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چکیده
کلیه نظامهای مراقبت سالمت در دنیا با مشکل محدودیت منابع مواجه هستند ،لذا
تخصیص عادالنه منابع از چالشهای مهم هر نظام سالمت و بخش اصلی در فرآیند
تصمیمگیری محسوب میشود .جهت برقراری عدالت در نظام مراقبتهای سالمت و تخصیص
عادالنه منابع نیازمند بکارگیری معیارهای اخالقی در توزیع منابع هستیم .این مقاله با هدف
مروری بر روشهای تخصیص منابع مالی نظام مراقبتهای سالمت از دیدگاه اخالقی تدوین
شده است .با استفاده از پایگاههای اطالعاتی ( PUBMEDو  )Google Scholarهمچنین
کتب و مقاالت ،به بررسی روشهای مورد استفاده جهت تخصیص منابع مالی نظام مراقبتهای
سالمت پرداختیم .به نظر میرسد ترکیب مناسبی از شاخصهای جمعیت ،مرگومیر،
هزینههای اضافی مربوط به مناطق دورافتاده و روستایی و شاخصهای اقتصادی اجتماعی
میتواند به بهبود عدالت در تخصیص و توزیع منابع مالی نظام مراقبتهای سالمت منجر شود.
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مقدمه
بخش سالمت از مهمترین بخشهای خدماتی و عملکرد آن یکی از شاخصهای
توسعه و رفاه اجتماعی است( .عبادی فردآذر 1331 ،ش ).امروزه بسیاری از کشورها
به دلیل مشکالت تأمین مالی ،قادر به ارائه خدمات مورد نظر در بخش مراقبت
سالمت نیستند .تقریبا در تمام کشورها هزینههای مراقبت سالمت 1به دلیل
تغییرات جمعیت شناختی ،تغییر الگوی بیماریها و فناوریهای جدید در حال
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

افزایش است و تأثیرات چنین تغییراتی بر محدودیتهای شدید بودجه و منابع
اقتصادی محدودی که برای سالمت در نظر گرفته شده ،سایه افکنده است.
(فتاحزاده 1331 ،ش ).از آنجایی که کلیه نظامهای مراقبت سالمت دنیا با مشکل
کمبود منابع مواجه هستند ،تخصیص عادالنه منابع یکی از دغدغههای مهم هر
نظام سالمت و بخش اصلی فرآیند تصمیمگیری در آن محسوب میشود( .سینگر و

همکاران 1333 ،م ).کارایی 2و عدالت ،معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد و هدف عمده
سیاستگزاری هر نظام سالمتی محسوب میشود .نظام سالمت در صورتی به
کارایی اقتصادی دست خواهد یافت که بروندادهای 3سالمت با حداقل دروندادها

1

حاصل شود( .عبادی فردآذر 1331 ،ش ).عدالت که بنابر تعریف ،عدم وجود تفاوتهای
سیستماتیک و بالقوه در یک یا چند جنبه از سالمت در بین افراد یک جمعیت و
زیرگروههای اقتصادی جمعیتشناختی ،اجتماعی یا جغرافیایی آن جمعیت است،
یک مفهوم اخالقی به منظور توزیع عادالنه منابع بین افراد است .از این رو جهت
برقراری عدالت در نظام مراقبتهای سالمت و به عبارتی تخصیص عادالنه منابع
ناگزیر از بکارگیری معیارهایی برای تعیین اخالقیبودن تصمیمات به هنگام توزیع
آنها هستیم( .زالی 2113 ،م.؛ عبادی فردآذر1331 ،ش).
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نظریههای اخالقی متداول مانند نظریه پیامدگرایی ،وظیفهگرایی و اخالق
مبتنی بر اصول الزاماتی کلی برای انجام اخالقی اعمال عرضه میدارند .نظریه
اخالق مبتنی بر اصول یکی از رویکردهای فلسفی است که امروزه بیش از هر
رویکرد دیگری در حوزه اخالق زیستپزشکی مورد توجه قرار گرفته است .این
رویکرد ریشههای فلسفی خود را مدیون ارایه تلفیقی موفق از نظریههای اخالقی
مطرح دوره مدرن به ویژه نظریه «اخالق وظیفهگرای کانتی» و نظریههای اخالقی
هنجارهایی از اخالق عمومی هستند که برای اخالق زیستپزشکی هنجارهایی
بنیادی شمرده میشوند .اغلب قریب به اتفاق نظریههای اخالقی این اصول را به
نحوی از انحای در خود جای دادهاند .این اصول که عبارتند از اصل احترام به
خودآیینی ،1فایدهرسانی ،6عدم ضرررسانی 7و عدالت3؛ در نظریه اصلگرایی به
عنوان یک چارچوب تحلیلی 3عمل میکنند که در واقع بیانگر هنجارهای کلی
اخالق مشترک

11

هستند و نقطهی آغاز مناسبی برای تحلیل اخالقی مسایل

موجود در علوم زیستپزشکی به شمار میآیند .این اصول به عنوان رهنمودهایی
کلی برای ایجاد قواعد اختصاصیتر عمل میکنند و کاربرد آنها در توجیه و
تجویز گزینههای «درست» است .البته این اصول هنجارهای عمومی بوده و یک
فضای کلی برای قضاوت ایجاد میکنند و نمیتوانند به عنوان راهنمای دقیقی
برای عمل مورد استفاده قرار گیرند( .بوچامپ و همکاران 2111 ،م).

در مواجهه با موضوع تخصیص منابع مراقبتهای سالمت ،عدالت اولین
مالحظه اخالقی است ،چراکه این اصل به موضوع انصاف در توزیع خدمات بین
مردم میپردازد( .سینگر و همکاران 1333 ،م ).از این رو ،بیشترین ارتباط را با
موضوعات برنامهریزی و سیاست گذاری دارد( .کنی و همکاران 2111 ،م .).احترام به
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خودآیینی نیز یک ارزش اخالقی است که حق کلیه افراد را برای مشارکت در
تعیین سیاستهای سالمت خاطر نشان میکند و افراد جامعه از طریق سازوکارهای
دموکراتیک میتوانند اراده خود را در توزیع منابع مالی تعین بخشند( .سینگر و

همکاران 1333 ،م ).اصل فایدهرسانی نیز که به معنی تعلق بیشترین سود به
بیشترین افراد با کمترین هزینه است با اصل عدالت در توزیع منابع هماهنگ
است بدین معنا که منابع اختصاص یافته باید بیشترین کارایی و قابلیت را در ارائه
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

خدمات داشته باشد( .زالی 2113 ،م ).در مورد اصول فایدهرسانی و عدم ضرررسانی،
مشکل بنیادی برای سیاستگزاران چگونگی تعیین و قضاوت در مورد منافع و
مضرات یک برنامه است( .کنی و همکاران 2111 ،م).

تخصیص که به معنای توزیع درآمدها از طریق اعطای بودجه به سازمانهای
ارائهکننده خدمات سالمت است( .هارلی 1333 ،م ).در سه سطح کالن ،میانه و خرد
انجام میشود .در سطح کالن که سطح استراتژیک و سیاستگزاری است ،دولت
تصمیم میگیرد که چه میزان از تولید ناخالص ملی به بخش سالمت در معنای
عام

11

آن تخصیص داده شود .این سطح نشانگر جهتگیری کلی دولت و

سیاستها و اولویتهای آن میباشد( .پوررضا 1337 ،ش ).عدالت و توزیع منصفانه
منابع در بحث تخصیص کالن منابع ،از سابقهای طوالنی برخوردار است برای مثال
افالطون و ارسطو نظراتی در مورد نحوه تخصیص منابع عمومی ابراز داشته اند و
ارسطو آن را «به هر کس به اندازه مشخص» تعبیر میکند .جان راولز عدالت در
سطح کالن را تأمین حداکثر آزادی برای افراد و توزیع منابع به گونه ای که
محرومترین افراد هم بتوانند بیشترین سود را ببرند تعریف میکند( .زالی 2113 ،م).

در سطح میانی توزیع منابع مالی در درون نظام سالمت و بین فعالیتها و
برنامههایهای مختلف سالمت صورت میگیرد .به عنوان مثال تعیین میکند که
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از بین مواردی مانند پیشگیری یا درمان و بهرهبرداری از تکنولوژیهای مدرن یا
تأمین آب سالم کدامیک برای نهاد سیاست گذار و توزیعکننده منابع اولویت
دارند .نیاز سنجیهای دقیق و کارایی تخصیصی 12مختص این سطح است .در
کارایی تخصیصی این موضوع مطرح میشود که تا چه حد منابع به افراد ،گروهها
و واحدها تخصیص یابد تا حداکثر منافع حاصل شود .در سطح خرد یا سطح سوم،
تخصیص منابع به واحدهای اجرایی مانند بیمارستانها مد نظر قرار میگیرد.
محصول قابل دسترسی پدید میآید و محاسبه شاخصهای اقتصادی مانند
محاسبه هزینه خدمات مربوط به این سطح است( .پوررضا 1337 ،ش.؛ عبادی فردآذر،
 1331ش).

در چند سال اخیر سیاست گذاران بخش سالمت به اهمیت موضوع عدالت در
این بخش پی برده و دستگاههای اجرایی در راستای ارتقای سالمت و توزیع
عادالنه منابع و فرصتها در تنظیم بودجه هزینهای خود ،سیاستهایی را جهت
بهینهسازی منابع و مصارف و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم در سالمت به
منظور دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی درمانی را مورد توجه قرار دادهاند.
(بخش نامه بودجه 1331 ،ش ).آنچه که در این مورد بسیار مهم است وجود یک
مبنای نظری مشخص و تعریف شده برای تخصیص اخالقی (عادالنه) منابع در
نظام سالمت است .در این راستا شناخت دیدگاههای اخالقی و نظریههای عدالت
جهت تخصیص و توزیع منابع مالی نظام مراقبتهای سالمت و بکارگیری آنها در
نظام مراقبت سالمت کشورمان ضروری خواهد بود .این مقاله با هدف مروری بر
روشهای تخصیص منابع مالی بودجهای در سطح دوم تخصیص منابع با نگاهی بر
دیدگاههای مختلف اخالقی در حوزه مراقبتهای سالمت تدوین شده است .بر این
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اساس ابتدا دیدگاههای اخالقی تعریف میشوند سپس انواع روشهای تخصیص
منابع در برخی کشورهای نمونه مورد برسی قرار میگیرند.
روش
در این مطالعه جهت تبیین چارچوب مفهومی از بانکهای اطالعاتی PUBMED

و  Google Scholarهمچنین کتب و مقاالت معتبر در خصوص نظریههای
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

اخالقی و روشهای تخصیص منابع بودجهای بخش مراقبت سالمت استفاده و
روشهای تخصیص منابع بودجه بخش بهداشت و درمان نظام مراقبتهای
سالمت کشورهای منتخب بررسی شد.
تئوریهای عدالت در تخصیص منابع
همانطور که قبال اشاره شد اصل اخالقی که بیشترین ارتباط را با موضوعات
برنامهریزی و سیاست گذاری دارد اصل عدالت است( .کنی و همکاران 2111 ،م).

عدالت در مراقبت سالمت به عنوان دسترسی مساوی به خدمات سالمت در
دسترس در شرایط نیاز یکسان ،بهره مندی یکسان در موارد نیاز یکسان و کیفیت
مساوی خدمات مراقبتی برای همه تلقی میگردد .حق «دسترسی مساوی به
خدمات سالمت در دسترس در شرایط نیاز یکسان» ،در واقع داللت بر یک توزیع
عادالنه خدمات سالمت در کل کشور بر پایه نیازهای مراقبت سالمت و آسانی
دسترسی در هر ناحیه جغرافیایی دارد .کیفیت مساوی خدمات به این مفهوم
است که هر فرد فرصت مساوی در زمینه برخورداری از خدمات با توجه به منابع
محدود از طریق شیوههای منصفانه بر اساس نیاز نه براساس عوامل اجتماعی
داشته باشد .بر این اساس در بحث عدالت در مراقبتهای سالمت به عدالت افقی

 / 67فصلنامه اخالق پزشكي

سال هشتم ،شماره بیستونهم ،پاییز 3131

و عدالت عمودی در زمینه دسترسی پرداخته میشود .عدالت افقی در دسترسی به
چگونگی توزیع خدمات سالمت در سراسر اجتماع اشاره دارد یعنی دسترسی
مساوی همه مردم با نیازهای مساوی به خدمات مراقبت سالمت ،بدون توجه به
مکان ،جنسیت ،نژاد و سایر عوامل تعیینکننده ،11به همین جهت تالش شده
فرمولی تهیه شود که کسانی که نیازها و هزینههای مشابهی دارند مبالغ سرانه
یکسانی دریافت میکنند( .هارلی1333 ،م ).عدالت عمودی در دسترسی ،به
میگردد( ،مطلق 1337 ،ش ).یعنی توزیع نابرابر منابع بین افراد بر حسب میزان و
نوع نیاز آنها ،لذا سعی میشود منابع به نحوی تخصیص یابد که مناطق با
نیازهای سالمت بیشتر سهم بیشتری از بودجه دریافت کنند .مبنای منصفانهبودن
یا نبودن میتواند بر حسب سطوح نیاز ،موقعیت جغرافیایی ،جنس ،سن و سطح
درآمد باشد( .هارلی 1333 ،م).

گوئیندو و همکارانش در مروری بر معیارهای تخصیص منابع در نظام
مراقبتهای سالمت دریافتند که در دستهبندی چارچوب تخصیص منابع،
چارچوبهای مفهومی عدالت و بیطرفی ،کارایی و اثر بخشی و عالقه و فشار
ذینفعان به ترتیب دارای بیشترین اولویت بودهاند( .گوییندو و همکاران 2112 ،م ).در
چارچوب مفهومی عدالت ،به عدالت توزیعی یعنی عدالتی که مقرر میدارد منافع
و مضار چگونه باید توزیع شود پرداخته میشود( .کاالنا و همکاران1333 ،م ).عدالت
توزیعی در زمینه منابع سالمت به مفهوم «چگونگی تخصیص منابع کمیاب بین
افراد با نیازمندیهای متفاوت توسط دولت و نهادهای مسؤول» است( .رومر،

1333م ).عدالت توزیعی به ویژه در مراقبتهای سالمت به دلیل عدم هماهنگی
بین تقاضا و منابع در دسترس نمود بیشتری مییابد و باعث بروز دوراهیهای

11
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اخالقی هم در سطح کالن و هم در سطح خرد نظام سالمت و به تبع آن
چالشهای عمدهای در تصمیمگیری میشود( .کرگیا 2113 ،م).

در چارچوب مفهومی اثربخشی و کارایی ،بیشتر کارایی تخصیصی مد نظر
است .دین معنی که منابع به نحوی بین برنامههای مختلف تخصیص می یابد که
در مجموع سالمت جامعه را بیشینه سازد .بنابراین کارایی تخصیصی به دنبال
تأمین مالی برنامههایی است که در یک مقیاس اجتماعی منافع آنها از
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

هزینههایشان بیشتر بوده و بار بیماریها را کاهش میدهد .به نظر میرسد
موضوع عدالت و برابری در توزیع مراقبتهای سالمت در مقایسه با بحث کارایی
تخصیصی موضوعی پیچیدهتر بوده و چالش برانگیزتر است .عدالت دسترسی
کسانی را که نیاز بیشتری به خدمات سالمت دارند مد نظر دارد ،اما کارایی
خواستار تخصیص بودجه به بخشهایی است که بیشترین بازده را فراهم کند.
(هارلی1333 ،م ).به عالوه ارزیابی اینکه آیا منابع ،عادالنه توزیع شدهاند یا نه
مبتنی بر داوریهای ارزشی و هنجاری بوده و وقتی پای اخالقیات و برابری
میآید توافقی بر سر عدالت عمودی و عدالت افقی و یا دستیابی به عدالت در
دسترسی ،بهرهمندی یا پیامدهای آن وجود ندارد( .تاشوبیا 2116 ،م).

نظریههای عدالت توزیعی مانند فایدهگرایی ،16مساوات طلبی 17و جامعهگرایی

13

به بحثهای توصیفی و تجویزی در رابطه با تخصیص منابع در بخش سالمت
پرداخته و اصول اخالقی یک تخصیص منابع عادالنه را ترسیم میکند( .کنی،

 2111م.؛ بن باسات 2113 ،م ).این نظریههای اخالقی برداشتهای متفاوتی از عدالت
دارند که هر یک از آنها به نحوی به ارزیابی چگونگی تخصیص متناسب منافع و
هزینهها بسته به ارزشهای مورد پذیرش و اهداف خود میپردازند( ،بارنت2113 ،
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م ).اخالقیون و سیاستگزاران در مواجهه با نابرابری در دسترسی به مراقبتهای
بهداشتی سه دیدگاه اخالقی عمده فوق را مبنای تصمیمات خود قرار میدهند.
اولین دیدگاه فایدهگرایی است که در واقع یکی از شناختهشدهترین انواع
نتیجهگرایی 13است .در این نظریه مداخالتی اهمیت دارد که بیشترین منفعت را
برای بیشترین افراد و با حداکثر دامنه فراهم آورد .فایدهگرایی شامل دو دسته
عمده است :ذهنی 21و عینی .21فایدهگرایی ذهنی اعتقاد دارد که خود فرد بهتر از
و همکاران 2112 ،م ).اقتصاددانان نیز بر این رویکرد تکیه میکنند و بحث تحلیل
هزینه ـ منفعت 22را مطرح میکنند( .داوودی 1337 ،ش ).آنها معتقدند اگر کاال یا
خدمتی برای کسی فایده داشته باشد شخص آماده پرداخت بهای آن است.
(شادپور 2116 ،ش ).آنها به بازار عالقه داشته و معتقدند مصرفکنندگان خدماتی
را میخرند که تمایل به پرداخت برای آنها بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.
قضاوت در مورد یک سیاست با این رویکرد نیازمند آن است که سطح مطلوبیت
هر یک از گزینههای سیاستگزاری برای همه افراد با هم جمع زده شود و سیاست
مذکور با جایگزینهای آن مقایسه شود ،سپس سیاستی که بیشترین لذت را به
همراه میآورد انتخاب شود ،اما در عمل به دالیل نارسایی بازار سالمت و نیز
نادیدهگرفتن مسایل مهم مربوط به عدالت و این مسأله که سیاست گذاری نباید
بر خواستها و تصمیمات افراد مبتنی باشد ،باید به دقت در مورد استفاده از آن
اندیشیده شود( .رابرتز 2111 ،م ).فایدهگرایی عینی با استفاده از تکنیکهای هزینه
ـ اثربخشی 23وکالی 21و دالی

21

به مقایسه منافع با هزینهها میپردازند( .رابرتز و

همکاران 2112 ،م ).این رویکرد به ما میگوید سیاستهایی را انتخاب کنیم که
بیشترین لذت را عاید عموم کند و این لذت بر اساس دستاوردهای سالمت
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هر کس دیگری میتواند در مورد آنچه برای او لذتبخش است قضاوت کند( .رابرتز
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سنجیده میشود و مبنایی برای هزینه اثر بخشی فراهم میکند( .رابرتز 2111 ،م).

فایدهگرایان معتقدند که قضاوت ما درباره یک سیاست باید بر اساس پیامدهای
آن و تأثیر آن بر مجموع کل سالمتی افراد یک جامعه استوار باشد ،بنابر این
سیاستی انتخاب میشود که بیش از همه مجموع کل تندرستی افراد را ارتقا
بخشد .این دیدگاه که نظریهای پرطرفدار است ایجاد بیشترین دستاورد بدون
توجه به عادالنهبودن آنها را مالک داوری در باره مطلوبیت میداند .عدم توجه به
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

گروههای اقلیت از ایرادهای بزرگ نظریه فایدهگرایی محسوب میشود .بنابراین
سیاستگذاران فایدهگرا ممکن است نسبت به بیمارانی که حفظ جان آنها بسیار
گران تمام خواهد شد ،بیاعتنا باشند و همچنین ممکن است عدهای محدود را به
خاطر عده زیادی قربانی کنند( .شادپور1331 ،ش.؛ فضایلی 1336 ،ش).

دومین دیدگاه نگاه لیبرالیستی 26به مقوله عدالت است .این دیدگاه بر آزادی
فرد و پاسداری از حقوق افراد تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود اهمیت
میدهد و کاری به اثربخشبودن کارها ندارد و معتقد است آزادی منجر به
پیدایش اخالقی در جامعه میشود که در آن نیازی به باز توزیع منابع وجود ندارد.
آنها بر بازار آزاد و رویکردهای مبتنی بر شبه بازار و تبادل آزاد و بدون نظارت
کاال و خدمات تأکید دارند( .روگر 2116 ،م ).این نگاه لیبرالیستی بر دو دسته است:
اول گروهی که اعتقاد دارند تنها حقوق منفی 27شایسته محافظت هستند و دولت
باید نقش محدودی در محافظت از حقوق مالکیت فردی و آزادیهای فردی
داشته باشد و آزادیخواهان مساوات طلب

23

که به باز توزیع منابع در جامعه

اعتقاد دارند ،یعنی از آنکه دارد باید گرفت و به آنکه ندارد داد تا سطح حداقلی
برای همه فراهم باشد .این دسته معتقدند که سالمت حقی مثبت برای افراد به
حساب میآید .گروهی از مساواتطلبان معتقدند اگر جامعه خدمات را فراهم
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کرده و کاری به استفاده مردم از این خدمات نداشته باشد در آن صورت وضعیت
سالمت افراد ،نتیجه انتخابهای فردی خواهد بود که با استدالل آمارتیا سن 23که
معتقد است جامعه متعهد ایجاد فرصتها برای شهروندانی است که حق انتخاب
دارند ،نه مسؤول انتخاب آنها ،همخوانی دارد( .شادپور1331 ،ش.؛ فضایلی 1336 ،ش).

جان راولز

31

در تئوری خود به نام عدالت به مثابه انصاف

31

معتقد است

تصمیمگیریهای اخالقی باید مبتنی بر تصور یک وضعیت فرضی به نام «پرده
در آن فرد همه تعلقات نژادی و عقیدتی خود را فراموش کرده و فقط به تصمیمی
فکر کند که بیشترین سود را برای جامعه دارد( .زالی 2113 ،م ).طبق اصل
حداکثری ـ حداقلی ،33راولز فقط نظامی را میپذیرد که موقعیت بدترین افراد را
بهبود بخشد .چنین شرایطی نه تنها متضمن برابری کامل درآمدها و منابع از
جمله مراقبتهای سالمتی نیست ،بلکه حتی دورشدن از برابری کامل به شرط
آنکه باعث بهبود وضعیت عده زیادی از افرادی که بدترین موقعیت را در جامعه
دارند شود را مجاز میشمارد .تحت یک نظام عدالت اجتماعی مبتنی بر عقاید
راولز ،فرض میشود که خدمات مراقبت سالمتی اگر یک ضرورت برای افراد فقیر
جامعه محسوب شود میباید به آنها ارائه گردد( .فضایلی 1336 ،ش).

دیدگاه سوم جامعهگرایی 31است که بر قراردادهای اجتماعی آشکار یا ضمنی
موجود در جامعه میپردازد( .روگر 2116 ،م ).این نظریه چنین استدالل میکند که
خصایص یک جامعه به خصایص افرادی که آن را تشکیل میدهند ،بستگی دارد و
از این رو دولت باید اطمینان حاصل کند که افراد خصایص خوبی داشته باشند و
به ایجاد یک جامعه خوب کمک نمایند( .فضایلی1336 ،ش ).در این دیدگاه جوامع
موظفند اعضای خود را به این سمت و سو حرکت دهند که اعتقادات مشترکی با
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تجاهل »32در ذهن افراد باشد .بدین مفهوم که انتخابی عادالنه و اخالقی است که
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جامعه در زمینه فضیلت و رفتار مطلوب داشته باشند .جامعهگرایی ممکن است
هم با تفکرات مبتنی بر پیامد و هم با تفکرات مبتنی بر حقوق در تعارض باشد،
چراکه القای اجباری فضیلت و خوبی ممکن است در برگیرنده اقداماتی باشد که
سالمت افراد را به حداکثر نمیرساند یا آزادی افراد را محدود میکند.
جامعهگرایان نیز به دو دسته جهانی و نسبیگرا تقسیم میشوند .دسته اول معتقد
به وجود هنجارهای جهانی هستند و جامعهگرایان نسبیگرا معتقدند که هر
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

جامعهای خود باید هنجارهای خاص خود را تعریف نماید( .سالمت جمهوری اسالمی
ایران در برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 1333 ،ش).

روشهای تخصیص منابع در کشورهای مختلف
عبارت تخصیص منابع اشاره به توزیع منابع مالی مراقبتهای سالمت بین
نیازهای مختلف سالمت دارد و کشورهای مختلف روشهای مختلفی را برای
تخصیص منابع اتخاذ مینمایند .این روشها شامل طیفی از مدل تأمین مالی
خطی ،31رویکردهای مبتنی بر نیازهای جمعیتی با هدف بیشینهسازی منافع،
رویکردهای اقتصادی که کارامدترین روشهای تخصیص منابع را در جهت افزایش
رفاه اجتماعی و منافع سالمت به کار میگیرد ،رویکردهای مبتنی بر چانهزنی و
مکانیزم بازار میباشند( .بایلی 2116 ،م.؛ پی کاک 2113 ،م.؛ کرگیا 2111 ،م).

رویکرد اقتصادی اولویتگذاری تخصیص منابع ،تجزیه تحلیل هزینه ـ منفعت
بوده و در آن از هزینه فرصت و آنالیز حاشیهای استفاده میشود .قاعده اساسی در
اینجا این است که برای ارائه خدمات بیشتر یا باید خدمات را با هزینه کمتری
انجام بدهیم یا این که منابع را از دیگر برنامهها و نواحی تخصیص مجدد کنیم که
این امر مستلزم اندازهگیری هزینهها و منافع برنامههای مراقبتهای سالمت است.

 / 66فصلنامه اخالق پزشكي

سال هشتم ،شماره بیستونهم ،پاییز 3131

در واقع تجزیه تحلیل هزینه ـ منفعت مقایسه بین منافع یک نوع استفاده از منابع
کمیاب با منافع استفاده دیگر از آن منابع است .تجزیه و تحلیل هزینه ـ منفعت
به عنوان یک ابزار بودجهریزی برنامهای و مدیریت خدمات عمومی است .در واقع
این روش منعکسکننده یک رویکرد جامع اقتصادی برای مدیریت منابع است و
در صورت استفاده از آن مدیران باید محدودهای از موضوعات عملگرایانه و
اخالقی را مد نظر داشته باشند .رویکردهای اقتصادی در مدیریت منابع در سطح
مراقبتهای سالمت و مدیران در اولویتگذاریها با آنها مواجه بودند را پاسخگو
نبوده است و تنها به میزان منابع صرف شده و پیامدهای حاصله میپردازد و
توجهی به نحوه توزیع این پیامدها در بین افراد مختلف ندارد و در عمل اغلب
کارایی اهمیت بیشتری یافته است .رویکرد دیگری که به برابری در اولویتگذاری
اهمیت فراوانی قایل است ،چارچوب اخالقی پاسخگویی در برابر عدالت دانیلز و
سابین 36است .در این چارچوب فرآیند اولویتگذاری هنگامی عادالنه است که
چهار شرط عمومیت ،37مرتبطبودن ،33استیفای حق 33و تضمین 11را داشته باشد.
این چارچوب در ارزشیابی بودجه برنامهای با موفقیت بکار رفته است .همچنین
شروط این چارچوب میتواند به عنوان بخشی از فرآیند اولویتگذاری در نظر
گرفته شود و به تبع آن ارزیابی اخالقی در کنار ارزیابی اقتصادی صورت گرفته و
مشکالت ناشی از تاختزدن تخصیص منابع یک خدمت به خدمات دیگر نیز
مرتفع میشود( .پی کاک 2116 ،م.؛ عبادی فردآذر 1331 ،ش).

در روش تخصیص مالی خطی ،توزیع منابع بر پایه هزینههای سال قبل صورت
میگیرد .رایس و اسمیت ذکر کردهاند که توزیع منابع به این روش بیشتر به
دالیل مدیریتی است و مبتنی بر فرمول خاصی نمی باشد .آنها اعتقاد دارند که
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محلی موفقیت محدودی داشتهاند ،زیرا چالشهای عملی و اخالقی که متخصصان
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در کوتاه مدت تأمین منابع به این روش برای استفاده کارامد از ساختارهای
موجود خدمات واقعبینانه است ،اما در دراز مدت به دلیل توزیع نامناسب زیر
ساختارها الگوهای نابرابرانه و ناعادالنه توزیع منابع را تشدید خواهد کرد( .رایس و

همکاران 2111 ،م ).هانسون و همکاران به این نتیجه رسیدهاند که تخصیص منابع
بر اساس بودجه خطی ،تعداد تخت و بهرهمندی از خدمات ،نتایج یکسانی داشته و
منجر به افزایش بیعدالتی و چرخه مصرف باال ـ مصرف منابع بیشتر جهت عرضه
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

بیشتر ـ شده و باعث تقاضای بیشتر افراد غنی در مقایسه با افراد فقیر میگردد.
(کرگیا 2113 ،م ).بنابراین شاید رویکرد تخصیص منابع بر اساس سرانه مبتنی بر
نیاز ،هدف عدالت افقی در دسترسی به مراقبت سالمت را بیشتر تأمین کند.
(دیدریچسان 2111 ،م ).با توجه به نارساییهای ذاتی متعدد بازار سالمت و جهت
جلوگیری از ناکارایی که امری غیر اخالقی است نیاز به مفهوم ظرفیت سودبردن
افراد به ازای هر واحد از منابع صرف شده ،مبنای تخصیص منابع نظام سالمت در
نظر گرفته میشود( .محمدزاده 1336 ،ش ).در واقع در سالهای اخیر روشهای
موجود تخصیص منابع از روش سرانه به سرانه تعدیل یافته با ارزیابی نیازهای
مناطق و گروههای جمعیتی و بهای تمام شده خدمات تمایل یافته است( .هارلی،

 1333م.؛ گرین 2111 ،م ).بسیاری از کشورها و ایاالت مانند سوئد ،نیوزیلند،
اسکاتلند ،آفریقای جنوبی ،ولز و ایالت آلبرتای کانادا از یک سیستم تخصیص
منابع مبتنی بر نیازهای جمعیتی بر گرفته از رویکرد کارگروه تخصیص منابع
 11RAWPبهره گرفتهاند .معیار عدالت در این فرمول فرصت برابر در دستیابی
بیماران با نیازهای مشابه ،بدون توجه به محل زندگی آنهاست( .کرگیا 2113 ،م).

سیستم سالمت انگلیس اولین سیستمی است که منابع درآمدی خود را بین مناطق
جغرافیایی مختلف بر اساس نیاز جمعیت توزیع کرده است( .آستانا 2111 ،م ).این
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سیستم با استفاده از مدلی حاوی اجزای نیازهای سالمت گروههای خاص،
هزینههای نسبی خدمات مختلف ،هزینههای نسبی در مناطق مختلف ،هزینههای
جنبی غیر مرتبط با ارائه خدمات مانند هزینههای آموزش ،میزان استفاده از
خدمات یک منطقه توسط افراد غیر ساکن (ارجاع از دیگر مناطق) فرمول
 RAWPرا ارائه داد .مهمترین جز این فرمول همان نیاز سنجی است که شامل
موارد زیر است :اندازه جمعیت ،نسبت سن و جنس ،میزان ابتالی مستقیم ،میزان
محرومیت( .گرین 2111 ،م ).فرمول  RAWPدر سال  1337توسط کمیته تخصصی
مستقل تخصیص منابع مورد بازنگری قرار گرفت که در آن یک الزام دیگر به آن
اضافه شد با این مضمون که تخصیص منابع باید منجر به کاهش بیعدالتیهای
اجتنابپذیر در سالمت شود( .کرگیا 2111 ،م ).در فرآیند بازنگری همچنین
هزینههای مربوط به آمبوالنسهای مورد نیاز روستاها و مناطق دور افتاده به
عنوان هزینههای تولید خدمات سالمت در این مناطق معرفی شد و برای تعدیل
از شاخصهایی مانند میزان دستمزد و نرخ اجاره سرمایه و زمین در مناطق
جغرافیایی مختلف استفاده شد( .یوسفی 1333 ،ش ).رایس و اسمیت در مطالعه
خود رویکردها و شاخصهای تخصیص منابع کشورهای مختلف را مورد بررسی
قرار دادهاند .مبنای طراحی این شاخصها شواهد تجربی و نیز قضاوتهای سیاسی
است .مهمترین شاخصها در این کشورها که تخصیص منابع بر اساس مناطق
جغرافیایی صورت میگیرد شامل شاخصهای تعدیلشده بر اساس سن ،جنس و
مرگومیر مناطق روستایی و دورافتاده است .در آمریکا به دلیل سهم بیشتر بخش
خصوصی در ارائه خدمات سالمت ،هزینه نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین
شاخصهای کالن تخصیص منابع نظام سالمت تعیین شده است .در ولز برای

احسان شمسي کوشكي ،مینو عليپوری سخا ،حكیمه مصطفوی

مرگومیر به عنوان یک نشانگر کلی سطوح مختلف نیاز و شاخصهای اختصاصی
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تعیین میزان بودجه مورد نیاز هر منطقه ،آمار بیماریها و خدمات سالمتی ارائه
شده در گروههای مختلف سنی و جنسی آن منطقه محاسبه شده سپس متوسط
هزینه بیماری یا خدمت در هر گروه محاسبه و از این طریق میزان نیاز تعیین
میشود .همچنین از شاخصهایی چون مرگومیر استانداردشده زیر  71سال،
دوری از مرکز و میزان مصرف دارو استفاده میشود .در ولز ابتدا بودجه بین
دستههای مختلف برنامههای سالمت توزیع شده و سپس بر اساس سطوح نیاز هر
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

منطقه جغرافیایی ،بودجه تخصیص مییابد( .رایس 1333 ،م.؛ یوسفی 1333 ،ش ).در
استرالیا فرمول تخصیص منابع ( )12RDFبه عنوان ابزار برنامهریزی برای توزیع
منابع بین  17منطقه موجود و همچنین پایش پیشرفت در زمینه دستیابی به
عدالت و برابری در تأمین مالی مورد استفاده قرار میگیرد .نحوه توزیع منابع
بدین شکل است که ابتدا یک بودجه سالیانه کلی بین  3برنامه مراقبت سالمت
تقسیم میشود .برای هر برنامه درصدی از بودجه بدون توجه به اندازه جمعیت
تخصیص مییابد و مابقی با استفاده از روش سرانه توزیع میشود .اجزای این
فرمول شامل جمعیت بر اساس سن و جنس ،فاکتور بیسرپناهی ،تعدیل مراقبت
در بیمارستان خصوصی ،فاکتور روستانشینی و نیز تخمین درآمد حاصل از
حقالزحمه پرداختی توسط بیماران خصوصی میباشند .جز نیاز فرمول  RDFدر
واقع یک شاخص عمومی نیاز است که دربرگیرنده میزان مرگومیر استانداردشده
زیر  71سال ،شاخص وضعیت شغلی و آموزشی و روستانشینی است( .رایس1333 ،
م).

در رویکرد تخصیص منابع مبتنی بر بازار ،تخصیص منابع بر پایه فعالیت یا به
صورت دورهای انجام میشود .در این سیستم پرداخت به ارائهکنندگان بیشتر بر
اساس دورههای ارائه خدمت انجام میشود تا اینکه نیازسنجی اجرا شود و بین
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تأمینکننده و ارائهدهنده خدمت قراردادهایی بر اساس هزینه ـ حجم خدمت،
هزینه ـ دوره و یا قراردادهای موردی منعقد میشود .عمدهترین روش پرداخت نیز
ارزیابی هزینه گروههای وابسته تشخیصی

13

است .در مراقبتهای پیشگیری و

اولیه انواع سرانه تعدیلشده بر پایه شاخصهای اصلی اجتماعی اقتصادی و
مرگومیر جهت افزایش کارایی و عدالت بکار میرود ،اما در مراقبتهای سرپایی،
پرداخت به شکل کارانه 11است .این مکانیزم بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار
وابسته تشخیصی اولین قدم در رویکرد بازار جهت کنترل منابع محدود است ،اما
بیشتر روی بهرهمندی و استفاده از خدمات تأثیر داشته است تا بر تخصیص منابع.
(کرگیا 2113 ،م ).نمونههای بسیار کمی از فرمولهای تخصیص منابع مبتنی بر نیاز
در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط وجود دارد .اوگاندا یکی از کشورهایی
است که فرمولی را برای تخصیص منابع بودجه مراقبتهای سالمت بین مناطق
مختلف جغرافیایی ارائه کرده است که بر اساس متغیرهای زیر است%61 :
تخصیص بر پایه شاخص اندازه جمعیت در گروههای سنی مختلف %21 ،تخصیص
بر پایه معکوس شاخص توسعه انسانی و  %21تخصیص بر مبنای معکوس شاخص
هزینههای صرفشده سرانه توسط اهداگران و نهادهای غیر دولتی( .دیدریچسان،

 2113م ).زامبیا بودجه سرانه خود را با توجه به تفاوتهای نواحی از نظر تراکم
جمعیت ،قیمت سوخت و شیوع وبا در منطقه تعدیل کرده است .در ایالت بریتیش
کلمبیای این کشور فرمول توزیع وجوه منطقهای با توجه به ترکیب سنی و
جنسی جمعیت و تفاوت نیازهای بهداشتی جمعیت که از طریق نسبت مرگومیر
استانداردشده اندازهگیری میشود ،تعدیل شده است( .هارلی 1333 ،م).
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میگیرد و بازپرداختها به شکل گروههای وابسته تشخیصی است ،گرچه گروههای
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نتیجهگیری
تخصیص منابع مالی در نظام مراقبتهای سالمت گرچه ماهیت اقتصادی دارد،
لیکن از لحاظ ذاتی موضوعی است که در حوزه اخالق مورد بحث قرار میگیرد.
روش و تحلیل فلسفی بکار گرفتهشده در حل تعارضات مربوط به تخصیص
منابع میتواند هم چارچوبی را که طی آن تصمیمات مرتبط فرموله و تنظیم
میشود و هم چگونگی اتخاذ تصمیمات را تحتالشعاع قرار دهد.
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

نظریههای مختلف اخالقی بر اساس هنجارها ،ارزشها ،اصول و قواعد خود که
برگرفته از محتوای فرااخالقی آنهاست روشهای مختلفی را برای توزیع منابع
پیشنهاد میکنند که هر یک از این روشها به دنبال معرفی هنجارهایی مرتبط

11

برای توزیع منابع میباشند .این هنجارها گاه به شکل قواعد بنیادی ،مرجعیت
تصمیمگیری و رویهای هستند که جنبههای مختلف توزیع منابع را روشن
میکنند و به شکلگیری ارکان مختلف یک نظریه جامع برای توزیع منابع کمک
مینمایند.
در این راستا نظامهای سالمت ،سیاست تأمین عدالت در تخصیص منابع را بر
دو محور پایهریزی میکنند :منصفانهبودن فرآیند توزیع منابع یا عادالنهبودن نتایج
تخصیص .در اصل اول روشهای عادالنه الزاما به توزیع عادالنه منابع منتهی
میشود ،اما در اصل عادالنهبودن پیامد ،برخورد یکسان با افراد دارای موقعیت
یکسان و برخورد متفاوت با کسانی که موقعیتهای متفاوت دارند مد نظر است.
طرفداران نظریههای اخالقی مختلف ممکن است بر معیارهای متفاوتی جهت
تخصیص عادالنه منابع و ارتقای عدالت در مراقبت سالمت تأکید کنند.
سودگرایان به نتایج متمرکز میشوند و بیشترین منافع سالمت را از بودجه
تخصیصدادهشده انتظار دارند .لیبرالها به حقوق فرصتها تمرکز داشته و
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جامعهگرایان بر انواع افراد و جوامعی که سعی در خلق آنها دارند .به نظر میرسد
درجاتی از تکثرگرایی در بینش اخالقی مفید باشد.
صرف نظر از دیدگاههای فلسفی ،به لحاظ کارکردی؛ عدالت در تخصیص منابع
مراقبتهای سالمت به مفهوم دسترسی و بهرهمندی از خدمات میباشد که بر
اساس نیاز تعریف میشود .سیاستگزاران سالمت و اقتصاددانان رفاه جهت بررسی
ارتباط بین عدالت و تخصیص منابع ،توزیع منطقی و معقول منابع خدمات
بدون توجه به تفاوتهای اقتصادی و جغرافیایی ،نژاد ،مذهب ،جنس و توانایی
پرداخت خدمات پایه یکسانی دریافت کنند و دسترسی اغلب آنان به خدمات
سالمت با کیفیت یکسان تضمین گردد.
لکن شواهد بیانگر آنست که مطابق قانون «مراقبتهای معکوس »16فقرا بیشترین
بار بیماری را بر دوش میکشند ،نابرابری جغرافیایی توزیع منابع خدمات سالمت
در اغلب کشورها وجود دارد و مردم در گروههای اجتماعی اقتصادی پایین ،سرانه
کمتری نسبت به مناطق مرفهتر دریافت میکنند و فراهمی خدمات پزشکی با نیاز
آنها نسبت عکس دارد ،لذا در ارتباط با عدالت توزیعی ،تخصیص بر اساس نیاز،17
قانون نجات ،13اصل بزرگداشتن ،13سالمت آینده مورد انتظار و تجارب گذشته
سالمت میتواند صورت گیرد .افراد مختلف بر حسب نیاز ،اولویتبندی و سپس بر
اساس میزان جدیبودن بیماری یا احتمال بروز ناتوانیشان مداوا شوند .بسیاری از
افراد به دالیل موانع اجتماعی و محیطی توانایی محدودی در تالش و رقابت با
افراد سالم و توانمند دارند ،لذا هدایت عادالنه منابع باید با در نظرگرفتن گروههای
آسیبپذیر اجتماعی مانند افراد ناتوان و پیر صورت پذیرفته و منابع به سمت
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سالمت را مد نظر قرار میدهند .تخصیص منابع ایدهآل بدین معناست که افراد
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افرادی که از بعد تاریخی از سالمت پایینتری برخوردارند ،مانند اقلیتهای نژادی
هدایت شوند.
عدالت در دسترسی اما زمانی مشکلساز میشود که الزم باشد برای تاختزدن
بین عدالت و کارایی ،هزینهای پرداخت شود .در واقع یکی از چالشهای تخصیص
منابع در مناطق جغرافیایی مختلف قیمت عدالت در رابطه با هزینه است که باید
به گونهای باشد که بهرهوری کامل در استفاده از منابع لحاظ شود و بین اثربخشی
تخصیص منابع مالي نظام مراقبت سالمت :دیدگاه اخالقي

و انصاف تعادل برقرار شود.
جهت طراحی یک فرمول تأمین مالی با تعدیل بیعدالتی ،تشخیص و حل
موضوعات در حیطههای تعیین مداخالت اثر بخش جهت کاهش بیعدالتی ،تعیین
گروههای محروم جهت انجام مداخله ،تعیین منطقه جغرافیایی افراد ،تخصیص منابع
بر اساس ترکیب گروه در یک منطقه جغرافیایی و حصول اطمینان از صرف منابع
در گروههای محروم و انجام مداخالت مورد نیاز جزو ضروریات است.
در این ارتباط در نظرگرفتن ترکیبی از شاخصهای مناسب و مبتنی بر شواهد
(فرمول یورک) مانند میزان بیماریهای مزمن محدودکننده استانداردشده زیر 71
سال ،مرگومیر استانداردشده (زیر  71سال) ،نسبت افراد مولد از نظر اقتصادی و
بیکار و نسبت افراد بازنشسته که به تنهایی زندگی میکنند ،میتواند مفید باشد.
در کشور ما ایران ،علیرغم تحوالت بسیار نظام بهداشتی و درمانی کشور طی
سالهای بعد از پیروزی انقالب ،مشکالت در دسترسیها و نابرابری در افراد و
گروههای مختلف اقتصادی به دلیل وسعت کشور ،پراکندگی جمعیت و وجود
شرایط اقلیمی متفاوت همراه با عوامل اقتصادی همچنان موجود بوده و الزم است
توزیع منابع اصالح و مصارف مطابق با نیازهای بخش جهت داده شوند .در روش
موجود تخصیص بودجه در ایران دسترسی جغرافیایی با نیازسنجیهایی که
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معاونت توسعه وازرت بهداشت انجام میدهد و دسترسی مالی نیز با اعمال ضریب
محرومیت

11

در فرمول تخصیص بودجه لحاظ شده است .در واقع سیاست

تخصیص منابع مالی به ظاهر فرآیند محور است ،لیکن برخی شاخصها مانند
وضعیت سالمت جمعیت منطقه و ترکیب سنی و جنسی آن در نظر گرفته
نمیشود .به نظر میرسد دیدگاههای غالب در تخصیص بودجه به روش سرانه
تعدیل شده که در سیستم مراقبت سالمت کشورمان استفاده میشود تلفیقی از
ضعفی است که بیعدالتیهایی را در پی دارد.
این مقاله با این انگیزه به بررسی متون مربوط به این موضوع پرداخت که با
توجه به فقدان یک نظریه نظاممند در نظام تخصیص منابع حوزه سالمت در
ایران ،باب گفتگو و اندیشه را حول این موضوع بیش از پیش باز کند.
در پایان پیشنهاد میشود تا روش فعلی توزیع منابع مالی در حوزه سالمت
ایران به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که آیا جنبههای مختلف این
نظام توزیع در یک چارچوب نظری قابل تئوریزهکردن است یا خیر و در صورتی
که چنین امکانی وجود دارد ابعاد مختلف چنین نظریهای چه خواهد بود .در
صورتی که نظام توزیع منابع مالی بخش سالمت ایران فاقد همگنی الزم برای
شکلدادن یک نظریه مشخص باشد آنگاه الزم است که بر اساس اصول و ارزشهای
حاکم بر جامعه برای تدوین یک نظریه جامع تالش گردد.
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کشور
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سوئد

شاخصهای خرد تخصیص منابع

شاخصهای کالن
تخصیص منابع

سن ،جنس ،بیخانمانی،

مناطق روستایی ،میزان

گروههای نژاد

مرگومیر ،سطح آموزش

میزان ناتوانی و وابستگی افراد

هزینه نیروی کار

سن ،وضعیت تأهل ،اشتغال،
مسکن ،ناخوشی

-

نیوزلند

سن ،جنس ،نژاد و وضعیت رفاهی

مناطق روستایی

کانادا

سن ،جنس ،نژاد و وضعیت رفاهی

مناطق دورافتاده
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پینوشتها
1. Health care
 .2کارایی به معنای کسب حداکثر منافع از منابع موجود است.
3. Output
4. Input
5. Respect for Autonomy

12. Allocative efficiency
13. Technical efficiency
14. Social Determinants
15. Dilemma
16. Utilitarianism
17. Egalitarianism
18. Communitarianism
19. Consequentialism
20. Subjective
21. Objective
22. Cost- Benefit Analysis
23. Cost – Efficiency Analysis
)24. QALY(quality adjusted life years
)25. DALY( disability adjusted life years
26. Liberalism
 .27حقوق منفی یعنی آن دسته از حقوقی ذاتی که میبایست از تعرض مصون به مانند مانند حق
آزادی بیان ،حقوق شهروندی ،حق بهرهمندی از امنیت جنایی ،حق در امانبودن از بردهداری و ...در
واقع قانون و اخالق تعرض به این حقوق را منع میکند .در مقابل حقوق مثبت آن دسته از حقوق
هستند که از لحاظ قانونی و اخالقی میبایست برای افراد در نظر گرفته شوند ،مانند سالمت ،اشتغال،
مسکن ،تأمین اجتماعی و. ...
28. Egalitarian
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6. Beneficence
7. Non maleficence
8. Justice
9. Analytical Framework
10. Common Morality
 .11به معنای بودجه کل بخش بهداشت و درمان است .سالمت در معنای عام.
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29. Amartya Kumar Sen
30. John Rawls
31. Justice as Fairness
32. Veil of Ignorance
33. Maximum- minimum
34. Communitarism
35. Historical
36. Norman Daniels&James E. Sabin
37. Publicity
38. Relevance
39. Appeals
40. Enforcement
41. Resource Allocation Working Party
42. Resource Distribution Formula
43. DRG( Diagnostic Related Groups)
44. FFS(Fee For Service)
45. Relevant
46. Inverse care law
47. Allocation according to need
 اشاره به وظیفه اخالقی دارد که هر کار را که ممکن است برای کمک به مردمی که در شرایط.13
. انجام داد،تهدیدکننده به مرگ قرار دارند
. بیانگر سیاستهای اجتماعی در راستای بیشینهنمودن جایگاه اقشار پایین اجتماعی است.13
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Health care system resource allocation: an ethical view
E.Shamsi Gooshki
M.Alipoori Sakha
H.Mostafavi
Abstract
All health care systems around the world are faced with the problem
of limited resources. Therefore a fair allocation of resources is one of
the most important challenges of health systems and it is the main
section in the decision-making process. Having a fair health care
system and equitable allocation of resources in the health care systems
needs to use ethical criteria for distribution of resources.
This paper has been developed to present an overview of the financial
allocation methods in an ethical perspective. We used some data bases
(PUBMED and Google Scholar) and books and papers to study the
methods used for the financial allocation in the health care systems. It
seems an appropriate combination of population indicators, mortality
and additional costs related to rural and remote areas and socio-economic
indicators can improve fairness in allocation and distribution of funds
in the health care systems
Keywords
Health Care System, Resource Allocation, Medical Ethics

