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مقدمه
• ما در جهانی که در حال تغییر اساسی در نحوه کار و زندگی است بسر میبریم.

• اتوماسیون و "ماشین های فکر" جایگزین وظایف و مشاغل انسان شده و تغییر
مهارتهای الزم سازمانی در حال شکلگیری است.

• این تغییرات مهم باعث ایجاد سازمانهای بزرگ ،اختالل در ساختارهای فرهنگی
سیاسی و اجتماعی ،کشف استعدادهای جدید و چالشهای منابع انسانی میشود.

• بنابراین رهبران کسب و کار در حال مبارزه با خطرات بی سابقه این تحول بزرگ
میباشند و آنرا خوب درک کردهاند.

• سئوال این است آیا ما نیز این تغییر و تحوالت را باور داریم و آیا
آمادگی پذیرش تحول در نظام سالمت نوین را در آینده داریم؟
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نگاهی به طرح تحول نظام سالمت در ایران
• طرح تحول نظام سالمت در ایران چهار سال است اجرایی شده است.

• اجرای این طرح بزرگ نقاط قوت و چالشهایی دارد که باید آنها را شناخت و
کمک کرد تا این طرح بتواند بهتر از گذشته به مردم خدمت ارائه نماید.

• این طرح دستاوردها و مزایای قابل شمارش زیادی داشته است که از نمونههای
موفق آن بیمه شدن  11میلیون و کاهش پرداخت از جیب مردم بوده است.

• منابع طرح تحول نظام سالمت از محل یک درصد ارزش افزوده و  10درصد
هدفمندی یارانهها میباشد ،رقم  3هزار و  700یا  4هزار میلیارد تومان است.
• سئوال :جایگاه فناوری در آینده طرح تحول نظام سالمت چگونه خواهد بود؟
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آمارهای مرکز آمار – طرح تحول نظام سالمت
•

بالغ بر  35میلیون حق ویزیت متخصص فقط با 3هزار تومان پرداختی از جیب مردم انجام شده است در حالی که در
گذشته حق ویزیت همین پزشکان در مطب خصوصی  35هزار تومان بود .درعین حال در بخش بهداشت  11میلیون
نفر حاشیهنشین که از خدمات بهداشتی محروم بودند اکنون به ازای هر  3هزار نفر یک مراقب سالمت برای آنان
گذاشته شد و به ازای هر  12هزار و  500نفر یک پایگاه بهداشتی و به ازای هر  25هزار تا  50هزار نفر یک مرکز

جامع خدمات سالمت ایجاد شد که عالوه بر پزشک ،دندانپزشک ،کارشناس سالمت روان و کارشناس تغذیه در آنجا

حضور دارند و بالغ بر  70میلیون نفر برایشان پرونده الکترونیک سالمت

ایجاد شد.
•

همزمان با اجرای طرح تحول نظام سالمت زایمان طبیعی رایگان شد و برای نخستین بار شیوع سزارین در کشور
کاهش پیدا کرد .راهاندازی آمبوالنس هوایی ،کمک به دریافت مکملهای غذایی برای خانمهای باردار ،استقرار پزشک
خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر  50هزار نفر دیگر بستههای خدمتی است که با طرح تحول نظام سالمت به اجرا
درآمد.
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سیستم نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان
• سه سطح از سیستم نظام ارجاع الکترونیک به
صورت پایلوت در سه شهرستان بندر ترکمن ،آق
قال و علی آباد کتول در نظام ارجاع درنظر گرفته
شده است،
• خدمات سطح اول توسط واحدی در نظام سالمت
مانند مرکز خدمات جامع سالمت روستایی یا مرکز
خدمات جامع سالمت شهری روستایی یا شهری و
خانه های بهداشت تابعه آنها ارائه می شود.
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سیستم نظام ارجاع الکترونیک
• سطح دوم شامل خدمات تخصصی می شود
که توسط واحدهای سرپایی و بستری در
نظام سالمت ارائه می شوند ،افزود :این
خدمات شامل خدمات تشخیصی ،درمانی و
توانبخشی ،تدبیر فوریتهای تخصصی ،اعمال
جراحی انتخابی و اورژانس ،اقدامات بالینی،
خدمات دارویی و فرآورده های مربوطه،
آزمایشگاهی و تصویر برداری است.
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سیستم نظام ارجاع الکترونیک
• سطح سوم شامل خدمات فوق تخصصی
می شود ،عنوان کرد :این خدمات شامل
خدمات تشخیصی ،درمانی و توانبخشی،
تدبیر فوریتهای تخصصی ،اعمال جراحی
انتخابی و اورژانس ،اقدامات بالینی،
خدمات دارویی و فرآوردههای مربوطه،
آزمایشگاهی و تصویر برداری است.
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نظام ارجاع و نوبت دهی الکترونیک
• مهمترین مزایای اجرای نظام ارجاع و نوبت دهی

الکترونیک را صرفه جویی در وقت و جلوگیری از
سرگردانی بیماران ،کاهش هزینه بیماران و
دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی با
تعرفه دولتی ،انتخاب درست پزشک متخصصی و
جلوگیری از مراجعه به پزشکان متعدد و غیر
مرتبط ،ارائه بازخورد نتیجه ارجاع از پزشک
متخصصی به پزشک خانواده به منظور پیگیری و
ادامه درمان بیمار و انجام مراقبت های مورد نیاز
عنوان کرد.
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تحول نظام سالمت در آینده چگونه خواهد بود؟
• در  50سال آینده ،در نظام سالمت،
بهداشت و درمان شاهد چه تحول بزرگی
خواهیم بود؟
• عناصر و پارامترهایی موثری که در تحول
نظامسالمت در جهان آینده نقش
موثرتری دارند کدامند؟
• آیا دانشگاههای فعلی توان رفع نیازهای
آموزش پزشکی آینده را دارند؟
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جهان آینده در  50سال بعد را چگونه میبینید؟
– مرزهای جغرافیایی بین کشورها وجود نخواهند داشت.

– عدالت در تولید و مصرف مواد غذایی ،دارویی ،البسه و سایر
کاالهای اولیه مردم در سراسر جهان بوجود خواهد آمد.

– احتماال یک نظام جمهوری جهانی بوجود خواهد آمد وهمه مردم
جهان یک رئیس جمهور انتخاب خواهند کرد.

– جندین نمونه از مجالس قانونگذاری جهانی مانند سازمان ملل
متحد ،یونسکو بانک جهانی توسط مردم جهان تشکیل میشود.
– مجالس محلی مختلف در موضوعهای محلی ،بر اساس فرهنگها
و زبان مشترک شکل خواهند گرفت.
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جهان آینده در  50سال بعد را چگونه میبینید؟
– آموزش و یادگیری مجازی در دو سطح جهانی و محلی
گسترش خواهد یافت ،آموزش عمومی شکل میگیرد.
– الزاما فرهنگ جهانی مقبولی بر اساس صلح ،دوستی و
عدالت گسترش خواهد یافت.
– ابرقدرتی در جهان وجود نخواهد داشت ،جنگ جهانی
هرگز بوجود نخواهد آمد.

– اختالفات محلی و قومی با توجه به گسترش عدالت تا
حدودی زیادی در جوامع کاهش خواهد یافت.
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جهان آینده در  50سال بعد را چگونه میبینید؟
– بازارهای جهانی شکل خواهند گرفت ،محصوالت
کشاورزی ،دامی و سایر اقالم بر اساس وضعیت آب و
هوایی و پتانسیلهای مناطق مختلف جهان انجام تولید
خواهند شد و در بازارهای جهانی توزیع و در دسترس
همگان قرار خواهند گرفت.
– فقر ،بیسوادی و بی عدالتی در توزیع ثروتهای خداد
دادی از بین خواهد رفت ،سهم هر انسان بر روی کره
زمینی بخشی از کره زمین خواهد بود.
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جهان آینده در  50سال بعد را چگونه میبینید؟
– بسیاری از بیماریهای روحی ،روانی و افسردگی
بهبود خواهند یافت ،بیکاری و فشارهای زندگی

حاصل بیتدبیری و خودسری بسیاری از دولتها
در جهان از بین خواهد رفت.
– نقش انسان در انجام فعالیتهای روزمره زندگی
تغییر اساسی خواهد کرد ،انسان چگونه زیستن
را بهتر خواهد آموخت!
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فناوریهای پزشکی الکترونیکی موجود
• پروندههای بهداشتی الکترونیکی،
تجهیزات پوشیدنی الکترونیکی،

برنامههای

نظارت

بهداشتی،

هوش مصنوعی ،چاپگرهای سه

بعدی و پزشکی از راه دور ،و ربات
تنها برخی از فنآوریهایی هستند
که وارد محیط بالینی شدهاند .
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پرستاران آینده باید با فناوریهای پیشرفته آشنا باشند

یک پلت فرم برای تمام آموزش پزشکی و نیازهای شبیه سازی شما
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یک پلت فرم برای تمام آموزش پزشکی و نیازهای شبیه سازی شما
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آماری از هزینههای درمانی
• پیری و افزایش جمعیت ،توسعه

بازار ،پیشرفت در درمانهای
پزشکی و افزایش هزینههای
نیروی کار باعث رشد هزینه ها
میشود
• هزینه ساالنه درمان در آمریکا از
سال  2016-2012که  1/3درصد
بوده به  4/1درصد در سالهای
 2021-2017میرسد!
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چالشها-آماری از هزینههای درمانی
• هزینه های مراقبت های بهداشتی در فرد به طور گسترده ای متغیر
خواهد است ،از جمله  11،356دالر در ایاالت متحده به میزان 53
دالر در پاکستان در سال 2021
• تخمین زده می شود که امید به زندگی ،بیش از یک سال کامل بین
سال های  2016تا  ،2021از  73به  74.1سال افزایش یابد.
• تعداد افراد باالی  65سال به بیش از  656میلیون نفر و یا 11.5

درصد کل جمعیت.
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امید زندگی در سال  1395در ایران
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چالشها-آماری از هزینههای درمانی
• مبارزه با بیماری های مسری در بسیاری از کشورها پیشرفت داشته و
اغلب کشورها به دنبال دسترسی به شرایط زندگی بهتر و دسترسی
گسترده تر به مراقبت های بهداشتی و واکسیناسیون میباشند.
• تعداد تخمینی مرگ و میر ماالریا از یک میلیون در سال  2000به
 429000در سال  ،2015کاهش یافت،
• تعداد مرگ و میر مرتبط با ایدز از  2.3میلیون در سال  2005به حدود
 1.1میلیون در سال  ،2015به دلیل درمان موفقیت آمیز کاهش
یافت.
Drjalali.ir

چالشها-آماری از هزینههای درمانی
• شهرنشینی سریع ،شیوه زندگی بی تحرک ،تغییر رژیم غذایی و افزایش

سطح چاقی ،سبب افزایش میزان مزمن بیماریها شده و مهمترین موارد
مانند :سرطان ،بیماریهای قلبی و دیابت ،حتی در کشورهای در حال

توسعه گسترش داشته است!
• چین و هند دو کشور در حال توسعه ،بیشترین تعداد مبتالیان به دیابت در

جهان را در حدود  114میلیون و  69میلیون نفر تا سال  2015داشته
است.

• انتظار میرود که تعداد بیماران مبتالیان به دیابت در کل جهان تا سال
 2040از  415میلیون تا  642میلیون نفر افزایش یابد!
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چالشها-آماری از هزینههای درمانی
• در هر سه ثانیه یکنفر در جهان دچار زوال عقل می شود.
• در سال  ،2017حدود  50میلیون مردم در سراسر جهان با

زوال عقل زندگی می کردند.
• پیش بینیها نشان میدهد هر  20سال تعداد بیماران زوال
عقل دو برابر شود و تا پایان سال  ،2018بازار این بیماری

تریلیون دالری خواهد شد!
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مراقبت بهداشتی هوشمند چیست؟
• درمان مناسب در زمان مناسب ،در محل

مناسب برای بیمار مناسب داده میشود.
• پزشکان از تکنولوژی هوشمند برای تشخیص

دقیق تر نوع بیماری ،مراحل درمان بیماری و
مراقبت استفاده میکنند.
• در سراسر اکوسیستم درمان ،پزشکان و سایر
کادر درمانی به طور موثر با هم به کمک فناوری
ارتباط داشته و دسترسی به اطالعات قابل
استفاده دارند.
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مراقبت بهداشتی هوشمند چیست؟
• ابزار هوشمند کمک میکند تا کلیه کادر
درمانی کار صحیح خود را انجام

مدهند ،مثال پرستاران مسئول مراقبت
بیماران هستند ،کارکنان اداری کار

خود را انجام میدهند و بیماران مطلع
از وضعیت درمان خود هستند و فعاالنه
در برنامه درمان خود دخالت دارند.
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فناوریهای آموزشی و یادگیری آینده
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هدف آموزش پزشکی در هزارهی جدید
• هدف از آموزش پزشکی در هزارهی جدید آن است که بررسی کنند و ببیند

چگونه  MOOCها ،رسانههای اجتماعی ،شبیه سازی و واقعیت مجازی چهره
آموزش پزشکی را تغییر میدهند؟

• بررسی میشود که چگونه فناوری و فضای مجازی

میتواند در افزایش

درخواستهای بالینی و محدودیت های کاری ،یادگیری مداوم ،جذاب و مقیاس
پذیر را انجام دهد؟
• بررسی میشود که چگونه متخصصان همه حوزه های ذینفع بهداشت و درمان ،از
جمله بیماران و دانشجویان پرستاری ،پزشکی و علوم مهندسی میتوانند با هم
بصورت برخط گفتگو کنند؟
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هدف آموزش پزشکی در هزارهی جدید
• ایجاد دورههای بینرشتهای ،مباحثه برخط بین استادان و نوآوران
فکری از آموزش پزشکی ،طراحی آموزشی ،علم شناختی ،یادگیری
آنالین و تکنولوژی در حال ظهور است.
• این دورهها با استفاده از تکنولوژی و طراحی یادگیری در مورد
چگونگی ایجاد و استفاده از تجربیات آموزشی که به ترجیحات
یادگیری الکترونیکی منحصر به فرد دانشجویان و عوامل پزشکی
ارتقاءبدهد و بتواند حجم عظیم دانش پزشکی جدید را سازماندهی و
حفظ کند میپردازد.
Drjalali.ir

جمعبندی
• در شرایطی که نظام سالمت در آینده بر اساس

فناوریهای نوین با سرعت در حال تحول است،
اگراقدام موثری انجام ندهیم و همراه با تغییرات نشویم
چه پاسخی به فرزندانمان در آینده خواهیم داشت؟
• باید به آنها بگوییم شما به جلو بروید! توجه آنها را به
توانمندیهای خودشان جلب کنیم! بگوییم مرتبط
خودتان را با شرایط حال تطبیق دهید! با سایرین در
این تحول همراه شوید و از همه مهمتر ارزشهای
شخصی خود را که به آنها حساسیت دارید حفظ کنید!
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جهت کسب اطالعات و تماس به سایت
کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران
مراجعه نماییدwww.ucet.ir :
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