورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید می شوند از روش هزینه یابی مرحله ا

لید شده در حصوالت توه اي مدر روش هزینه یابی مرحل روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می گردد.
ولیدات متنوع و تمعموالً  ؤسساتهر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می گردد. باید توجه داشته باشید در این م

 گاهی همراه با تولید محصوالت فرعی و جانبی می باشد. 
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 روشهاي هزینه یابی:

باشد. ایـن روشـها می اردواقعی، نرمال، استاندانتخاب یکی از سه روش  مرحله بعد در طراحی سیستم بهاي تمام شده خدمات
ر شـرکت و دعات موجـود گیري بوده و اجراي هرکدام از آنها بستگی کامل به اطالدر حقیقت یاري دهنده مدیریت در تصمیم
 همچنین انتظارات مدیریت خواهد داشت.

 یابی واقعیهزینه  .1

با توجه بـه  گیرد. این روششده انجام مییافته و ثبتهاي واقعی تحققه بر اساس هزینهشدروش محاسبات بهاي تمام در این
ت ارزیابی و ص مناسب جهباشد اما عیب عمده آن عدم ارائه شاخیابی میسهولت و سادگی یکی از اولین انتخابها جهت هزینه

ه بوده است یـا ید به اندازمواد اولیه مصرفی در تولگردد که آیا باشد. براي مثال در این روش مشخص نمیعملکرد قسمتها می
 اینکه بیشتر یا کمتر استفاده شده است.

 یابی نرمالهزینه .2

م شـده ه بهـاي تمـاگـردد ولـی بـراي محاسـبهاي واقعی تولید در حسابهاي مربوطـه ثبـت مییابی،کلیه هزینهدر این هزینه
ه بهـاي تمـام قق یافته بهاي سیستم تولید بر اساس ارقام تحرود. یعنی ابتدا سهم هزینهمحصوالت دو روش متفاوت بکار می

رخ مـذکور، نـستفاده از اي سربار از نرخ جذب سربار استفاده خواهد شد و با هاشود، ولی جهت تخصیص هزینهشده ردیابی می
 گردد. هاي سربار به بهاي تمام شده محصوالت منتقل میهزینه

 یابی استانداردهزینه .3

شـدند) یـد واقـع میهایی که بایـد حـین تولهاي استاندارد( هزینهیابی از هزینهیابی واقعی، در این نوع هزینهبر خالف هزینه 
اند. حسـن ایـن روش ادههایی که واقعاً حین تولید رخ دنه هزینهشود و جهت محاسبه بهاي تمام شده محصوالت استفاده می

ی است که ثبات ه در حاالتارائه شاخصی جهت ارزیابی عملکرد قسمتها و مراکز است اما عیب عمده آن نیز عدم امکان استفاد
 ست.ابیان شده  شباهت ها و تفاوتهاي این سه روش در شکل زیر به طور کامل رد.ها وجود ندانسبی در روند هزینه

  



 
 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی سرطان 140 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 
 مطالعات انجام شده در خصوص هزینه هاي ارائه خدمات تسکینی و حمایتی

در مجموعـه  ارائـه آنهـا به تخمین هزینه ارائه خدمات با توجه به سطح به صورت آینده نگر و گذشته نگر محدوديمطالعات 
ه الگـوي بـبا توجه  لفهر چند تناسب ارائه خدمات در کشورهاي مخت انجام شده است. نظام بهداشتی درمانی کشور خودشان

هزینه و تامین  ررسی ساختارببا کشورمان مورد سئوال است ولی  مانی، ساختار هزینه و تامین مالی،و روشهاي درارائه خدمات 
مات ارائـه صادي ایـن خـدانجام می تواند تصویر کلی درباره موضوعات اقت مطالعاتخدمات تسکینی و حمایتی از طریق  مالی

 .می شود در زیر به تعدادي از آنها اشاره قرار گیرددهد که می تواند در تصمیم گیري ها مورد استفاده 

 :نمطالعه انجام شده در انگلستا

و بـه صـورت تخمینـی  گـربه صورت آینده ن میلیون نفر 1,5 این مطالعه با فرض ارائه خدمات کامل تسکینی و حمایتی براي
  .)9(است هزینه هاي مورد انتظار را برآورد کرده

با توجه  یشنهاديپائه خدمات براي ار حجم نیروي انسانی مورد نیاز براي هر یک از اجزاء مراقبتهاي تسکینینخست در این مطالعه 
زینه هاي پرسنل هها شامل  سایر هزینه است. به نوع تخصص آنها (پزشک، پرستار و سایر کارکنان بهداشتی و درمانی) برآورد شده

 .ه شده استبه صورت درصدي از کل هزینه برآورد ك و غیره براي هر یک خدماتهاي سربار، استهال خدماتی، هزینه
راي خـدمات بـین هزینـه هـا ابا اطمینان کامل شناسایی نشده است.  بسیاري از اجزاء مراقبتهاي حمایتی و تسکینیجاري هزینه 
. براي ده استیش بینی شاساس پ این صی مراقبتهاي تسکینی در دسترس هست. هزینه هاي ارائه این مراقبتها در آینده برتخص

ي پیش بینـی ن هزینه هاحمایتی، هزینه هاي جاري در دسترس نیست. بنابرای مراقبتهاي عمومی تسکینی و همچنین مراقبتهاي
  ل شده اند.تنزی 2003-2002تمامی هزینه ها براي سال  دمات فقط شامل هزینه هاي کل می باشد.شده براي این خ

هزینـه تخمـین ن میلیـون پونـد تخمـین زده مـی شـود. در ایـ 60در حدود کل هزینه هاي ارائه خدمات حمایتی و عمومی 
شتر خدمات هاي جاري بی هزینه محاسبه نشده است. ،بریتانیاي ارائه خدمات تسکینی در راهنماکتاب مداخالت پیشنهادي در 

ئه مراقبتهاي ل هزینه اراکمشخص نبود. بنابراین از تخمین و برآوردهاي غیر مستقیم استفاده شد.  یتسکینی عمومحمایتی و 
ارائـه مراقبتهـاي تسـکینی  . هزینه هـاي فعلـیمیلیون پوند برآورد می شود 440تقریبا  بریتانیا در تخصصی تسکینی در آینده

ایـن هزینـه  رد می شـود.میلیون پوند برآو 320 هزینه ارائه مراقبتهاي تخصصی در انگلستانمیلیون پوند و  398,5تخصصی 
هزینـه هـاي بـراي خـدمات  میلیون پوند (در طول سه سال) به کل 50و به ازاي هر سال در آینده  میلیون پوند 19براي ولز 

 لیون نفر می 1,5عمیت جبراي شبکه سرطان با  هزینه هاي جاري ارائه مراقتبهاي تسکینی و حمایتیتخصصی اضافه می شود. 
وه هزینـه هـاي ا به دو گـرهزینه ه ک آورده شده است.میلیون پوند برآورد می شود. اجزاء هزینه در جدول زیر به تفکی 11,5

 .ارائه خدمات عمومی و حمایتی و هزینه ارائه خدمات تخصصی تقسیم بندي شده است
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لی که این خـدمات را پرسن. دهد نشان می کل هزینه هاي ارائه خدمات حمایتی و عمومی را 4هزینه هاي ذکر شده در جدول

 وتقسیم شده اسـت  ه بار کاريبارائه می دهند در جاهاي دیگر نیز خدمات ارائه می دهند بنابراین هزینه هاي پرسنلی با توجه 
 می شود. نسبتی که به ارائه خدمات عمومی و حمایتی مربوط می شود در این جدول آورده

  ) 2002-2003(به قیمت  ی و عمومی کل هزینه هاخدمات حمایتهزینه هاي تخمینی براي . 4جدول 
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ا بر ي راهنمهزینه هاي تخمینی براي ارائه خدمات تسکینی تخصصی: کل هزینه ها و تاثیر اجرا. 5جدول 

 )2003-2002( بر اساس قیمت هاي آن

 

برابـر اسـت بـا  است نشان داده شده 5کل هزینه هاي ارائه خدمات تسکینی تخصصی در انگلستان و ولز که در جدول
مـداخالت مـورد اي  میلیون پوند هست بنابراین تـاثیر هزینـه 398,5هزینه هاي جاري این خدمات  میلیون پوند. 440

 میلیون پوند براي هر سال می باشد. 42راهنما براي خدمات تخصصی در حدود اشاره در 
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اقبتهاي تخصصی به همران تیم مرات بستري آورده شده است. خدم  6 هزینه انواع خدمات تخصصی تسکینی در جدول

 از هزینه را باعث می شوند. %83تکسینی بیمارستان و جامعه حدود 

 

 )2002-2003هزینه هاي تخمینی ارائه خدمات تسکینی تخصصی: هزینه ها بر اساس خدمات (قیمتهاي . 6جدول 

 

 287تا  158و اشغالی  پوند به ازاي هر روز تخت 389تا  225تحلیل هاي اولیه نشان می دهد که هزینه هاي بستري از 
پونـد متغییـر اسـت.  240ا پوند ت41نفر از  هرهزینه  ،براي هر روز مراقبت .متغیر استپوند به ازاي هر تخت روز فعال 

 پوند متغیر است. 290تا  59 هزینه هر ویزیت در مراقبتهاي مبتنی بر خانه از

 .)9(است یتسکین و حمایتی خدمات هاي هزینه جزء ترین اصلی پرسنلی هاي هزینه که گفت توان می مجموع در

 براي تخمینی هزینه که دهد می نشان خدمات ارائه هاي هزینه برآورد از همکارانشان وEvi Hatziandreu  مطالعه
 8/1 تقریبـا کردنـد فـوت سـرطان علـت به که بیماري 127000 تقریبا براي زندگی آخر سال در مراقبت کردن فراهم
 بیمـاري شـامل( عضـوي نارسایی بیمار 30000 تقریبا براي. باشد می بیمار هر ازاي به پوند 14236 معادل پوند بیلیون
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 بیمار هر ازاي به پوند 18771 یا پوند میلیون 553 مراقبت کردن فراهم هزینه زندگی آخر سال در) تنفسی و قلبی هاي
 کـردن فـراهم هـاي هزینه با شدت به سرطانی بیماران براي مراقبت هاي هزینه داد نشان حساسیت تحلیل. باشد می

 کل هزینه افزایش یا کاهش باعث تواند می روزانه هزینه در درصدي 10 تغییر یک. شود می متاثر جامعه/منزل مراقبت
 .)4(شود سال یک در پوند میلیون 122 تا

 

 هزینه یابی خدمات تسکینی در رومانی

سـته د دو در مطالعه رومانی تقسیم بندي هزینه ها در دو سطح صورت گرفتـه اسـت. نخسـت بـر حسـب فعالیـت بـه
) Home Based Palliative Care( مراقبـت در منـزلو  ) Palliative Care in Inpatient Units( هـاي بسـتريمراقبت

 هـدف ایـن سـت.اسپس در داخل هر گروه، تقسیم بندي هزینه ها بر اساس نهاده ها صورت گرفته شده تقسیم بندي 
ه ایـن کـندگان است عناصر هزینه اي مراقبتهاي تسکینی بر حسب نوع خدمات به تصمیم گیرمطالعه ارائه تصویري از 

ژه نخست ي این پروبراي اجرا فراهم سازد. را ارائه خدمات تخصصی در کل کشور يتصویر اطالعات الزم براي پی ریز
 ن (پزشـکان،متخصصـیگروهی را متشـکل از کـار ،ارائه کنندگان خدمات مراقبتهاي تسکینی و اعضاي اتحادیـه ملـی

زم را نداردهاي التشکیل دادنـد تـا حـداقل اسـتا پرستاران، متخصصین اجتماعی، روانشناسان، مدیران خدمات سالمت)
  .استخراج نماید را واحدهاي بستري و در منزل براي خدمات تسکینی در

منـابع  سازماندهی، تعریف و مدلهاي سازماندهی خدمات تسکینی، اصول عمومی اعتبار بخشی واستانداردها شامل این 
انـی، ي، روحـی روشایستگی، دسترسی به خدمات، فرایند ارائه خدمات بـه بیمـاران (خـدمات پزشـکی، پرسـتارانسانی، 

ن، اصـول وزش کارکنـا، آمـ(در طول بیماري و هنگام فوت یکی از اعضا خـانواده) غیره)، حمایت خانواده هااجتماعی و 
  .)23(اخالقی و ارتقاء کیفیت می باشد

  واحدهاي بستري:مراقبتهاي تسکینی در 

یا هاسپیس واحدهایی هستند که خدمات را براي بیمارانی که در بخش مراقبتهاي تسکینی بیمارستان واحدهاي بستري 
به  1بیمار در هر روزهر به ازاي . معموال براي واحدهاي بستري واحد هزینه مستقل پذیرش شده اند ارائه می دهد هاي

 سایر واحد ها ترجیح داده می شود.

رائـه بـراي تولیـد و ا و بر اساس نهاده هـاي مـورد اسـتفاده هم هزینه یابی ،این مطالعههمانطور که قبال اشاره شد در 
خدمات تسکینی انجام شده است هم به طریقی می توان گفت که رابطه هزینه با فرایند نیز در تقسـیم بنـدي در نظـر 

 ساختار هزینه اي در واحدهاي بستري به صورت زیر است: گرفته شده است.
                                                           

1 . per patient per day of admission 
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 پرسنلیهزینه هاي  •

 هزینه هاي مستقیم (به غیر از پرسنل) •

 هزینه هاي غیر مستقیم •

 ارائه مراقبتهزینه هاي سرمایه اي براي شروع  •

ه نسبت هر یک از کمحاسبه شده  RON 325در واحد بستري خدمات تکسینی کل هزینه به ازاي هر بیمار در هر روز 
 .آنها در نمودار زیر بیان شده است

 

 پرسنلی:هزینه هاي 

 نفر تمام وقت) 1,5تخت  10پزشک (به ازاي هر  •

ار تخت و یک بهی 5-3ر ا، یک پرستار به ازي تخت 10نفر تمام وقت به ازاي هر  18الی  14پرستار و بهیار ( •

 تخت در هر شیف) 7-5به ازاي هر 

 تخت) 10نفر تمام وقت به ازاي هر  0,5روانپزشک ( •

شامل مددکار اجتماعی، درمانگر، روحانی، پرسنل پاره وقت ، نفر تمام وقت 4( سایر پرسنل تخصصی •

 ، کمک داروساز و غیره).داروشناس

۶۵%

۲۱%

۵%

۵% ۳%

۱%
۱۴%

روزکل هزینه ارائه خدمات تسکینی در واحد بستري به ازاي هر بیمار در هر. 1نمودار 

Personel Cost

Indirect Costs

Bed/day

Medication

Medical supplies

Investigation
ھزینھ ھای مستقیم 
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 پرسنل کمکی (یک نفر تمام وقت به عنوان منشی بخش) •

هستند و  کنار بیمار متوسط زمانی که دراز ) پزشک و درمانگرسنل بالینی (پزشک، روانبراي محاسبه هزینه هاي پر
ت کاري تمام وقت در نظر شیف 3که براي پرستار و بهیار هزینه  استفاده شد در حالیمی دهند کار بیماران را انجام 
 ماهانه محاسبه شد. به صورتو کل پرداختی گرفته شد و حقوق 

ا بـه خـود راز کل هزینه هاي ارائه خـدمات تسـکینی در واحـدهاي بسـتري  %65در مجموع هزینه هاي پرسنلی 
نه هـا را شـامل درصد از هزی21و  14غیر مستقیم به ترتیب مستقیم و هزینه هاي اختصاص می دهد. هزینه هاي 

 می شود.

سـتقیم زینه هـاي متفکیک شده اند و سایر ه هزینه هاي مستقیمهزینه هاي پرسنلی به دلیل حجم باالي آنها از 
 %5، %5تیب ی که به ترهزینه هاي تخت روز (هتلینگ)، هزینه دارو، لوازم و هزینه هاي تحقیق و بررسعبارتند از: 

 )1(نموداردرصد هزینه هاي مستقیم را به خود اختصاص داده اند14از مجموع  %1و  3%، 

 

 هزینه هاي غیر مستقیم:

صیص هزینـه عوامل تخبر اساس عوامل تخصیصی بین خدمات مختلف توزیع می شود. غیرمستقیم بیشتر هزینه هاي 
 ها شامل موارد زیر است:

 غیره) وهزینه هاي نگهداري فاده (مثل هزینه هاي عمومی، مالیاتها، بیمه ساختمان، سطح مورد است −
 ).ري و غیرههزینه هاي ادا ، هزینه ها پزشکی پرسنل، هزینه بیمه خطاي پزشکی،پرسنل (آموزش ضمن خدمت −
 اطالع رسانی، ارتباط و غیره) بیماران جهت تعداد بیماران ( مواد و تجهیزات الزم براي −

ران ارائه دهند بیمابه ا راگر واحدهاي بستري براي مراقبتهاي تسکینی بزرگتر باشند به طوریکه خدمات متنوع و متعددي 
هـداري نـه هـاي نگزباله، جابجاي کارکنان و همچنـین بیمـاران، هزی قیم دیگري مثل لندري، دفعهزینه هاي غیرمست

  ماشین االت و غیره اهمیت پیدا می کنند.
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 هاي راه اندازي هزینه

قابـل  ا دو استراتژي زیرب متر مربع 1700با زیربناي حدود  تختخوابی 20هزینه اولیه براي راه اندازي یک واحد بستري 
 محاسبه است.

 واحد موجودبازسازي یک  •

 ساخت یک واحد جدید •

وجه به شهر و منطقه تمترمربع در داخل شهر نیاز است که با  1000براي ساخت یک واحد جدید نیاز به زمین در حدود 
  قیمت آن متفاوت خواهد بود. ،احداث

وجود دارد   دو روشهر  دردو روش هزینه مبلمان و تجهزات تقریبا برابر خواهد بود. هزینه هاي آموزش کارکنان  در هر
 .و باید مورد محاسبه قرار گیرد
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هزینه هاي پرسنلی در واحدهاي بستري در ماه. 2نمودار
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 : )Home Based Palliative Care(مراقبتهاي تسکینی در منزل

شامل ویزیت بیماران در محلی است که بیماران در آنجا مقیم هستند. مراقبتها توسط کارکنان حرفه اي  این نوع مراقبت
می شود. در اینگونه مراقبتها معموال  ارائه  )(پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی، روانپزشک، درمانگر، روحانی و متخصص

 :خدمات شاملاین  تعریف می شود. 1واحد هزینه بر مبناي هر بیمار در ماه

 مشاهدات و معاینات بالینی، کنترل عالئم •

 مشاوره با آنهاحمایتهاي روانی و اجتماعی، آموزش خانواده و بیمار و  •
 هماهنگ ساختن مراقتبها در بین تیم •
ن (بیمارستا و هماهنگ سازي براي سایر خدمات مشاوره و هماهنگ سازي با پزشک عمومی( پزشک خانواده) •

 یا خدمات سرپایی)ي که بیمار می تواند دریافت کند.

 تشریح هزینه هاي خدمات تسکینی در منزل

 بـه را آن مسـئولیت خانواده پزشک صورت آن در که باشد تسکینی عمومی خدمات تواند می منزل در تسکینی خدمات
 .شود می تشریح زیر در آن هاي هزینه که باشد تسکینی تخصصی خدمات یا گیرد می عهده

 شده محاسبه هزینه. شود می محاسبه خدمت مورد یا ویزیت هر اساس بر معموال منزل در تسکینی خدمات واحد هزینه

. باشـد مـی بیمار هر براي ویزیت 45 میانگین شامل مراقبت اپیزود هر. است RON 103 خدمات این براي رومانی در
 مـی قـرار اسـتفاده مورد تسکینی خدمات سایر هزینه با مقایسه براي و است شده محاسبه براي بیمار هر ماهانه هزینه
 .است شده آورده زیر جدول در اپیزود هر و ماه ویزیت، هر تفکیک به منزل در تسکینی خدمات ارائه هاي هزینه .گیرد

 هزینه ارائه خدمات تسکینی در منزل به تفکیک ویزیت، ماه و اپیزود. 7جدول 

  Cost / visit 

Cost 

/month 

Cost / episode of care 

(45 visits) 

Personnel costs 62,72 1505,26 2822,35 

Direct costs 26,43 618,72 1189,35 

Indirect costs 13,37 318,60 601,76 

TOTAL COST / patient 102,52 2442,57 4613,46 

                                                           
1 . per patient per month 
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 ساختار هزینه در مراقبتهاي تسکینی در منزل:

 دمت مثـلال ارائـه خـبا سایر اشـکدر این شکل از ارائه خدمات تسکینی نیز جهت ایجاد قابلیت مقایسه ساختار هزینه 
 :عبارتند از محاسبه و بیان شده است. موارد هزینهتسکینی در واحدهاي بستري ساختار هزینه اي مراقبتهاي 

 هزینه هاي پرسنلی •
 هزینه هاي مستقیم (غیر از پرسنل) •
 هزینه هاي غیر مستقیم •
  هزینه هاي تاسیس واحد ارائه خدمات (سرمایه اي) •

 

 

 

 هزینه هاي پرسنلی: 

بوسیله هر یک  انجام شده در منزل نیازمند استاندارد سازي تعداد ویزیتهايبراي برآورد هزینه هاي مراقبتهاي تسکینی 
بار کاري سکینی راقبتهاي تهستیم. بنابراین با استفاده از استانداردهاي ملی ماز متخصصین و پرسنل بهداشتی و درمانی 

 هر یک از پرسنل را برآورد کردیم:

 5 قدامات و ویزیت)، (شامل جابجایی، مستندسازي ادقیقه  90بیمار، میانگین ویزیت هر بیمار  30الی  20پزشک:  •
 عالوه انجام پیگیریهاي الزم از طریق تلفن. ویزیت در هر روز به

۶۱%

۱۳%

۸%
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کل هزینه به ازاي هر ویزیت. 3نمودار 

Personel Cost

Indirect Costs

Transport

Communication

Emergency medication

Medical Supplies

Direct Costs
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و  ستندسـازي اقـداماتم(شامل جابجایی،  دقیقه 90میانگین زمان الزم براي هر ویزیت  ،بیمار 15الی  10پرستار:  •

 م پیگیریهاي الزم از طریق تلفن.عالوه انجا ویزیت در هر روز به 5ویزیت)،  
تمـاس هـاي ه انجـام دقیقه بـه عـالو 45بیمار، میانگین زمان الزم براي هر ویزیت  60الی  50مددکار اجتماعی:  •

مزایـاي  ا وکمکهـ ریافتدتلفنی و سایر مداخالت، ارتباط با برنامه ریزان و تصمیم گیران و سایر سازمانهاي براي 
 قانونی براي بیماران.

 دقیقه.90، میانگین زمان الزم براي هر ویزیت بیمار 60الی  50روانپزشک:  •
 .دقیقه 90روحانی یا فرد مذهبی: یک نفر براي کل تیم، داوطلب، میانگین زمان الزم براي هر ویزیت  •
 دقیقه 90بیمار، میانگین زمان الزم براي هر ویزیت  60درمانگر: یک نفر به صورت پاره وقت براي  •
 دقیقه براي هر ویزیت 150بیمار،  8راي هر بهیار: ب •

 

 

 م حقوق و دستمزده از سیستبعد از تعیین تعداد پرسنل الزم و زمان در دسترس، میزان دریافتی هر یک از آنها با استفاد
 محاسبه شد. اضافه پرداخت براي روزهاي تعطیل آخر هفته %5رایج کشور به عالوه 

۲۳%

۳۹%

۸%

۸%

۴%

۱۸%

هزینه ماهانه پرسنل براي ارائه خدمات تسکینی درمنزل. 4نمودار

PC Physician

Nurse

Social worker

Psychologist

Therapist

Assistant Nurse
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ی رفت هزینه هـاي مهمان طور که انتظار آورده شده است.  4ر یک ماه در نمودانسبت هزینه پرسنل به تفکیک براي 

ین هزینـه یـار بیشـترپرسنلی بیشترین هزینه ها را در بین هزینه هاي پرسنلی دارد و سپس پزشک و بعد از آن هـم به
 پرسنلی را به خود اختصاص داده اند.

 : هزینه هاي مسقیم

کی مـورد نیـاز وازم پزشل مورد استفاده در ویزیتهاي روزانه، هاي جابه جایی، داروهاي هزینه هاي مستقیم شامل هزینه
یستم بیمه آنهـا دارند و س براي خدماتی که نیاز به ارجاع پیدا کردن بیمارستانبراي مراقبت. هزینه داروهاي تجویزي و 

 .ده استوارد نشده ولی در هزینه هاي ماهانه وارد شرا قبول می کند در این هزینه 

 تقسیم بندي هزینه هاي مستقیم(غیر از پرسنل یا به عبارت مستقیم غیر پزشکی). 8جدول

 
 Average 

/ visit 

 Total 

number 

of visits 

 Total / 

month Fuel 
Cost / 

unit 

 Cost / 

month 
Cost / 

visit 

Transport (km) 20 24 480 48 4,40     211 9     

Communication  (min) 13 22 286   0,60     172 8     

Emergency medication 5 12 56     56 2     

Medical supplies 7,5 24 180     180 8     

 Total direct Cost / 

patient / month 

 

        619 26     

 منزل ر مراقتبهاي)دباال مشخص شدبا اجزایی که در (که در جدول دیده می شود هزینه مستقیم غیر پزشکی همانطور 
جـزء هزینـه  عمده تـرین می باشد. RON 619است. هزینه ماهانه آن حدود محاسبه شده  RON 26به ازاي هر ویزیت 

 هاي مستقیم غیر پزشکی، هزینه جابجایی می باشد و کمترین آن هزینه داروهاي اورژانسی است.
 ل هزینه ها تخمین زده شد.هزینه هاي غیرمسقیم به صورت کلی و درصدي از ک

و مبلمان، بازسازي فضاي الزم براي فعالیت بر اساس  تهزینه هاي تاسیس: شامل هزینه هاي اولیه براي خرید تجهیزا
 .)23(می باشد استاندارد مراقبتهاي تسکینی در منزل و هزینه هاي اولیه آموزش کارکنان
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 مختلف   يروشها یاثربخش نهیهز لیتحل

 مقدمه:

 چرا. شود نمی تفادهاس حمایتی و تسکینی خدمات ارائه براي روش یک از معموال که دهد می نشان شده انجام مطالعات
 روشهاي دیگر ضیبع در و روش یک کشورها از بعضی در. نیستند هم جایگزین کامال خدمات ارائه مختلف روشهاي که

 مراقبتها این که شورهاک از بعضی در. شود می استفاده خدمات این ارائه براي با ترکیبی صورت به و هم کنار در مختلف
 با. هستند کملم منزل در مراقبت و تخصصی و عمومی اي، مشاوره خدمات ارائه شود می ارائه سیستماتیک صورت به

 نتایجی و نموده رسیبر را حمایتی و تسکینی خدمات مختلف روشهاي ارائه اثربخشی هزینه که وجود مطالعاتی حال این
 .شود می پرداخته مطالعات این از تعدادي به ادامه در. اند کرده گزارش را

 شـده نجاما)  1984( همکاران و Kane، Wales، Bernstein توسط هاسپیس در مراقبت تاثیر از تصادفی عهطالم
 کردند دریافت هاسپیس رد مراقبت مداخله گروه و بودند شده تقسیم مورد شاهد گروه دو به بیماران مطالعه این در. است

 مراقبت از بیشتر ضایتر شامل مطالعه این هاي یافته. کردند می دریافت را معمولی مراقبتهاي شاهد گروه که حالی در
 . )24(باشد می هزینه جویی صرفه بدون مداخله درگروه ها

 در همکـاران وZimmer  Cusker توسـط پزشـک سرپرستی با منزل در سالمت مراقبت تیم تاثیر از يدیگر مطالعه
 در هـا هزینه بارز جویی صرفه اما نشد منزل رد مراقبت براي شده جویی صرفه هاي هزینه یافتن به موفق 1985 سال

 بـر هـا یافتـه این. شد مشاهده بودند خود زندگی پایان روزهاي در که آزمایشی گروه در بیمارستان در بستري روزهاي
 بـراي منـزل در مراقبـت بـودن اثربخش هزینه که 1هاسپیس ملی ارزیابی هاي یافته اما بود، کوچک نمونه یک مبناي

 .  کند می تایید کند، می پیشنهاد را زندگی پایان روزهاي

 مراقبتهـاي بـا ار HBHC3( VA4(شـود مـی ارائـه منازل در که بیمارستان بر مبتنی مراقبتهاي همکارانشان و 2سوزان
 بـر مبتنـی مراقبـت کـه داد نشـان نتایج .اند نموده بررسی اثربخشی هزینه تحلیل روش از استفاده با منزل در معمولی

 که HBHC مدل. باشد می یمعمول منزل در مراقبت خدمات از متفاوت مختلفی ابعاد در )HBHC(منزل در بیمارستان
 کـه باشـد مـی مراقبـت بـراي مختلف ايه رشته از مرکب تیمی شامل بوده،  تر جامع خیلی گرفته قرار آزمایش مورد

 هـاي هزینـه میـانگین اگرچه. باشد می کنترل گروه بیماران وسطت استفاده مورد تخصصی پرستاري خدمات از متفاوت

 بیمارسـتانی هـاي هزینه در دالر1638 جویی صرفه اما بود، HBHC گروه در باالتر دالر 668 سالمت مراقبت خدمات

                                                           
1. National Hospice Evaluation 
2 . Susan 
3. hospital–based home care 
4 .Veterans Affairs 



 
 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی سرطان 153 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 
 گروه از کمتر درصد 18 مشاهده، ماهه 6 دوره طی در HBHC گروه براي مراقبت خالص هزینه. نمود می جبران را آن

    ).24(بود کنترل
  

 ارائه خدمات تخصصیمطالعه سیستماتیک هزینه اثربخشی 

Zimmermann انجـام یتخصص خدمات ارائه اثربخشی هزینه بررسی براي سیستماتیک مرور مطالعه همکارانشان و 
 16 در کـه درحـالی ده،شـ گیـري انـدازه مطالعه 7 در تنها اقتصادي هاي هزینه که داد نشان ها بررسی نتایج. اند داده

 یـا( اسـتفاده میزان سنجش براي). 9جدول( است شده ارزیابی را سالمت مراقبت خدمات از استفاده میزان دیگر مطالعه
 بیمارستان، در اقامت دتم یا و تعداد اورژانسی، هاي ویزیت تعداد متغیرهاي از سالمت مراقبت خدمات از) استفاده عدم

 در شـده سـپري زمـان و منزل در مرگ هاسپیس، به ارجاع پیشرفته، مراقبت ریزي برنامه بیمارستانی، منابع از استفاده
 پایـه متحده ایاالت رد مراقبت هزینه گیري اندازه مبناي بر  مستقیما مطالعه یک جز به مطالعات همه. است شده منزل
 بـا پیگیـري بـراي تمراقبـ هاي هزینه کل در معناداري تفاوت انگلستان در شده انجام مطالعه یک در. اند شده ریزي

 هر ازاي به متوسط نههزی( نشد یافت ریه سرطان با بیماران براي پزشکی توسط پیگیري با مقایسه در پرستار سرپرستی

  ).P=0.66) (25با دالر 50/744 مقابل در دالر 50/696 ماه، 12 در بیمار
 

 آمریکـا یالـتا دو) HMO( تندرسـتی ظحفـ سـازمانهاي در خانه در تکسینی مراقبتهاي بررسی براي که اي مطالعه در
 بیمـاران بـراي يمعنـادار طـور بـه هـا هزینه کل. است آمده بدست ها هزینه براي يمعنادار هاي یافته گرفته صورت
 در دالر 30/95 روز رهـ ازاي بـه هزینـه میـانگین( بود تر پایین معمول مراقبتی گروه در بیماران به نسبت شده مداخله

 مطالعـه دو .دارد معنـی گـروه هر بقاي میزان اساس بر تعدیل از بعد تفاوت این حتی ،)P=0.02 دالر؛ 80/212 مقابل

 به منزل در المتس مراقبت تیم توسط مراقبت ارائه دیگري و HBHC منزل در بیمارستان بر مبتنی مطالعه یکی دیگر،
 شده مداخله گروه در نزلم در مراقبت هاي هزینه و باالتر کنترل گروه در بیمارستانی هاي هزینه که رسیدند نتیجه این

 . باشد می بیشتر

 VA پزشـکی مرکـز 3 رد بیمـاران براي اقتصادي نتایج بررسی حال در که اخیر مطالعه همانند مطالعات، این دو هر در
 چنـد هـر .نشد مشاهده آنها بین معناداري تفاوت اما بود، تر پایین مداخله گروه در نفر هر ازاي به کلی هاي هزینه بود،
 انـدازه بـه حـداقل شده همداخل گروه براي ها هزینه میانگین کند، نمی وارد را منزل در مراقبت هاي هزینه مطالعه این

  .بود کنترل گروه هاي هزینه
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 مطالعات انجام شده در خصوص اثربخشی خدمات تخصصی تسکینی. 9جدول 
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 گروه معمولی مراقبتهاي بربرا در را VA تیمی مدیریت با منزل در اولیه مراقبتهاي ارائه بخشی اثر هزینه دیگري مطالعه

VA مراقبت گروه از التربا درصد 1/12 شده مداخله گروه در کلی هاي هزینه که داد نشان ها یافته ،است کرده بررسی 

VA دالر؛ 28008 مقابل در دالر 31401 میانگین( بود ماهه 12 دوره در معمولی P=0.005  .(مطالعات  از کیی فقط 
 .بود کرده پیدا همداخل گروه نفع به يمعنادار تفاوت بود کرده ارزیابی را سالمت مراقیت خدمات از استفاده که

 بسـتري روزهـاي گینمیـان( کردند گزارش را مداخله گروه براي حاد مراقبت زمرک در کمتر اقامت طول دیگري مطالعه

 مـی گیري اندازه ار بیمارستانی هاي پذیرش تعداد که دیگر مطالعه 9 از). P= 0.03 روز؛ 86/15 مقابل در روز 94/9
 بسـتري بیمـاران رصدد 59 مقابل در درصد 36( داشت اي مداخله گروه نفع به معناداري نتایج مطالعه یک تنها کردند،

 ). P=0.001 شدند؛

 =P درصـد، 35 تفـاوت بـا( بود کرده گزارش را اي مداخله گروه در کمتر اورژانسی هاي ویزیت تعداد مطالعه یک در

 را منـزل در مرگ مطالعه 5. نکردند پیدا شده انتخاب فیدتصا هاي گروه بین معناداري تفاوت دیگر مطالعه دو). 0.02
 کـه کردند گزارش مطالعه 3 ولی .است بوده اولیه پیامد عنوان به فوت ،مطالعه 5 این از مورد 2 براي که کردند بررسی
 درصد 71 متحده ایاالت( کنند می فوت منزل در کنترل گروه در بیماران به نسبت اي مداخله گروه در بیشتري بیماران

 15 مقابـل در درصـد 25 نـروژ ؛P= 0.04 درصـد؛ 23 مقابل در درصد UK 40 ؛P= 0.001 درصد؛ 51 مقابل در

 . است نداشته معناداري افزایش که است شده بررسی منزل در اقامت مدت مطالعه نروژ در). P= 0.05 ؛ درصد

 اي مداخلـه هـاي گـروه بـین منـزل در مرگ در معناداري تفاوت نیز VA هاسپیس هاي مراقبت از استرالیا مطالعه در

 درصـد 58 نـزل،م در بسـتري اثربخشـی ارزیابی براي UK  در اي مطالعه در. دنش پیدا) دردص 7( کنترل و) درصد3(
 .)25(نبود معنادار فاوتت این. کردند فوت منزل در اي مداخله گروه در بیماران درصد 67 بلامق در کنترل گروه بیماران

 برنامـه اجراي از ناشی شده جویی صرفه هاي هزینه ارزیابی هدف با همکارانشان و 1موریسون توسط که اي مطالعه در
 کـه تسـکینی مراقبـت با بیماران که داد نشان گرفت صورت آمریکا بیمارستانهاي در تسکینی خدمات اي مشاوره هاي

 پـذیرش هـر ازاي بـه مسـتقیم هـاي هزینـه در دالر 1696 خـالص جـویی صرفه بودند، حیات قید در ترخیص هنگام

)P=0.004 (روز هر ازاي به مستقیم هاي هزینه در دالر 279 و )P=0.001 (علـت بـه کـاهش ایـن داشت وجود 
 معمـولی مراقبت با بیماران با همقایس در آزمایشگاهی هاي هزینه و ویژه مراقبت بخش هاي هزینه در دار معنی هشکا
 . )26(دبو

                                                           
1 .Morrison 
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 هـاي هزینـه در ردال 4908 خالص جویی صرفه کردند، فوت که) تسکینی مراقبت کننده دریافت( مداخله بیماران گروه

 که داشتند  (P_.001)روز هر ازاي به مستقیم هاي هزینه در دالر 374 و   (P=.003) پذیرش هر ازاي به مستقیم
 بیمـاران گـروه با یسهمقا در ویژه مراقبت بخش آزمایشگاه، داروخانه، هاي هزینه در کاهش علت به معنادار کاهش این

 .داشتند) معمولی مراقبت کننده دریافت( کنترل
 

 1700 تقریبا رستانیبیما مستقیم هاي هزینه کاهش به منجر اي مشاوره تسکینی هاي مراقبت که داد نشان مطالعه این
 374( پـذیرش هر ازاي هب  دالر 5000 تقریبا و زنده ترخیص براي) روز هر ازاي به دالر 174( پذیرش هر ازاي به دالر
 تسکینی مراقبت تیم املش که تخته 400 بیمارستان در میانگین طور به. شد شده فوت بیماران در) روز هر ازاي به دالر

 در مـرگ بـا ربیمـا 200 و زنـده تـرخیص بـا بیمـار 300( سـال در بیمار 500 باشد، می مختلف هاي رشته از متشکل
 .شود می سال هر ازاي به دالر میلیون 3/1 خالص جویی صرفه به منجر روش این که شوند می بررسی) بیمارستان

 در بـارز کاهش باعث ک،پزش و خانواده بیمار، رضایتمندي و کلینیکی مراقبت نتایج در بهبود بر عالوه تسکینی مشاوره
 نامناسب پیشرفته، و هپیچید مزمن هاي بیماري با حیات قید در بزرگساالن تعداد رشد. شود می بیمارستانی هاي هزینه
 کـه تسـکینی مراقبت ورهمشا هاي تیم مانند کارامد هاي مدل به نیاز بر  ها، هزینه در افزایش و مراقبت، کیفیت بودن

 .)26(کند می تاکید ،کنند می ارائه پیچیده هاي بیماري جمعیت به خوب کیفیت با خدمات

 خانهمقایسه تطبیقی بین مراقبتهاي تکسینی در واحدهاي بستري و مراقبت در 

 مـی مصرف بستري ايواحده به نسبت را کمتري مالی و انسانی منابع منزل در تسکینی مراقبتهاي اقتصادي دیدگاه از
 دهايواح که دلیل این به تنها یرومان در. داد ارائه بیماران از بیشتري تعداد به توان می را مراقتبها این که حالی در کند

 .)23(است یافته کاهش منزل در مراقبت توسعه و یافته گسترش شود می مالی تامین دولت توسط بستري

 مـورد تطبیقی صورت هب را کدام هر از خدمت دو منزل، در تسکینی مراقبتهاي اقتصادي مزایاي بیشتر تشریح منظور به
 .ماتخد ارائه مرکز) اولیه اجرایی( تاسیس هزینه و بیمار هر ماهانه هزینه: دهیم می قرار مقایسه

) منـزل در مراقبت در االت ماشین( تجهیز و بازسازي براي اي سرمایه هاي هزینه فقط تاسیس هاي هزینه مقایسه در
 .است نشده گرفته نظر در جدید مرکز یک ایجاد و لندري هاي هزینه و شده گرفته نظر در

 و  3069RON بـا اسـت برابـر ترتیب به کند می دریافت را بستري مرکز در و منزل در مراقبت که بیماري یک هزینه
9900 RON .مـی منـزل در بـتمراق هاي هزینه از بیشتر برابر 3,24 اي هزینه بستري واحدهاي در مراقبت یعنی این 
 .باشد
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هزینه هاي  وت که حجمهاي پرسنلی در هر دو مورد بیشترین هزینه ها را به خود اختصاص داده است با این تفا هزینه
 پرسنلی در مراقبتهاي بستري خیلی بیشتر از مراقبت در منزل می باشد.

 و نـزل حقـوقمساختار هزینه پرسنلی نشان می دهد که اصلی ترین هزینه در بخش بسـتري حقـوق پرسـتاران و در  
 دستمزد پزشک و پرستار است. 

 

In-patient unit HC

6375

1505

1422

1247

2103

317

مقایسه هزینه هاي واحد بستري با مراقبت در منزل. 5نمودار

Indirect Costs

Direct Cost

Personel Costs

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In-patient unit

Homecare

مقایسه هزینه هاي پرسنلی در مراکز بستري و مراقبت در منزل. 6نمودار

PC Physician

Nurse

Social worker

Psychologist

Therapist

Assistant Nurse
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یکسـان  ات تقریبـانکته قابل توجه در ساختار هزینه هاي پرسنلی آن است که هزینه پزشک در هردو روش ارائه خـدم

 است.

و حتی اگر  االتر استهمانطور که انتظار می رود هزینه هاي تاسیس و اولیه براي ارائه خدمات در بخش هاي بستري ب
 .)23(ی داردزینه باالیبازسازي را وارد کنیم باز به دلیل هزینه هاي آموزشی کارکنان، بخش هاي بستري هفقط هزینه 

 

 

 

  

UP-20 beds HC-50 patients

312800
231780

21540

10100

415226

128923

مقایسه هزینه هاي تاسیس مراکز بستري و مراقبتهاي مبتنی بر منزل. 7نمودار

Cost of supervised training

Initial Training Costs

Capital Costs
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 تامین مالی مراقبتهاي تسکینی

 

 مقدمه

پول براي  ینکه چگونهاترین مباحث اقتصاد سالمت می باشد. تامین مالی یعنی  تامین مالی یکی از مهمترین و پرچالش
سالمت دارد.  ملکرد نظامعخدمات بهداشتی درمانی جمع آوري و توزیع می شود. تامین مالی تاثیر بسیار زیادي بر انجام 

وري شـود، آگونه جمـع منابع مالی شاهرگ حیاتی سازمانها می باشد و سیستم تامین مالی تعیین می کند منابع مالی چ
ان الی در جهـمـمین گردد.سنگ بنـاي نظـام هـاي تـامین چقدر جمع آوري شود و چگونه خرج گردد، از چه منابعی تا

قرا دسترسی ف هنگامی گذاشته شده هزینه هاي سالمت به شدت افزایش یافت و نگرانی هایی در خصوص امکان عدم
 ساخت تا بدنبال را وادار به مراقبتهاي سالمت به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه خدمات ایجاد شد. این نگرانی جوامع

ند به راحتی به نند ثروتمارهایی باشند که عدم توانایی پرداخت مانع دسترسی به خدمات سالمت نشود و فقرا نیز ماراهک
 .)27(خدمات سالمت دسترسی پیدا کنند

یـزش ارائـه هدف تامین مالی بخش سالمت آن است که منابع کافی را براي تحریـک و انگ WHOبر مبناي تعریف 
ه کـد بـه طـوري سالمت فراهم نماید و وجوه الزم را در دسترس نظام سـالمت قـرار دهـکنندگان خدمات مراقبتهاي 

 ). 27دسترسی افراد به مراقتبهاي سالمت و خدمات پزشکی تضمین شود(
 :)28(تامین مالی سه کارکرد اصلی دارد که موفقیت فرایند آن بستگی کامل به این سه کارکرد دارد

 جمع آوري منابع .1

 انباشت منابع .2

 خدمات و  مداخالت خرید .3

مانها، ارهـا، سـازفرایندي است که از طریق آن نظام سالمت از مجاري و مبانی مختلـف از جملـه خانو جمع آوري منابع −
 .شرکتهاي بیمه، اهداکنندگان و غیره منابع مالی مورد نیاز را دریافت می کند

 افراد میتما براي تسکینی مراقبت خدمات هاي هزینه پرداخت ریسک اینکه یعنی :انباشت و مدیریت منابع −

 تـوان از نظر رفص و تسکینی مراقبت خدمات به نیاز مبناي بر افراد که است این هدف فرآیند شود. دراین تجمیع

ز آن نیـز در ایـن اعالوه بر این چگونگی مدیریت منـابع و اسـتفاده  .باشند دسترسی داشته خدمات به پرداختشان
 بخش بحث می شود.
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د رداخت می شـوپخرید فرایندي است که بوسیله آن وجوه انباشته شده به ارایه کنندگان خدمات  خدمت: خرید −

 جمـع منـابعِ آن منض که تا در ازاي آن خدمات را براي مشتریان ارائه دهند. به عبارت دیگر خرید فرایندي است

 ننـدهک بـه فـراهم سـالمتی نامشخص و مشخص مداخالت و خدمات از مجموعه یک منظور ارائه به شده آوري

 شود. می پرداخت

ی براي از چه روش اینکه در یک کشوريبحث در مورد تامین مالی و روشهاي آن در متون به وفور یافت می شود.  −
ه واضح کما چیزي ا. تامین مالی استفاده شود بستگی به متغییرهاي زیادي دارد که در این گزارش بحث نمی شود

ي ی از روشـهادر کشورها از یک روش براي تامین مـالی اسـتفاده نمـی شـود و ترکیبـاست این است که معموال 
ع خیریـه اي، ومی، مناب. روشهاي مثل تامین مالی از طریق مالیات ها منابع عممختلف مورد استفاده قرار می گیرد

کیبـی در صـورت تر هبمنابع مردمی (پرداخت مستقیم از جیب) و منابع بیمه اي از مهمترین این روشها هستند که 
 یز مورد استفاده قرار می گیرد.کشور ما ن

ن مالی در نظام نوع تامی اما اینکه یک نوع مراقبت یا یک برنامه و اقدام چگونه تامین مالی شود. بستگی زیادي به −
وت از تامین نامه ها متفاهرچند تامین مالی بعضی از طرح ها و بر در آن اجرا می شود دارد.این برنامه سالمتی که 

 آنمعیتـی کـه جمیـزان گستره و میزان پوشش طرح، میزان هزینه بـري آن، مالی کل نظام سالمت می باشد اما 
هاي موثر یریر متغو سا رایزنی هاي سیاسی و اجتماعی نوع خدمت، ،طرح آنها را پوشش می دهد، منابع در دسترس

وارد براي مهمترین م تاثیر خواهد گذاشت. یکی از انتخاب روشهاي تامین مالی در روش تامین مالی یک برنامهدر 
ایر کشورهاست. تفاده در سطرح تامین مالی برنامه ها استفاده از متون و مستندات و روشهاي مورد اسارائه پیشنهاد 

ز تجارب ای شود تا متی در کشورهاي مختلف پرداخته در ادامه به روشهاي تامین مالی مراقبتهاي تسکینی و حمای
  آنها در انتخاب روش تامین مالی این مراقبتها استفاده شود.
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 روشهاي تامین مالی

به عوامـل  ز این روشهاااستفاده از هر یک مختلفی براي تامین مالی مراقبتهاي تسکینی و حمایتی وجود دارد. روشهاي 
ا و سازمانهاي ، خیریه هاین روشها شامل تامین مالی از طریق مالیات، تامین مالی اجباري عمومی مختلفی بستگی دارد.

 ).32( غیردولتی، پرداختهاي مصرف کنندگان و روشهاي ترکیبی که ترکیبی از روشهاي گفته شده است

 ي المت بـازسـه هـاي به طور کلی در حال حاضر منابع بخش خصوصی و داوطلبانه نقش اساسی در تامین مالی هزینـ
ثـل اسـپانیا، هاي دیگـر مکند. انگلستان، رومانی و آلمان مثالهاي بارزي در این زمینه هستند. در حالیکـه در کشـورمی

ور کامل در طسکینی به تفرانسه و سوئد در تامین مالی تاکید بیشر بر منابع عمومی است. در بعضی کشورها مراقبتهاي 
فاوت است. زمینه مت به صورت عادي از منابع عمومی تامین می شود اما تجارب در این نظام سالمت ادغام شده است و

 ).32در بعضی موارد مثل لیتوانی این منابع کافی نیست(
  

 ):Public and publicly mandated finance(منابع عمومی و منابع اجباري عمومی

ت هـاي ت از مالیـااجتماعی و سـالمت در اروپـا ترکیبـی اسـتامین مالی از طریق مالیات: تامین مالی عمومی خدمات 
یـده اسـت کـه محلی پیچ مرکزي، مالیاتهاي ایالتی یا منطقه اي و مالیاتهاي محلی. این تصویر براي خیلی از دولتهاي

ولـت تلفی از دیه هاي مختامین مالی از طریق ترکیبی از منابع مالیاتی ملی و محلی صورت گیرد. در کشورهاي اروپا ال
طور تـامین چن است که وجود دارد که تنوع آنها طبقه بندي را مشکل کرده است. سئوال اساسی که اینجا وجود دارد ای

مـومی ین مـالی ععمومی توسط دولت در سطح ملی و الیه هاي پایین صورت می گیرد. براي پاسخ به این سئوال تـام
 تقسیم شود ر سوئددشهرستان  لندر در آلمان، استان در اسپانیا و باید به سطوح ملی (یا ایالتی) یا در سطوح کوچکتر مثل

)32.( 
 

 ):  :(Publicly mandated financeتامین مالی اجباري عمومی

ه اجتمـاعی انهاي بیمدر بعضی از کشورهاي اتحادیه اروپا سیستم تامین مال اجباري عمومی وجود دارد که توسط سازم
شش می دهد. عیت را پومی شود. اینگونه تامین مالی در بسیاري از کشورها همه جم سالمت یا صندوقهاي بیماري اداره

مشـارکت  وساس نیـاز ویژگی اصلی این نوع تامین مالی اجبار(عضویت اجباري) و انسجام( مثال دسترسی به خدمات برا
مین مـالی یـات و تـاق مالدر هزینه بر اساس درآمد است) است. در حالی که تفاوتهاي فاحشی بین تامین مالی از طریـ

 د.ات می باشاجباري عمومی وجود دارد اما هدف هر دوي آنها بر طرف کردن موانع مالی براي دسترسی به خدم
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 ,Voluntary and charitable finance( تامین مالی داوطلبانه و خیریه و سازمانهاي غیردولتی

and non-governmental organisations.(: 

ی بازي می دمات تسکینخدواطلبانه و خیریه ها نقش کلیدي را در بسیاري از کشورها در توسعه و حمایت از سازمانهاي 
خـدمات  راي ارائـهکنند. در بعضی از کشورها تامین کننده اصلی هزینه هاي سرمایه اي، ساخت و تجهیز تسـهیالت بـ

ا نیز پوشش و جاري ر لی هزینه هاي راه اندازيتسکینی توسط آنها صورت می گیرد. در بعضی دیگر، این نوع تامین ما
ر بعضی مـوارد وطلبانه دمی دهد. گاهی اوقات تامین مالی دولتی از طریق این سازمانها هدایت می شوند. سازمانهاي دا

سپانسـر ااي فـردي، وابستگی مذهبی دارند و تامین مالی معموال به صورت ترکیبی از طریق موسسات خیریـه، داراییهـ
 ).32هاي تجاري و کمکهاي محلی صورت می گیرد(سازمان

 

 : )User fees( پرداخت هاي مصرف کنندگان

داخـت هـا د. ایـن پربعضی از ارائه کنندگان خدمات تسکینی از دریافت کنندگان خدمات هزینه اي را دریافت می کننـ
امین تـروشهاي  راه با سایرممکن است کل یا بخشی از هزینه خدمات باشد. پرداخت هاي مصرف کنندگان معموال هم
نا مـی شـوند. در ه ها استثمالی مورد استفاده قرار می گیرد . گاهی اوقات بعضی از افراد از پرداخت بخشی یا همه هزین

یر روشهاي ز طریق ساواقع پرداخت هاي مصرف کنندگان زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که منابع جمع آوري شده ا
 ).32د(تامین مالی کافی نباش

 
 :روشهاي ترکیبی

 رد استفاده قراراال را مودر عمل معموال براي تامین مالی مراقبتهاي تسکینی ترکیبی از روشهاي مختلف اشاره شده در ب
می دهد  پایی نشانمی دهند. تتشریح تامین مالی در کشورهاي مختلف و همچنین الگوي تامین مالی در کشورهاي ارو

اده هـاي دت. همچنـین مبناي استفاده تعادلی و توازنی از منابع مختلف هدف گذاري شده اسکه سیستم تامین مالی بر 
 موجود در این زمینه نشان می دهد که چگونه این توازن در طول زمان تغییر کرده است.
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 تامین مالی مراقبتها و خدمات حمایتی و تسکینی در کشورهاي مختلف

 بـه بعـدها اند، کرده کار به شروع خیریه موسسات مبناي بر که تسکینی مراقبت مراکز و هاسپیس کشورها، از خیلی در
 1989 سال در ،شیکاگو هاسپیس مراقبت انجمن. شوند می اداره دولت مالی تامین برنامه توسط حدي تا یا کامل طور

 1996 سال از اما شد می مالی تامین خیریه بالعوض هاي کمک توسط ابتدا کرد، کار به شروع داوطلب ارگان عنوان به
 پس طرح ،1مرکزي انداز پس صندوق عالوه، به.  کند می دریافت منزل در مراقبت خدمات براي دولت از را خود بودجه

 کمـک 2009 سـال از منزل در مراقبت براي و 1994 سال از هاسپیس در بستري هاي مراقبت براي اجباري، ملی انداز
 و دارد وجـود شـوند، مـی مـالی تامین دولت توسط که هایی بیمارستان اکثر در تسکینی مراقبت اکنون هم.  نماید می

 .)1(کنند می دریافت یارانه بیمارستانی خدمات دیگر همانند

  
 طیـف پوشـش بـراي خـود ملی سالمت بیمه طرح طریق از را هاسپیس مالی تامین تایوان ،2009 سال در همچنین

 در .یافـت گسـترش خـدمات کننـدگان ارائـه به 2انهزرو ثابت نرخ بازپرداخت با کار این کرد، آغاز ها بیماري از وسیعی
 پایـان در هـا بیمـاري اکثـر جدیـد برنامه ،2009 سال از اما داشت وجود سرطانی بیماران براي فقط امکان این گذشته
 حتـی هزینه رداختپ به نیاز بیماران بنابراین شده داده پوشش دولت توسط کامال ها هزینه.  دهد می پوشش را زندگی

 ).1(ندارند هاسپیس در

. 
 بیمـه توسـط اسپیسه مراقبتهاي هاي هزینه بازپرداخت طریق از را دولتی مالی تامین سیستم آمریکا ،1993 سال در

 انتظـار و بوده ودخ زندگی پایان دوره در و بیمار که هستند کسانی شرایط واجد افراد. کرد شروع Medicare مدیکیر
 انتخـاب درمـانی اخالتمد جاي به را تسکینی مراقبت که بیمارانی همچنین و نمایند زندگی کمتر یا ماه 6  که رود می

 هاي مراقبت  Medicaid بیمه توسط دیگی مالی تامین برنامه سال، 65 زیر درامد کم هاي امریکایی براي. اند کرده
 . ایالت 50 کل در نه البته شود، می داده پوشش را هاسپیس

 ندارند ضعیفی مالی وضع آنچنان طرفی از و Medicare  بیمه مزایاي از تواند نمی براي که افرادي براي این وجود با

 بـه کمـک بـراي را خـود عمر بیمه نمایند، استفاده خصوصی سالمت هاي بیمه از باید کنند استفادهMedicaid از که
 مـالی بار  شاخص در آمریکا رتبه. باشند دیگري مالی تامین منابع دنبال به یا کنند تبدیل هاسپیس هاي هزینه پرداخت
 هزینـه میـانگین بـاالترین امریکایی بیماران و دارد قرار پایین هاي رتبه در زندگی پایان مراقبتهاي از کنندگان استفاده

 .   دارند را هایشان درمان براي هفتگی هاي
                                                           

1 Central Provident Fund 
2 .Daily charge 
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 از بایـد تسـکینی تهـايمراقب بـراي پرداخت مزایاي از برخورداري براي بیماران آمریکا در که است این دیگر مهم نکته

 در را سـرطان درمان ندتوان می آنجا در مردم و است متفاوت بریتانیا در سیاست این. کنند پوشی چشم درمانی معالجات

 پایـان هـاي مراقبـت دربـاره نوعـا واقع در هاسپیس هاي مراقبت ،US در بنابراین. باشند داشته تسکینی مراقبت کنار

 .)1(باشد می زندگی

 مراقبـت ،1988 سـال از. باشـد مـی UK یـاUS مـدل از متفاوت کامال مالی تامین و خدمت ارائه مدل ،استرالیا در
. اسـت بـوده) مناطق و اه ایالت و فدرال دولت بین قرارداد( استرالیا سالمت مراقبت توافقات از اي ویژه بخش تسکینی

 نمی فراهم تقیمیمس حمایت -کرد امضا 2000 سال در را کشور تسکینی مراقبت ملی استراتژي اولین که فدرال دولت
 این. کند می واگذار طقمنا و ها ایالت به ساله، 5 توافقات طبق را ملی سطح در شده آوري جمع هاي مالیات بلکه کند،

 و باشـد مـی لیست االيب به نزدیک اندیکاتورها از خیلی در و  زند می رقم شاخص طبق را استرالیا باالي رتبه سیاست
 .دارد ها هزینه گروه در را اول رتبه

 بنابراین. است شده ییشناسا مجزا طور به ساله 5 توافقات از کدام هر در که است خاصی موارد از یکی تسکینی مراقبت
 نظـام در یکسـانی هاي مکانیسم طریق از اساسی صورت به که را بستري خدمات مناطق و ها ایالت که رود می انتظار

 .  آورند فراهم  شوند، می مالی تامین  سالمت
 حمایتی و بستري يمراقبتها هاسپیس، مراقبتهاي از اعم مختلف اشکال در تسکینی خدمات کلی طور به حاضر حال در 

 بوسـیله بیمارسـتانی ماتخد. شود می ارائه استرالیایی بزرگسال شهروندان همه براي منزل در مراقبت و بیمارستانها در
 از ختلفـیم هـاي نسـبت منزل خدمات و هاسپیس خدمات که حالی در شود می تامین ملی سالمت مراقبتهاي سیستم
 مبلغ این: شود می اختپرد اي هزینه ثابت صورت به ها بیمارستان به سیستم این در. )29(کند می دریافت یارانه دولت

 تشـویق بـراي انگیـزه ادایج براي کار این. برسد اصلی مبلغ %50 به که این تا یابد می کاهش روز 21 از بعد تدریج به
 منـزل در خدمات دهنده ارائه تیم طریق از را خدمات بقیه تا باشد می خانه در عمرشان بقیه کردن سپري براي بیماران
 ).30(کنند دریافت

 هـاي مراقبـت نکرد فراهم براي مالی تامین و دولت حمایت که هستند چین و هند مانند کشورهایی دیگر، طرف در

 Li Ka خیریـه موسسه طریق از بشردوستانه کمکهاي حدودي تا ،چین در. باشد می اندك بسیار کلی طور به سالمت

 واحـد ولـینا کـه Heart of Gold برنامـه طریـق از را رایگان هاسپیس مراقبت خدمات خیریه، موسسه. دارد وجود
 مـی فـراهم باشد یم دانشگاه پزشکی دانشکده به وابسته بیمارستان اولین در چین شده گذاري بنیان هاسپیس مراقبت

 ).31(نماید می تامین را چین سراسر در هاسپیس 30 حاضر حال در صندوق این. کند
 بسـیار بخشی دولت. است مشکل چین در زندگی پایان مراقبت مالی کننده تامین کردن پیدا کلی طور به این، وجود با

 کمـک همچنـین. کننـد می پرداخت را درمانشان هزینه خود ها خانواده بنابراین کند، می پرداخت را ها هزینه از اندکی
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 هزینـه بـه مربوط اندیکاتورهاي در چین که شود می باعث کار این. باشد می محدود بسیار هنوز خیریه موسسات هاي
 . باشد داشته کشورها خیلی از تر پاین رتبه درمان هاي

 در 33 رتبـه دو هـر اوگاندا و جنوبی افریقاي. باشد می افریقا در مهمی مسئله دولت مالی تامین کمبود همچنین
 تحمیـل مـالی بار وردم در اوگاندا و دارند زندگی پایان مراقبت براي موجود عمومی مالی تامین به مربوط هاي شاخص

 مـدل رغـم بـه. اردد را بررسـی مـورد کشـورهاي بین در رتبه بدترین زندگی پایان هاي مراقبت براي بیماران به شده
 اولویـت عنـوان به نیتسکی مراقبت شناخت بر مبنی اوگاندا دولت و افریقا اوگانداي هاسپیس توسط پیشنهادي مراقبتی
    .)1(باشد می دسترس از دور نیازمند هاي آگاندایی اکثریت براي مراقبتی چنین حال این با سیاسی،

 درصد یک از کمتر هند رد. دارد زندگی پایان هاي مراقبت براي) کراال ایالت جز به( اندکی دولتی مالی تامین هم هند
 بیننـد مـی آسیب عموضو این از که نیستند تسکینی مراقبتهاي تنها بنابراین شود می صرف سالمت هاي مراقبت براي
 بـر مبتنی پزشکی رنامهب هیچ. ندارد وجود عمومی مالی تامین نوع هیچ. دارد وجود مراقتبها همه براي مشکل این بلکه

    .)1(کند می صدق هم تسکینی مراقبت مورد در موضوع این و ندارد، وجود جامعه
 

 کراال: مدل اجتماعی

 انـدك بسـیار ندچ هر( بالعوض هاي کمک طریق از زیادي حد تا و شود می هدایت و اندازي راه جامعه توسط سیستم

10 RS )21 سنت US (کشـور در هپـروژ ایـن کـه زمـانی اخیـر هاي سال در اگرچه.  شود می مالی تامین) ماه در 
 .)1(شدند درگیر اي فزاینده طور به محلی و اي منطقه هاي دولت. شد برجسته

 
 مراقبـت تقاضـاهاي بیشـتر و است جدي مشکل یک ایدز بیماري کشورها این در چون. است متفاوت افریقا در داستان

 تـامین و PEPFAR 1مانند هایی سازمان طریق از المللی بین  هايکمک دهد، می اختصاص خود به را زندگی پایان
 ایدز روي بر المللی بین مالی تامین تمرکز. شود می ارسال افریقا قاره به ماالریا، و سل ایدز، با مبارزه براي جهانی مالی
 کشـوري در ایـدز ویروس شیوع اگر .شود گرفته نادیده اغلب یسرطان بیماران براي تسکینی مراقبت که شود می باعث
 بـین جامعـه بـه بایـد مـا بنابراین. بود خواهد ایدز ویروس بار از باالتر سرطان بار صورت این در باشد درصد 6 از کمتر

  .)1(نمایند بررسی افریقا در سرطان دچار افراد مالی تامین براي را ممکن راههاي ها آن تا دهیم اجازه المللی

                                                           
1.US President’s Emergency Plan for AIDS Relief 
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 در کشورهاي اروپاییمراقبتهاي تسکینی و حمایتی تامین مالی 

 ها دولت که عمومی یفرهنگ و اعتقاد این و است شده خیریه موسسات و دولت طریق از مالی تامین بر تکیه ،اروپا در
 شـده خصوصـی بخش وسطت زندگی پایان مراقبتهاي ارائه مانع کنند ارائه و مالی تامین را المتس مراقبت خدمات باید

 بـراي راهـی نبـالد بـه بایـد کنیـد انـدازي راه را خصوصـی بخش در خدمات ارائه اینکه از قبل کشورها این در. است
 خودش کس هیچ یباتقر دارد وجود ملی سالمت سیستم که کشورها از خیلی در بود، سالمت مراقبت هزینه  بازپرداخت

 .  پردازد نمی را خود هاي هزینه

 اروپاي مـورد رد و. شوند می مالی تامین خیریه موسسات توسط یا خصوصی صورت به معموال ها هاسپیس ،اروپا در
 برنامـه مالی ینتام که گیرد می صورت بریتانیا مانند کشورهایی طریق از اغلب بالعوض هاي کمک از خیلی ،شرقی

 توسـط  رومانی رد Casa Sperantei  برنامه مثال. دارد عهده بر را مولداوي و صربستان رومانی، مانند کشورهایی

 . )1(نبودند آن اندازي راه به قادر ها آن) مالی تامین( این بدون. است شده شروع UK دوستانه بشر کمکهاي
 از شـوند، یمـ مالی تامین اي خیریه موسسات بالعوض هاي کمک با که حالی در شرقی، اروپاي هاي هاسپیس برخی

 بـره نیـز زندگی پایان هاي مراقبت براي دولت از مالی تامین و  کمکها از و اند نبوده نصیب بی نیز دولت هاي حمایت
 در. دارد عهده بر را دديمتع تسکینی مراقبت خدمات مالی تامین اکنون هم دولت، آن در که رومانی، مانند اند، شده مند
 :است شده داده نشان مختلف کشورهاي در مالی تامین روشهاي زیر

 

 ایالت کاتالونیاي اسپانیا

 ایالـت ایـن در باشـد، مـی دارد مـوفقی 1ایـالتی مـالی تامین برنامه اسپانیا کاتالونیاي که شود می عنوان متون در
 این، باوجود. شود می ارائه اي منطقه عمومی سالمت مراقبت هاي سیستم طریق از افراد همه براي تسکینی مراقبتهاي

 حمایت شامل مالی تامین هاي مدل از طیفی. نیستند زندگی پایان هاي مراقبت مالی تامین اصلی منبع ها دولت همیشه
 هزینـه از بخشـی پوشـش بـراي هـا خانواده پرداختهاي و بیماران به المللی بین کمکهاي و دوستانه بشر وجوه کلیسا،

 . )1(دارد وجود مالی تامین منابع از متفاوتی طیف مبناي بر ترکیبی هاي مدل موارد، برخی در یا -خودشان خدمات
 : بلژیک

 مرکـز. شـود می لیما تامین دولت طریق از منحصرا که است غیردولتی برنامه دو شامل بلژیک در تسکینی مراقبتهاي

 گرفته قرار ینتحس مورد است باالیی اثربخشی هزینه داراي که خدمات از جدیدي مدل ارائه بخاطر TOPAZ مراقبت
 ).33(است

                                                           
1 . state-funded programme  

ا دارندرکننده برخورداری افراد از مزایای این نوع تامین مالی یک روش تامین مالی جامعھ ای است کھ درآن مرز جغرافیای مشخص   
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  : بلغارستان
 یـا صوصـیخ بخـش طریـق از معمـوال تسـکینی مراقبتهـاي هـاي هزینه کشور، این در عمومی منابع کمبود دلیل به

 ).34(شود می مالی تامین دولتی غیر سازمانهاي
 

 : قبرس
 وجود اولیه راقبتهايم یا سالمت خدمات مراکز از دیگري نوع هیچ. است بیمارستان بر مبتنی سالمت مراقبتهاي برنامه
 تسـکینی خدمات بقیه اما و شود می تامین عمومی منابع بوسیله هابیمارستان حمایتی تیم 3 از تا دو حاضر حال در. ندارد

 .)32(شود می تامین دولتی غیر سازمانهاي بوسیله
 

  :چک جمهوري
 ، %40 الـی 20 اشتبهد وزارت هاي یارانه. دهد می پوشش را تسکینی خدمات هزینه از نیمی تقریبا ملی سالمت بیمه

 ).32(شود می تامین کنندگان اهدا توسط مابقی و %10 الی 5 محلی دولتهاي
 :دانمارك

 كدانمار در منطقه 5 و  شود می مالی تامین يمرکز دولت طریق از کامال تسکینی مراقبتهاي سایر و ها هاسپیس همه
 را انگیزهایی اوطلبانهد سازمانهاي با رایزنی. باشد می مختلف درمانی بهداشتی نیازهاي به پولی منابع تخصیص مسئول

 . )29(شود تامین آنها طریق از ها هاسپیس خدمات تا است کرده ایجاد مرکز دولت در
 

 : استونی
 کشور این در سالمت ظامن. دارد عهده بر را کشور درمان و بهداشت نظام بر کلی نظارت استونی در اجتماعی امور وزارت
 بیماري صندوق 17 و يمرکز بیماري صندوق مالی تامین این اصلی بدنه. شود می تامین سالمت اجتماعی بیمه توسط
 کمبـود مشکل از تسالم نظام کل که هرچنه .کند می پرداخت را منازل در ویزیت هزینه از نسبتی که است اي منطقه
 حـداکثري مـالی وششپ دارند سعی سالمت نظام مقامات دارد امکان که جایی تا ولی برد می رنج انسانی و مالی منابع
 .)32(باشند داشته هستند تسکینی خدمات نیازمند که آنهایی براي

 
 : فنالند

 بیمـه توسط یا یتدول غیر سازمانهاي توسط ها هاسپیس. شوند می تامین محلی دولتهاي توسط بیمارستانی مراقبتهاي
 .)29(شود می تامین شخصی 1جانبی عوارض

                                                           
1 . adverse event insurance 
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 :فرانسه
. اسـت رایگـان شـورک افراد تمامی براي که است شده ادغام کشور درمان و بهداشت نظام در کامال تسکینی مراقبتهاي

 .)33(دارد را خود به مخصوص مکانیزم منزل در تسکینی مراقبتهاي مالی تامین
 

 : آلمان
. دارد مراقبـت نـوع بـه بسـتگی کـامال و اسـت پیچیـده خیلـی آلمان در تسکینی مراقبتهاي مالی تامین هاي مکانیزم

 قـانون .اسـت شـده اردو نظـام این در یا شود می تامین ایالت سالمت نظام هاي یارانه توسط یا بیمارستانی مراقبتهاي
 مراکز این که هرچند کنند می دریافت بیمارانشان براي را اي روزانه هاي یارانه ها هاسپیس که کند می تصریح 1997
 مراقبتهـاي الیمـ تـامین . شـوند تـامین خصوصـی بخش پرداختهاي و اهداکنندگان ها، بیمه از ترکیبی منابعی توسط

 .)32(شود می تامین بیماري صندوق طریق از و شده ادغام ملی سالمت نظام در منزل در تسکینی

 
 : یونان

 نـوع 6 فقط شورک این در موجود خدمات 29 از. دارد وجود خدمات پوشش براي دولت سوي از کمتري مالی حمایتهاي
 کننـدگان شـارکتم هرچند). 29(شود می انجام داوطلب افراد توسط تسکینی خدمات بیشتر. دارند مالی حمایت خدمات

 در Areteion دانشگاه بیمارستان از مالی حمایتهاي که دارند وجود Jenny Karezi تامین صندوق مثل مهمی
 .دهد می انجام آتن

 
 :ایرلند
 خـدمات اجرایی بخش طریق از خدمات اغلب و شود، می مالی تامین عمومی مالیات از عمدتا ایرلند در سالمت مراقبت

 سـالمت هـاي هیـات در عمـدتا تسـکینی مراقبت مالی تامین. شوند می مالی تامین یا یافته انتقال HSE(1( سالمت
 هـیچ بـرد اعضـاي از عضـو 3 و بوده متفاوت پوند 12 تا صفر از نفر هر ازاي به هزینه که طوري به باشد، می متفاوت
 می مصرف بستري خدمات براي عمومی هاي هزینه از نیمی از بیش. کنند نمی صرف تسکینی مراقبت براي اي هزینه
 ایرلنـد در. شـود مـی مالی تامین داوطلب هاي کننده کمک توسط منزل در پرستاري هزینه سوم یک از بیش و شود

 .  )32(کند می مالی تامین را تسکینی هاي مراقبت خیریه موسسات

 
 

                                                           
1 .Health Services Executive  
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 :ایتالیا
 هـاي روش بـراي اتفـاق همین کند، می تفاوت مختلف مناطق میان در سالمت مراقبت سیستم که طور همان درست
 به آن مورد 137 که حالی در شده، مالی تامین دولت توسط خدمت 250 که شده زده تخمین. دهد می روي مالی تامین

NGO می یمال تامین خصوصی و عمومی بخش دو هر از دیگر خدمت 155. باشد می وابسته خصوصی هاي کمک و 
 عمومی صورت به نزلم در مراقبت هاي تیم اکثر گفت توان می اگرچه باشد، نمی ثابت هزینه تفکیک این معیار. شوند
 .)29(شوند نمی مالی تامین

 :لیتوانی
 را بیمـاران شـده، همواجـ بودجـه کسري با ها مالی تامین این اغلب اما شود، می مالی تامین دولت توسط خدمات تمام

 بـه برگشـت بـراي ایـ مثـال، عنـوان کنند،بـه تهیـه خودشان را ایپوئیدشان داروهاي دوز اولین از بعد کنند می مجبور
 . )33(شوند می داده کمک پایین حقوق علت به باال متخصصان

 
 :مالت

 دریافـت ولتد از را خود منابع سوم یک NHM و بوده اجتماعی امنیت سیستم پوشش تحت کامال بیمارستانی خدمات

 .)29(شود می مالی تامین NGO منابع توسط خصوصی صورت به بقیه -کند می

 :هلند
 خیلی کند، می ريگذا سرمایه کیفیت مدیریت و ها آموزش،بیمارستان از حمایت براي را پول اعظم بخش دولت اگرچه

 شـامل مـالی، امینتـ بـراي منابع دیگر از ترکیبی به هنوز) منزل در مراقبت خصوص به و( تسکینی مراقبت خدمات از

 ).29(کند می تکیه ها کمک و NGO’s بیمه، و خصوصی هاي کمک

 
 : لهستان

 بـه دولتـی منـابع تخصـیص کـم کم 2002 سال در ولی داد می پوشش کشور این در را خدمات اکثر دولت گذشته در
 زپرداخـتبا طریـق از تسـکینی خـدمات هـاي هزینـه از %40 تنهـا حاضـر حال در. کرد پیدا کاهش تسکینی خدمات

 .)32(شود می تامین لهستان سالمت صندوق توسط صورتحسابها
 

 :پرتغال
 مـی امینتـ عمـومی و خصوصـی بخش مشارکت با نیز بخشی اما شود می تامین دولت توسط خدمات اکثر پرتغال در

 .)29(شود
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 : رومانی
 شـامل منـزل رد تسکینی خدمات. دهد می پوشش ملی بیمه طریق از را بستري خدمات هزینه از بخشی یا تمام دولت

 منـابع سـایر و یاهـدا المللی، بین حمایتهاي به خود هاي هزینه پوشش براي ها هاسپیس اکثر و شود نمی پوشش این
 .)32(هستند وابسته درآمدي

 :اسلوواکی
 به. شود امینت عمومی اجتماعی بیمه و عومی سالمت بیمه توسط همزمان تسکینی خدمات که شد مقرر 2002 سال در
 مـی مشـارکت یسهاسـپ مراقبتهـاي و ویزیـت دارویی، هاي هزینه در هنوز بیماران از بسیاري حاضر حال در حال هر

 .)34(کنند

 :اسلوونی
 تـامین یمـهب و سـالمت بیمـه نظـام توسـط قانون طبق کشور این در منزل در پرستاري خدمات نظیر سالمت خدمات

 و بیمـاران بـه هـا هاسـپیس توسـط معموال که عمر انتهاي سالهاي مراقبتهاي خدمات سایر. شود می تامین اجتماعی
  .)32(شود می مینتا درآمدي منابع سایر و ها، گرنت ها، خیریه توسط و است رایگان شود می ارائه آنها خانواده

 :اسپانیا
 مـی شـامل هـم را تکسینی مراقبتهاي که شود می تامین جتماعیا تامین بیمه نظام  توسط اسپانیا در سالمت خدمات

 بوسـیله مـابقی و ودشـ می تامین دولت بوسیله تسکینی مراقبتهاي هاي هزینه از %65 الی 60 تقریبا حال هر به. شود
 .)33(گردد می تامین خصوصی موسسات

 
 :سوئد
 ههمیشـ که روزانه تخدما مرکز بجز میشود مالی تامین دولت توسط سوئد در تسکینی مراقبتهاي و خدمات تمام تقریبا

 .)29(شود نمی تامین عمومی منابع از

 
 : انگلستان

 مراقبـت ، %30 ستريب خدمات: شود می تامین دولت توسط زیر شکل به انگلستان در تسکینی مراقبتهاي اجزاء تقریبا 
 و عمومی منابع از کیبیتر توسط ها هزینه مابقی.  %83 بیمارستانی حمایتهاي و %23 روزانه مراقبتهاي ، %59 منزل در

 . )29(شود می تامین خصوصی
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 هاسپیس. رددا NHS هاي هزینه کاهش در مهمی نقش انتفاعی غیر هاي هاسپیس از شده اندازي راه شبکه ،UK در

 کننـد، مـی فـتدریا دولـت از را آن نصف حدود کودکان هاي هاسپیس و مالی منابع درصد 30 حدود بزرگساالن هاي

 از بـیش UK رد مستقل محلی هاي هاسپیس. شود می تامین خیریه هاي کمک از مانده باقی مالی منابع اعظم بخش
 .کنند می هزینه سال در)  امریکا دالر میلیون 763( پوند 509

 ونمیلی 286 مبلغ کشور ینا. است داده افزایش زندگی انتهایی مراقبتهاي براي خود مالی حمایتهاي بریتانیا دولت اخیرا 
  .است کرده عهدت دارند خانه در مرگ به تمایل افراد به کمک براي 2011-2009 سال در) دالر میلیون 434(پوند

 

 نتیجه گیري:

ارانه داده می یال مختلفی ه اشکسایر خدمات ببه مراقبتهاي بیمارستانی رایگان است و  تقریبا در تمام کشورهاي اروپایی
ط نظـام غیـره) توسـ کشورها هستند که تمامی هزینه ها(هاسپیس، مراقبت در منـزل، دارو وشود. تعداد خیلی کمی از 

خدمات  ائه همگانیدسترسی ، پوشش و ار. در بین این کشورها، فرانسه و بلژیک در سالمت کشور پوشش داده می شود
بر اساس  ادضی از افربراي بعسالمت از سایر کشورها متمایز هستند. به هر حال در بسیاري از کشورها خدمات تسکینی 

  ود.شتامین می  بخشی از هزینه ها از طریق یارانهکامال رایگان ارائه می شود و براي بعضی دیگر  معیارهایی
هـم  مایـل عمـومیتولویت باالي آن به عنوان یک نیـاز، و درك عمومی از نقش خدمات تسکینی و ابا افزایش تفاهم 

تضـمین  مـالی بایـد . در این میان تامینمی یابدبراي دسترسی عمومی به آن مثل سایر خدمات سالمت افزایش یافته 
مراکـز د. را دارنـل به طول کلی کشورهاي اروپایی تجربه و ابزار الزم براي حـل ایـن مشـک کننده این دسترسی باشد.

ه عنوان یک بي سایرین را به خوبی مدیریت می کند و می تواند برا متعددي در سرتاسر اروپا وجود دارد که این مشکل
 .مدل و راهنما باشد

 

وال در سـتند معمـنی هم نیست و از طرف دیگر کشش پذیر مراقبتهاي تکسینی و حمایتی از آنجا که یک خدمت الکتیو
مطالعه بـه  رهاي موردتامین مالی آنها از روش پرداخت مستقیم از جیب استفاده نمی شود. هرچند که در بعضی از کشو

 .ك می باشددلیل کمبود منابع براي تامین مالی از این روش استفاده شده است اما تعداد آنها بسیار اند

بر اساس  ست که چونار براي عدم استفاده از روش پرداخت مستقیم از جیب براي تامین مالی این خدمات آن دلیل دیگ
سـت لـذا عمول باالممستندات و شواهد ذکر شده هزینه اثربخشی ارائه خدمات تسکینی و حمایتی نسبت به مراقبتهاي 

ستفاده از این ایشتري به بعث می شود که آنها تمایل عدم پرداخت هزینه از سوي افراد کاندید استفاده از این خدمات با
نندگان پرداخت ک خدمات داشته باشند و از طریق صرفه جویی هاي به عمل آمده در مصرف منابع و کاهش هزینه هاي

 هزینه ها (از جمله سازمانهاي بیمه گر) هزینه ها، جبران شود.
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ه صورت نموار زیر بب منابع تامین مالی مراقبتهاي سالمت ترکی 1387بر اساس مطالعه حسابهاي ملی سالمت در سال 

  می باشد.

 1387. ترکیب منابع مالی مراقبتهاي سالمت در ایران در سال 8نمودار

 

 ، حسابهاي ملی سالمتمرکز آمار ایرانمنبع: 

ا کمتـر از خیریه هد. از جیب می باشمالحظه می شود منبع اصلی تامین مالی در کشور ما پرداخت مستقیم  همانطور که
ز منابع ایریه یکی خیک درصد از هزینه هاي بخش سالمت را تامین می کنند. بنابراین برخالف کشورهاي اروپایی که 

نبع تامین ن به این منمی توان به عنوان یک روش مطمئاصلی در تامین مالی مراقبتهاي تسکینی می باشد در کشور ما 
ال بـه سـانی کـه مبـتدالیلی از جمله اعتقادات مذهبی تمایل به کمک مخصوصا بـراي کهر چند بنا به  نگاه کردمالی 

 .بیماري صعب العالج هم باشد در کشور ما بیشتر است

عمـر خـود  اي سـالهايدر نهایت ار آنجا که استفاده کنندگان خدمات و مراقبتهاي تسکینی و حمایتی معمـوال در انتهـ
ف درمـان و لی خـود صـرصعب العالج و پر هزینه از جمله سرطان بیشتر منابع مـا هستند و به علت ابتال به بیماریهاي

 خدمات سالمت نموده اند تمکن مالی چندانی براي پرداخت هزینه هاي این خدمات ندارند. 

پیشنهاد می شود که تامین مالی مراقبتهـاي تسـکینی و حمـایتی تـا حـد در درجه اول  بنابر مجموع آنچه که گفته شد
و به گزینه هاي دیگر به عنوان یک روش کمکی نگاه شود. در این راستا ساماندهی  از منابع عمومی صورت گیردممکن 

در حـال  به سمت تامین مالی اینگونه مراقبتها نباید مورد غفلت واقـع شـود.کمکهاي مردمی و خیریه ها و هدایت آنها 
هزینه می شود که در صورت ساماندهی می تواند بـه  ،حاضر منابع خیریه اي به صور مختلف و بدون مدیریت اثربخش

 .عنوان یک منبع ثانویه کمک زیادي به تامین مالی مراقبتهاي تسکینی و حمایتی نماید

۰/۱؛ سایر
خصوصی بیمھ 

۳�۷; سالمت 

پرداخت مستقیم از 
۵۳/۹؛ جیب

ھای سالمت بیمھ 
۶�۱۸; دولتی

;  دولت داخلیمنابع 
۲۰�۱
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