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مقاله پژوهشي

برآورد بار اقتصادی بیماری گلوکوم در ایران در سال 1391

 -1گــروه مدیریــت و اقتصــاد ســامت ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -2مرکــز تحقیقــات عوامــل محیطــی تأثیرگــذار بــر ســامت ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمانشــاه ،کرمانشــاه ،ایــران  -3گــروه چشــم پزشــکی بیمارســتان فارابــی تهــران ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران  -4گــروه مدیریــت و اقتصــاد ســامت،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

* نویسنده مسئول :دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده بهداشت ،گروه مديريت و اقتصاد و سالمت ،تلفن88989129 :
پست الکترونیکakbarisari@tums.ac.ir :

دريافت 95/7/3 :پذيرش95/10/1 :

چکیده

مقدمــه :بیمــاری گلوکــوم هزینههــای مســتقیم و غیرمســتقیم باالیــی را بــر جوامــع تحمیــل میکنــد .هــدف از ایــن مطالعــه
ـود.
بــرآورد بــار اقتصــادی بیمــاری گلوکــوم در ایــران و در ســال  1391بـ

روش کار :ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــه ارزشــیابی اقتصــادی جزیــی میباشــد و بــر اســاس رویکــرد مبتنــی بــر شــیوع و
روش از پاییــن بــه بــاال انجــام شــد .هزینههــای غیرمســتقیم بــر اســاس رویکــرد ســرمایه انســانی محاســبه شــد .دادههــای
مــورد نیــاز از مصاحبــه بــا  10نفــر از متخصصــان بیماریهــای چشــم 100 ،نفــر از بیمــاران ،بررســی متــون و بررســی 100
ـد.
پرونــده از پروندههــای بیمــاران در بیمارســتان فارابــی تهــران بــه دســت آمـ
یافتــه :هزینــه کل بیمــاری  69856494100ریــال بــود کــه  %77/09از آن مربوط به هزینههــای مســتقیم و  %22/91آن مربوط به
ـد (.)%74/4
هزینههــای غیرمســتقیم بــود .هزینــه کل بســتری بیشتریــن ســهم از هزینههــای مســتقیم پزشــکی را شــامل میشـ
متوســط هزینــه درمــان ســرپایی بــرای گروههــای جراحــی و غیرجراحــی بــه ترتیــب  595000و  564640ریــال بــود.
متوســط هزینــه بســتری نیــز  7221830ریــال بــود.
نتیجهگیــری :گلوکــوم بــار اقتصــادی باالیــی را بــر کشــور ایــران تحمیــل میکنــد .بــا برنامهریــزی مناســب بــرای
پیشــگیری و درمــان زودرس میتــوان عــوارض بیمــاری و هزینههــای ناشــی درمــان و از کارافتادگــی را کاهــش داد.
گلواژگان :گلوکوم ،بار اقتصادی ،هزینه بیماری ،ایران

مقدمه

گلوکــوم از جملــه بیماریهــای مزمــن چشــم اســت کــه باعث
آســیب برگشــتناپذیر بــه عصــب بینایــی میگــردد؛ گلوکــوم
میتوانــد علــت اصلــی کاهــش بینایــی و نابینایــی باشــد .بعــد از
کاتاراکــت دومیــن عامــل نابینایــی در سراســر جهــان و یکــی از
علتهــای قابــل پیشــگیری نابینایــی اســت ( .)1از مهمتریــن
ریســک فاکتورهــای گســترش گلوکــوم بــاال رفتــن فشــار داخــل
چشــم ،1بــزرگ شــدن نســبت کاپ 2بــه دیســک ،3نــازک شــدن
نقطــه مرکــزی قرنیــه ،ســن بــاال و تاریخچـهی خانوادگــی ابتــا
بــه گلوکــوم میباشــد ( .)2شــیوع گلوکــوم در سراســر جهــان
در حــال افزایــش اســت .آمارهــا نشــان میدهــد کــه در ســال
 2010در جهــان  60.5میلیــون نفــر ( %2/65جمعیــت بــاالی 40
ســال جهــان) از گلوکــوم رنــج میبردنــد .انتظــار مـیرود شــیوع
)Intra Ocular Pressure (IOP
Cup
3
Disk
1
2

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

گلوکــوم در ســال  2020بــه  79.6میلیــون نفــر برســد کــه بــر
تمامــی کشــورها اثــر خواهــد گذاشــت ( .)1شــیوع گلوکــوم در
ایــران  %1.4بــرآورد شــده اســت (.)3
بیمــاری گلوکــوم بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی آن ســبب
هزینههــای مســتقیم و غیرمســتقیم قابــل توجــهای میشــود
( .)4هزینههــای مســتقیم تقریب ـ ًا  2میلیــون شــهروند آمریکایــی
و  300000شــهروند اســترالیایی مبتــا بــه گلوکــوم بــه ترتیــب
 2.9بیلیــون دالر و و  144.2میلیــون دالر تخمیــن زده شــد .بــا
ایــن وجــود ایــن تخمینهــا کمتــر از هزینههــای اجتماعــی
مربــوط بــه درمــان اســت چــون نیمــی از بیمــاران مبتــا بــه
گلوکــوم از آن آگاه نیســتند ( .)5 ,4مــدل مارکــوف بــر اســاس
دیتاهــای مدیکیــر آمریــکا از ســال  1999تــا  2005نشــان
میدهــد کــه هزینههــای گلوکــوم (هزینههــای مســتقیم و
غیرمســتقیم پزشــکی) از دیــدگاه پرداختکننــده بــه صــورت
نمــوی افزایــش یافتــه اســت ( .)6میانگیــن هزینههــای پزشــکی

Downloaded from hakim.hbi.ir at 0:04 IRST on Tuesday November 20th 2018

علیاصغر شاکری ،1علی کاظمیکریانی،2علی اکبریساری ،*1قاسم فخرائی ،3احمد فیاضبخش ،1علیرضا یوسفی

4

علیاصغر شاکری و همكاران

در حــوزه ســامت جامعــه ،توســعه و تخصیــص منابــع انســانی و
مالــی و گســترش ظرفیتهــای ســازمانی در جهــت طراحــی،
اجــرا و ارزشــیابی مداخلههــای هزینــه -اثربخــش پیشــگیری،
درمانــی و توانبخشــی اســت.
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی بیمــاری گلوکــوم در ایــران و نیــز
اهمیــت وجــود اطالعــات هزینــهای انــواع بیماریهــا بــرای
تصمیمگیــری مناســبتر مدیــران و سیاســتگذاران عرصــه
ســامت ،ایــن مطالعــه بــا هــدف بــراورد بــار اقتصــادی بیمــاری
گلوکــوم و تعییــن هزینههــای مســتقیم و غیرمســتقیم ایــن
بیمــاری در جامعــه ایــران در ســال  1391و بــا روش هزینــه
4
بیمــاری انجــام شــد.

روش کار:

در ایــن مطالعــه بــراي محاســبه بــار اقتصــادي بیمــاری
گلوکــوم از روش هزینــه بیمــاری ( )COIو بــر اســاس رویکــرد
مبتنــي بــر شــیوع 5و روش از پاییــن بــه بــاال 6اســتفاده شــده
اســت و هزینههــا از دیــدگاه اجتماعــی 7بررســی شــده اســت
چــرا کــه در ايــن رويكــرد هزينههــاي واقعــي تحميــل شــده
بــه جامعــه بهوســيله بيمــاري بهدســت ميآيــد ( .)12-10بــا
توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه روش مبتنــی بــر شــیوع مناســب
اســت زیــرا ایــن روش اجــزای اصلــی مخــارج جــاری ســامت
را شناســایی مینمایــد ( .)13در رویکــرد  COIهزينههــا
بــه ســه گــروه هزینههــای مســتقیم پزشــكي ،هزینههــای
مســتقیم غیرپزشــکی تحميــل شــده بــه بیمــار و خانــوادهاش و
هزینههــای ناشــي از تولیــد از دســت رفتــه 8یــا غیرمســتقیم
تقســيم ميشــود (.)14 ,10
هزينههــاي پزشــكي شــامل هزينههــاي تشــخيص ،درمــان،
پيگيــري ،بازتوانــي ،غربالگــري و داروهــا ميباشــد .هزینههــای
مســتقیم غیرپزشــکی مخــارج تحميــل شــده بــه بيمــار و خانــواده
اوســت کــه بواســطه جســتجوی درمــان بوجــود میآینــد
شــامل هزينههــاي رفتوآمــد بيمــار و خانــوادهاش بــه مراكــز
درمانــي ،هزينههــاي اقامــت در شــهرهاي بــزرگ بــه منظــور
انجــام معالجــه و هزينههــاي پرســتاري از فــرد بيمــار در منــزل
ميشــود .هزینههــای ناشــي از تولیــد از دســت رفتــه هــم شــامل
9
هزينــه هــاي مربــوط بــه از دســت دادن توليــد بــه دليــل ناتواني
و يــا مــرگ زودرس 10اســت كــه بــه جامعــه تحميــل ميشــود
( .)4هزینههــای تولیــد از دســت رفتــه از طریــق رویکــرد ســرمایه
انســانی محاســبه شــد .در ایــن رویکــرد ارزش افــرد براســاس
تولیــد و درآمــد آنهــا بــرای جامعــه محاســبه میشــود .بنابرایــن
هزینههــای غیرمســتقیم بیمــاری بــر اســاس ســالهای عمــر
از دســت رفتــه بــه علــت مــرگ زودرس و یــا روزهــای غیبــت از
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در طــول عمــر بیمــاران مبتــا بــه گلوکــوم  1688دالر بیشــتر
از بیمــاران بــدون گلوکــوم در طــول عمــر انتظــاری بــود (ســال
 =12/3میانگیــن) اگــر چــه تفــاوت بیــن بیمــاران گلوکــوم بــا
زاویــه بــاز و گــروه کنتــرل بــه صــورت آمــاری قابــل توجــه
نبــود ،محققــان میانگیــن هزینـهی مدیکیــر مربــوط بــه گلوکــوم
زاویــه بــاز را تقریبـ ًا  137دالر بــه ازای بیمــار در ســال تخمیــن
زدنــد ( .)7هزینههــای مســتقیم حتــی در مراحــل مقدماتــی
گلوکــوم نیــز قابــل مشــاهده اســت ،در فرانســه و ســوئد کل
هزینههــای مســتقیم درمــان ســالیانه بــه ازای هــر بیمــار در
مراحــل مقدماتــی گلوکــوم بــه ترتیــب  390و  531یــورو تخمیــن
زده شــد .هزینههــای مربــوط بــه دارو تقریبــ ًا  %50هزینههــای
کل را در هــر دو کشــور بــه خــود اختصــاص دادنــد؛ افــرادی کــه
در مراحــل پایانــی بیمــاری بودنــد هزینههــای غیــر مســتقیم
قابــل توجــهای داشــته و بــار اقتصــادی زیــادی بــر منابــع
مراقبــت ســامت وارد کردنــد (.)7
مراحــل پایانــی بیمــاری ســبب ایجــاد هزینههــای غیرمســتقیم
بیشــتری میشــوند (هزینههــای مربــوط بــه کمــک دوســتان،
اعضــای خانــواده و هزینههــای توانبخشــی) کــه هزینههــای
کلــی را افزایــش میدهنــد .محاســبهی هزینههــای غیرمســتقیم
مشــکل اســت و مطالعــات از روشهــای مختلفــی بــرای تخمیــن
آنهــا اســتفاده میکننــد (از قبیــل مراقبــت و دیــدار دوســتان و
خانــواده بــا بیمــار) ( .)7در اروپــا میانگیــن هزینههــای ســالیانه
مراقبــت ســامت مربــوط بــه گلوکــوم منجــر بــه نابینایــی
بیــن  429تــا  523یــورو تخمیــن زده شــد در حالــی کــه
کل هزینههــای ســالیانه شــامل هزینههــای توانبخشــی و
هزینههــای خانــواده بیــن  11758و  19111یــورو بــود ( .)8در
ســال  2005هزینههــای ســالیانه مراقبــت ســامت مربــوط بــه
بیمــاران مراحــل پایانــی گلوکــوم در فرانســه ،دانمــارک ،آلمــان
و انگلیــس  830یــورو بــه ازای هــر بیمــار محاســبه گردیــد کــه
بیشتریــن هزینههــا مربــوط بــه هزینههــای نگهــداری و
مراقبــت در منــزل از  633یــورو در آلمــان تــا  4878یــورو در
فرانســه بــود (.)8
هــدف مطالعاتــي كــه بــه بررســي هزينههــاي يــك بيمــاري
ميپردازنــد ،شناســايي و بــرآورد هزينههــاي مختلــف يــك
بيمــاري خــاص اســت و نتايــج ايــن مطالعــه در قالــب واژههــاي
پولــي بيــان ميشــود و كل بــار مالــي و هزين ـهاي را كــه يــك
بيمــاري خــاص بــراي جامعــه دارد ،تعييــن ميكنــد ( .)4بــا
توجــه بــه محدوديــت منابــع موجــود جهــت تاميــن نيازهــاي
بهداشــتي درمانــي ،برنامهريــزي دقيــق بــراي اســتفاده از ايــن
منابــع ضــروري بــه نظــر ميرســد .گســترش اطالعــات دربــاره
هزينههــاي ناشــي از بيماريهــا و عــوارض آنهــا ايــن امــكان
را بــه تصميمگيــران ميدهــد تــا بيــن كاربردهــاي مختلــف
منابع،مقايســه صحيحــي انجــام دهنــد ( .)9همچنیــن هــدف
نهایــی از بــرآورد بــار بیماریهــا ،فراهــم آوردن شــواهد
عینــی مــورد نیــاز بــرای سیاســتگذاری ،طراحــی و مدیریــت
برنامههــای ســامت ،اولویتگــذاری پژوهشهــای راهبــردی
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 -1تعییــن جنبههــای اپیدمیولوژیکــی بیمــاری گلوکــوم
در ایــران :محاســبهی دقیــق بــار اقتصــادی بیمــاری نیازمنــد

بــرآورد میانگیــن هزینههــای بیمــاری و تخمیــن تعــداد افــراد
مبتــا بــه بیمــاری و یــا درگیــر در اقدامــات درمانــی مربوطــه
اســت ،پــس بنابرایــن جنب ـهی اپیدمیولوژیکــی بیمــاری بســیار
حایــز اهمیــت اســت .بــرای تخمیــن شــیوع از مطالعــات گذشــته
اســتفاده شــد .ســایر اطالعــات اپیدمیولوژیکــی از قبیــل توزیــع
بیمــاران و تفکیــک ســنی از مطالعــات گذشــته از طریــق مصاحبه
بــا متخصصیــن چشمپزشــکی اســتخراج گردیــد .در مطالع ـهی
حاضــر بــرای ایــن منظــور از مطالعــات دکتــر امینــی ( )3و دکتــر
اکبریســاری ( )15کــه بــه ترتیــب بــه بررســی شــیوع گلوکــوم و
تعــداد اعمــال جراحــی چشــم در ایــران پرداختهانــد اســتفاده شــد.
نســبت بیمــاران نیازمنــد بــه عمــل جراحــی بــه بیمــاران نیازمنــد
بــه لیزردرمانــی و دارودرمانــی از پروندههــای بیمــاران گلوکومــی
بســتری در بیمارســتان چشمپزشــکی فارابــی تهــران اســتخراج
گردیــد .دلیــل انتخــاب بیمارســتان فارابــی بــه عنــوان جامعـهی
مــورد مطالعــه ،ارجــاع 11شــدن تخصصــی بیمــاران از تمــام
نقــاط کشــوردر کنــار مراجعــات پــر تعــداد بیمــاران ســرپایی بــه
درمانگاههــای بیمارســتان و اســتاندارد خدمــات چشمپزشــکی

 -2تعییــن جنبههــای پاتولوژیکــی و الگوهــای درمــان
گلوکــوم در ایــران :بــرای کســب اطالعــات مــورد نیــاز در ایــن
زمینــه نیــز از منابــع مختلفــی از قبیــل بررســی متــون ،12بررســی
پروندههــای موجــود در بیمارســتان چشمپزشــکی فارابــی و مصاحبــه
بــا متخصصــان اســتفاده شــد .بــه عنــوان مثــال بــرای تعییــن توزیــع
بیمــاران از نظــر مــوارد جراحــی پروندههــای موجــود در بیمارســتان
فارابــی بررســی شــد و همچنیــن از یافتههــای مطالعــات قبلــی
اســتفاده گردیــد ( .)15 ,3بــه منظــور تعییــن الگوهــای درمانــی شــایع
در ایــران بیــش از  10مصاحبــه بــا متخصصــان بیماریهــای چشــمی
انجــام شــد و دارودرمانــی و لیزردرمانیهــای شــایع نیــز بــا بررســی
 100پرونــده در بیمارســتان فارابــی تعییــن گردیــد.
 -3تخمیــن هزینههــا :همانطــور کــه در قســمتهای

قبلــی اشــاره شــد ،هزینههــا بــه گروههــای مختلفــی تقســیم
میشــوند و هــر کــدام از آنهــا بایــد جداگانــه محاســبه شــود.
در ایــن مطالعــه نیــز بــرای محاســبه هــر گــروه از هزینههــا
اقدامــات مختلفــی صــورت گرفتــه کــه در ادامــه تبییــن
میشــود .
الــف) هزینههــای مســتقیم پزشــکی :هزینههــای
پزشــکی خــود بــه  5زیرگــروه عمــده تقســیم شــدند کــه
عبارتنــد از :هزینههــای تشــخیصی ،جراحــی ،لیزردرمانــی ،دارو
درمانــی و هزینههــای دوره پیگیــری .بــرای هــر یــک از ایــن
زیــر گروههــای هزینــه پزشــکی محققیــن نیــاز داشــتند کــه
هزینــه متوســط هــر زیــر گــروه را بهدســت آورنــد .ســپس بــا
ضــرب ایــن هزینــهی متوســط در فراوانــی هــر یــک از زیــر
گروههــای هزینــهی مســتقیم ،هزینــه کل هــر یــک از ایــن
زیرگروههــا بهدســت آمــد و در نهایــت بــا جمــع هزینــه کل
ایــن زیرگروههــا هزینــه مســتقیم پزشــکی کل بهدســت آمــد.
جــدول انــواع هزینههــا مســتقیم پزشــکی ،داده مــورد نیــاز بــرای
محاســبه آنهــا و منبــع ایــن دادههــا را نشــان میدهــد.
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جدول -1انواع هزینههای مستقیم پزشکی بیماری گلوکوم و منبع دادههای مربوط به آنها برای محاسبه هزینههای مستقیم پزشکی

نوع هزینه مستقیم
پزشکی

هزینههای تشخیصی

داده مورد نیاز برای محاسبه

منبع داده

آزمونهــای تشــخیصی رایــج در
ایــران

مصاحبــه بــا متخصصــان بیماریهــای
چشــمی -بررســی پرونــدهای بیمــاران
بســتری در بیمارســتان فارابــی

 10جلسه مصاحبه با متخصصان بیماریهای چشم

تعرفه تستهای تشخیصی

تعرفههــای وزارت بهداشــت ایــران بــرای
بخــش عمومــی

در ایــن مطالعــه فــرض شــد کــه همــه بیمــاران در بخــش
عمومــی درمــان میشــوند (در واقعیــت تقریبــا  %80از
بســتریها در بخــش دولتــی اســت).

متوســط تســتهای تشــخیصی
انجــام شــده بــرای هــر بیمــار

بررســی پروندههــای بیمــاران بســتری در
بیمارســتان چشــم پزشــکی فارابــی

شیوع

بررســی متــون علمــی و مقــاالت منتشــر
شــده (مقالــه امینــی و همکارانــش و
اکبریســاری و همکارانــش)
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توضیحات

ایــن داده بــرای محاســبه همــه اقســام هزینــه مــورد نیــاز
بوده اســت.
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کار بــه علــت ناتوانــی یــا جســتجو و پیگیــری درمــان محاســبه
میشــود .از آنجايــي كــه گلوکــوم افــراد را از انجــام فعاليتهــاي
معمولــي بــاز م ـيدارد و باعــث افــت پتانســیل و غیبــت از کار
بيمــاران ميشــود ،لــذا منظــور از هزينههــاي مربــوط بــه ابتــا
و ناتوانــي ،هزينههــاي توليــد اقتصــادي از دســت رفتــه در اثــر
ناتوانــي و یــا از كارافتادگــي افــراد اســت .از آنجايــي كــه گلوکــوم
باعــث مرگومیــر نمیشــوند ،لــذا در محاســبه بــار اقتصــادي
بيمــاري بــراي جامعــه ايــن هزينههــای تولیــد از دســت رفتــه
ناشــی از مــرگ زودرس لحــاظ نشــد .بهمنظــور انجــام ایــن
پژوهــش و محاســبه انــواع مختلــف هزینههــا مراحــل زیــر طــی
شــده اســت:

ارایــه شــده

میباشــد.

علیاصغر شاکری و همكاران

متوسط هزینه جراحی

185
پرونــده تعــداد  85بیمــار جراحــی شــده در
بیمارســتان فارابــی در ســال 1391

هزینههای جراحی

هزینههای دارودرمانی

هزینههای دوره
پیگیری

متوسط هزینه لیزردرمانی

تعرفههــای وزارت بهداشــت ایــران بــرای
بخــش عمومــی

نســبت لیزردرمانــی از همــه
مداخــات درمانــی در بیمــاران
مبتــا بــه گلوکــوم

بــا توجــه بــه الگوهــای رایــج درمانــی
در ایــران ،ویژگیهــای پاتولوژیــک
بیمــاران ،بررســی پرونــده بیماران بســتری
در بیمارســتان فارابــی و مصاحبــه بــا
متخصصــان بیماریهــای چشــمی و نیــز
بــا توجــه بــه میــزان بــروز ســال 1391
تعــداد بیمارانــی کــه بــه لیزرتراپــی نیــاز
داشــتند مشــخص شــد.

داروهــای مصرفــی (بــا تجویــز
پزشــک)

بررســی پروندههــای پزشــکی بیمــاران،
مصاحبــه بــا متخصصــان چشمپزشــکی

داروهــای مصرفــی (بــدون تجویــز
پز شک )

مصاحبه با بیماران و همراهان آنها

قیمت داروها

لیســت قیمــت خردهفروشــی داروخانــه
بیمارســتان فارابــی در ســال 1391

الگوهــای رایــج درمــان گلوکــوم و
الگــوی پیگیــری بیمــاران پــس از
درمــان اولیــه

مصاحبه با متخصصین

ب) هزینههــای بیمــار و خانــوادهاش :از هزینههــای بیمــار
و خانــوادهاش فقــط هزینههــای مســافرت و اقامــت محاســبه شــد.
بدینمنظــور پرسشــنامههایی طراحــی گردیــد و توســط 100
نفــر از بیمــاران مراجعهکننــده بــه بیمارســتان فارابــی تهــران کــه
بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند تکمیــل شــد.
ج) هزینههــای تولیــد از دســت رفتــه :بــرای محاســبه
هزینههــای ایــن گــروه از رویکــرد ســرمایه انســانی اســتفاده شــد.
بهعلــت اینکــه بیمــاری گلوکــوم تنهــا بــه از کارافتادگــی بیمــاران
منجــر میشــود و معمــو ًال موجــب مــرگ زودرس نمیشــود
بنابرایــن مــا نیــز تنهــا هزینــه تولیــد از دســت رفتــه بــه دلیــل
ناتوانــی و پیگیــری درمــان را بــرای ایــن بیمــاران و خانــواده هــای
آنهــا محاســبه نمودیــم .بدینمنظــور ابتــدا از طریــق مصاحبــه
بــا متخصصیــن و بررســی اطالعــات منتشــر شــده در مطالعــات

شــایان ذکــر اســت کــه در رونــد درمــان گلوکــوم
دارودرمانــی رویکــرد اصلــی درمــان بــوده و لیزردرمانــی
و جراحــی در مراحــل بعــدی قــرار میگیرنــد ،داروهــا
براســاس نظرمتخصصیــن بــه داروهــای بــا تجویــز
پزشــک و داروهــای بــدون تجویز پزشــک تقســیم شــدند.

هزینههــای ایــن گــروه بــا اســتفاده از الگوهــای رایــج
درمــان گلوکــوم و الگــوی پیگیــری بیمــاران پــس از
درمــان اولیــه کــه از طریــق مصاحبــه بــا متخصصیــن
تعییــن شــد و بــا اســتفاده از شــیوع بــرآورد شــده و
تعرفههــای پزشــکی در ســال  1391بــرآورد گردیــد.

قبلــی ( )15 ,3و همچنیــن مصاحبــه بــا بیمــاران و همراهــان آنهــا،
تعــداد روزهــای از کارافتادگــی بــه ازای هــر بیمــار پــس از مداخلــه
درمانــی تعییــن شــد .همچنیــن بــا اســتفاده از شــیوع برآورد شــده،
تعــداد کل روزهــای از کارافتادگــی بیمــاران در ســال  1391بــرای
کشــور تخمیــن زده شــد .ســپس تعــداد روزهــای از کارافتادگــی
در متوســط دســتمزد روزانــه در ســال ضــرب شــد و هزینــه از
کارافتادگــی بــه دلیــل ابتــا بــه گلوکــوم در ســال  1391بــرآورد
شــد ( .)16البتــه نــرخ دســتمزد روزانــه بــرای بیمــاران شــاغل و
غیرشــاغل متفــاوت بــود .نــرخ اشــتغال زنــان از دادههــای موجــود
در مرکــز آمــار بهدســت آمــد ( .)17گرچــه بیمــاران غیرشــاغل
در ظاهــر دســتمزدی ندارنــد امــا بهدلیــل اینکــه ایــن افــراد از
انجــام فعالیتهــای روزمــره خــود (مثــ ً
ا فعالیــت خانــهداری)
بــاز میماننــد نــرخ دســتمزدی معــادل حداقــل دســتمزد روزانــه
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هزینههای لیزردرمانی

نســبت جراحــی از همــه
مداخــات درمانــی در بیمــاران
مبتــا بــه گلوکــوم

مصاحبــه بــا متخصصــان بیماریهــای
چشــمی ،بررســی  100پرونــده بســتری در
بیمارســتان چشمپزشــکی فارابــی

بــا توجــه بــه رفــرال بــودن بیمارســتان فارابــی در کشــور
و بــا توجــه بــه ثابــت بــودن تعرفههــای درمانــی در
سراســر کشــور ،نتایــج بدســت آمــده از مطالعــه پروندههــا
در ایــن مرکــز تــا حــد زیــادی قابــل تعمیــم بــه کل ایــران
میباشــد

برآورد بار اقتصادی بیماری گلوکوم در ایران ...
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نتایج

بررســیها نشــان داد از هــر  100بیمــار مراجعهکننــده 77
بیمــار تحــت نظــر لیزرتراپــی و دارودرمانــی و  23بیمــار تحــت
عمــل جراحــی قــرار گرفتــه بودنــد .بنابرایــن بــا اطالعاتــی کــه
بــه دســت آمــد تعــداد عملهــای ســالیانه جراحــی گلوکــوم
در ایــران  4390عمــل و تعــداد بیمــاران بــا لیزردرمانــی و
دارودرمانــی  14690نفــر بــرآورد شــد .هزینههــای بیمــاری

هزینههــای مســتقیم پزشــکی بــرای بیمــاران گلوکــوم
(بــه ازای هــر بیمــار) :در ایــن قســمت میبایســتی هزینــه

درمــان ســرپایی بــرای هــر دو گــروه جراحــی و غیرجراحــی و
هزینــه بســتری بیمــار محاســبه میشــد .جــدول  2نشــاندهنده
نحــوه محاســبه هزینــه درمــان ســرپایی بــه ازای هر نفــر و اقالم
ایــن هزینههــا اســت .بــرای جلوگیــری از اشــتباه و عدم محاســبه
دوبــاره اقــام زیــر مجموعــه در داخــل پرانتــز نوشــته شــدهاند.
همانگونــه کــه مالحظــه میشــود هزینــه درمــان ســرپایی
شــامل هزینــه تس ـتهای تشــخیصی ،هزینــه ویزیــت ،هزینــه
داروهــای تجویــزی ،هزینــه لیزردرمانــی و هزینــه داروهــای
بــدون تجویــز میباشــد.

جدول -2برآورد هزینههای درمان سرپایی به ازای هر نفر و به تفکیک گروه جراحی و غیرجراحی

نوع هزینه
هزینه درمان سرپایی به ازای هر نفر(گروه جراحی)
هزینه تستهای تشخیصی
متوسط هزینه ویزیت (ضرب میشود در متوسط تعداد ویزیت ())1.96
متوسط هزینه دارو (ضرب میشود در متوسط تعداد ویزیت ())1.96

مبلغ (به ریال)
595,000
()373،790
(1.96*37000= )72،520
(1.96* 74310= )145,650

هزینه داروی بدون تجویز

()3040

هزینه درمان سرپایی به ازای هر نفر(گروه غیرجراحی)

564,640

متوسط هزینه تست های تشخیصی هر بیمار

()265290

متوسط هزینه ویزیت (ضرب می شود در متوسط تعداد ویزیت())1.47

(1.47*55,000=)80,850

متوسط هزینه دارو (ضرب می شود در متوسط تعداد ویزیت())1.47

(1.47*61,100=)89,820

متوسط هزینه لیزر هر بیمار
متوسط هزینه دارو بدون تجویز هر بیمار

هزینــهی تســتهای تشــخیصی از میانگیــن هزینههــای
تشــخیصی بــه ازای هــر کــدام از بیمــاران گــروه جراحــی و
غیرجراحــی محاســبه شــد .هزینــه ویزیــت و دارو از پروندههــا
بهدســت آمــد و عــدد  1.96در گــروه بیمــاران جراحــی و عــدد
 1.47در گــروه بیمــاران غیرجراحــی ،میانگیــن تعــداد مراجعــات
بیمــاران اســت .هزینــهی لیزردرمانــی بیمــاران از پروندههــای
بیمــاران لیــزر شــده در بیمارســتان بهدســت آمــد .هزینــهی
داروهــای بــدون تجویــز از مصاحبــه بــا بیمــاران و بهصــورت

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

()123,680
()5000
آمــد.

میانگینگیــری بــرای تمــام بیمــاران بهدســت
در جــدول 3نحــوه بــرآورد هزینــه کل بســتری (گــروه جراحی) و
اقــام آن درج شــده اســت .بــرای جلوگیــری از اشــتباه و محاســبه
چنــد بــاره ،اقــام زیــر مجموعــه در داخــل پرانتــز نوشــته شــده
اســت .از آنجــا کــه متوســط هزینههــای بیمــاری گلوکــوم از طریق
گلوبــال بــودن بیمــاری و بــر اســاس کتــاب تعرفــه و مشــاوره بــا
واحــد ترخیــص بیمارســتان بــه صــورت برابــر بــرای بیمــاران لحاظ
گردیــد ،انحــراف معیــار ارقــام محاســبه شــده میباشــد.
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مصــوب وزارت کار در ســال  ،1391بــرای ایــن افــراد در نظــر
گرفتــه شــد .بــرای شــاغلین نیــز متوســط دســتمزد شــاغلین در
کشــور در ســال  1391در نظــر گرفتــه شــد ( .)16از آنجایــی کــه
معمــو ًال یکــی از افــراد خانــواده نیــز همــراه بــا بیمــار بــه مراکــز
درمانــی مراجعــه میکنــد ،هزینــه از کارافتادگــی بــرای همراهــان
بیمــاران نیــز محاســبه شــد .البتــه بــرای ایــن افــراد هماننــد افــراد
غیرشــاغل حداقــل نــرخ دســتمزد روزانــه لحــاظ گردیــد (.)16

گلوکــوم در ایــران بــه تفکیــک هزینههــای مختلــف محاســبه
شــد و در نهایــت بــا جمــع ایــن هزینههــا ،بــار اقتصــادی
بیمــاری گلوکــوم در ســال  1391بــه دســت آمــد .هزینههــای
بیمــاری بــه شــرح زیــر بــود:

علیاصغر شاکری و همكاران
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جدول -۳برآورد هزینههای بستری بیماران گلوکوم به تفکیک انواع خدمات و کاالهای دریافتی

متوسط هزینه بستری یک بیمار (گروه جراحی)
متوسط هزینه ویزیت

۳۷۰۰۰

0/51

متوسط هزینه یک شب تخت

۴۸۶۰۰۰

6/72

متوسط هزینه همراه در بیمارستان

۲۱۰۰۰۰

2/9

متوسط هزینه جراحی

۱۴۰۸۰۰۰

19/49

متوسط هزینهی تستهای روتین

۲۲۵۵۰۰

3/12

متوسط ویزیت جراحی

۱۸۲۰۰۰

2/52

متوسط ویزیت مشاوره

۱۸۲۰۰۰

2/52

متوسط هزینه بیهوشی

۱۰۳۰۰۰۰

14/26

متوسط هزینه اتاق عمل

۷۰۴۰۰۰

9/74

متوسط هزینه تکنسین

۲۸۱۶۰۰

3/89

متوسط هزینه پیگیری یک هفتهای درمان

۲۵۷۳۰

0/35

متوسط هزینه لباس

۱۵۰۰۰۰

2/07

متوسط هزینه خرید تجهیزات اتاق عمل

۲۳۰۰۰۰۰

31/84

جمع

۷۲۲۱۸۳۰

۱۰۰

قابــل ذکــر اســت کــه بیمــاری گلوکــوم بهصــورت گلوبــال
بــوده و براســاس  Kتعریــف شــده در کتــاب کالیفرنیــا هزینههای
فــوق محاســبه شــدهاند .جراحــی گلوکــوم  Kشــانزده داشــته
کــه برابــر بــا یــک میلیــون و چهارصــد و هشــت هــزار ریــال
میباشــد و بدینترتیــب هزینــهی اتــاق عمــل از طریــق %۵۰
ایــن مقــدار و هزینــه تکنســین اتــاق عمــل  %۲۰ایــن مقــدار
محاســبه شــد .هزینـهی بیهوشــی براســاس  Kبیهوشــی و ســایر
هزینههــا بــر اســاس اطالعــات بهدســت آمــده از واحــد درآمــد و
ترخیــص بیمارســتان بهدســت آمــد .هزینـهی تسـتهای روتیــن
عمــل نیــز از واحدهــای آزمایشــگاه و تصویربــرداری بیمارســتان
بــا توجــه بــه درخواســت تســتهای پزشــکان بهدســت آمــد.
هزینــه خریــد تجهیــزات اتــاق عمــل و لبــاس نیــز از واحــد
تجهیــزات اتــاق عمــل بیمارســتان بهدســت آمــد.
هزینــهی مســتقیم غیرپزشــکی :ایــن هزینــه بــرای بیمــاران
جراحــی و غیرجراحــی محاســبه شــد و حاصلضــرب تعــداد
بیمــاران در میانگیــن هزین ـهی حمــل و نقــل ،اســکان و غیــره
میباشــد .میانگیــن ایــن هزینههــا در گــروه جراحــی ۵۶۴۷۸۰
ریــال و در گــروه غیرجراحــی  ۵۹۶۴۹۰ریــال بــود .بــا توجــه بــه
پاســخهای بیمــاران در مصاحبــه ،متوســط هزینههــای اقامــت
و همچنیــن مســافرتهای داخــل و یــا بــرون شــهری آنهــا
محاســبه شــده و بــا تقســیم آن بــر تعــداد بیمــاران میانگیــن
هزینههــا بــرآورد شــد.
هزینـهی غیرمســتقیم یــا تولیــد از دســت رفتــه :شــامل
بیمــاران ســرپایی ،بیمــاران جراحــی شــده و همراهــان بیمــاران

جراحــی شــده میباشــد بهترتیــب  ۸۳۴۸۵۰و ۵۵۲۸۰۰
و  ۲۹۹۲۰۰ریــال محاســبه شــد کــه در تعــداد افــراد مذکــور
ضــرب میگــردد .ایــن هزینههــا نیــز از پاســخ بیمــاران در
پرسشــنامهها بــرآورد شــد بدینصــورت کــه بــا توجــه بــه
شــاغل بــودن بیمــاران و میانگیــن حقــوق آنهــا و یــا اســتفاده
از حداقــل حقــوق کشــوری بــه میــزان  ۲۰۱۶۰۰ریــال (بــرای
زنــان خانــهدار) و تقســیم آنهــا بــر تعــداد بیمــاران هزینــه
ســرانه تولیــد از دســت رفتــه محاســبه شــدند .بــا توجــه بــه
اینکــه تعــداد  ۲۳بیمــار در گــروه جراحــی و  ۷۷بیمــار در گــروه
غیرجراحــی قــرار داشــتند و از آنجــا کــه تعــداد بیمــاران جراحــی
شــده در ســال  ۴۳۹۰بیمــار میباشــد تعــداد بیمــاران پذیــرش
شــدهی ســرپایی تحــت نظــر لیزردرمانــی و دارودرمانــی ۱۴۶۹۰
بیمــار تخمیــن زده شــد کــه در میانگیــن هزینههــای مربــوط بــه
بیمــاران جراحــی و ســرپایی ضــرب شــد.
بــار اقتصــادی بیمــاری گلوکــوم در ایــران :جهــت
محاســبهی بــار اقتصــادی گلوکــوم همچنــان کــه در بــاال اشــاره
گردیــد تعــداد بیمــاران در گروه جراحــی و غیرجراحــی در میانگین
هزینههــای جراحــی و ســرپایی ســالیانه در ایــران ضــرب
گردیــد در ضمــن میانگیــن هزینههــای مســتقیم پزشــکی و
هزینههــای تولیــد از دســت رفتــه در مجمــوع بیمــاران گلوکــوم
کشــور ضــرب و بــا هزینههــای گروههــای جراحــی ،ســرپایی و
مســتقیم غیرپزشــکی جمــع گردیــد:
هزینه کل مستقیم غیرپزشکی:
(۱۱۲۴۱۸۲۲۳۰۰= )۱۴۶۹۰* ۵۹۶۴۹۰( + )۴۳۹۰* ۵۶۴۷۸۰
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مبلغ (ریال)

درصد از هزینه بستری

برآورد بار اقتصادی بیماری گلوکوم در ایران ...

188

جدول -4هزینههای مستقیم بیماری گلوکوم در ایران در سال 1391

نوع هزینه

10906611600

-

هزینه کل درمان سرپایی (گروه جراحی)

(2612050000= )4390* 595000

-

هزینه کل درمان سرپایی (گروه غیرجراحی)

(8294561600= )14690* 564640

-

هزینه کل بستری بیماران

(31703833700= )4390* 7221830

-

هزینه کل مستقیم پزشکی

42610445300

79/12

هزینه کل مستقیم غیرپزشکی

11241822300

20/88

هزینه کل مستقیم

53852267600

100

هزینه کل درمان سرپایی

هزینــه کل غیرمســتقیم (تولیــد از دســت رفتــه):

مبلــغ  552800ریــال متوســط هزینــه تولیــد از دســت رفتــه
بــرای بیمــاران بســتری 299200 ،ریــال متوســط هزینــه تولیــد
از دســت رفتــه بــرای همــراه بیمــاران بســتری و  834850ریــال
نیــز متوســط هزینــه غیرمســتقیم بــرای بیمــاران ســرپایی بــود.
بنابرایــن بــا ضــرب ایــن هزینههــا در تعــداد بیمــاران بســتری
و ســرپایی (جراحــی و غیرجراحــی) هزینــه کل غیرمســتقیم
محاســبه شــد .در اینجــا فــرض شــد کــه همــه بیمــاران بســتری
همــراه داشــتهاند.
(16004226500 = )4390* 299200( + )4390* 552800( + )14690* 834850

هزینــه کل بیمــاری گلوکــوم :هزینــه کل بیمــاری برابــر
اســت هزینــه کل مســتقیم و هزینــه کل غیرمســتقیم لــذا
بیمــاری گلوکــوم ســالیانه مبلغــی تقریبـ ًا معــادل 69856494100
ریــال (مجمــوع  53852267600و  16004226500ریــال) را بــر
اســاس هزینههــای ســال  1391بــر جامعــه ایــران تحمیــل
میکنــد .در جــدول  4نســبت هــر یــک از اقــام اصلــی هزینههــا
از کل هزینههــا نیــز محاســبه شــده اســت .مالحظــه میشــود
هزینههــای بســتری بهطــور چشــمگیری از ســایر هزینههــا
بیشــتر میباشــد ،بهطــوری کــه حــدود  %45از هزینههــا را بــه
خــود اختصاص داده اســت.

بحث

گلوکــوم از جملــه بیماریهــای مزمــن چشــم اســت کــه
باعــث آســیب برگشــتناپذیر بــه عصــب بینایــی میگــردد
و شــیوع آن در ایــران  %1/4بــرآورد شــده اســت ( .)3بیمــاری
گلوکــوم باتوجــه بــه شــیوع بــاالی آن ســبب هزینههــای
مســتقیم و غیرمســتقیم قابــل توجــهای میشــود ( .)4بــا ایــن
وجــود تــا کنــون اطالعــی دقیقــی از هزینههــای اقتصــادی ایــن
بیمــاری در ایــران وجــود نداشــته اســت .بنابرایــن مطالعــه حاضــر
ســعی داشــت تــا بــار اقتصــادی ایــن بیمــاری را بــرای کشــور
ایــران بــرآورد کنــد .بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده گلوکــوم
ســالیانه حــدود  69856494100ریــال بــر جامعــه ایرانــی هزینــه
تحمیــل میکنــد کــه  %77/09از آن مربــوط بــه هزینــه کل

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

مســتقیم و  %22/91هــم مربــوط بــه هزینــه تولیــد از دســت
رفتــه بهعلــت ناتوانــی بــوده اســت .همچنیــن هزینــه بســتری
شــدن در بیمارســتان و جراحــی شــدن از عوامــل عمــده افزایــش
هزینههــای اقتصــادی بیمــاری در کشــور بــوده اســت و از بیــن
هزینههــای بســتری بیشتریــن هزینــه مربــوط بــه خریــد
تجهیــزات اتــاق عمــل بــوده اســت.
بــر اســاس آمــار رســمی موجــود در ســایت بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران و ســایت بانــک جهانــی و نتایــج ایــن
مطالعــه ،بیمــاری گلوکــوم معــادل  %0.002تولیــد ناخالص اســمی
ایــران در ســال  1389بــوده اســت .همچنیــن ایــن رقــم معــادل
 %0.03از مخارج ســامت کشــور در ســال  1389میباشد .گلوکوم
هزینــه زیــادی را بــر ســایر کشــورها نیــز تحمیــل نمــوده اســت،
بــر اســاس مطالعــه هیراتســوکا ( )9هزینههــای اقتصــادی بهبــود
عملکــرد بینایــی در ژاپــن  8785400000000یــن و معــادل %1.7
از تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی و  %18از مخــارج ســامت ایــن
کشــور بــوده اســت .در مطالعــه هیراتســوکا هزینههــای بســتری
تنهــا  %2.5از هزینههــای اقتصــادی بیماریهــای چشــمی را
شــامل شــده بــود امــا در مطالعــه حاضــر هزینههــای بســتری
 %45از کل هزینههــا را تشــکیل داده بــود .مســئله دیگــر ایــن
اســت کــه در مطالعــه ژاپــن هزینههــای درمــان ســرپایی ،بــر
خــاف یافتههــای مطالعــه حاضــر ،بیشتــر از هزینههــای
بســتری بــود .دلبــل عمــده ایــن مســئله بــاال بــودن تعرفههــای
جراحــی و بســتری بیماریهــای چشــمی در ایــران اســت .ایــن
تعرفههــا تــا قبــل از ابــاغ کتــاب ارزش نســبی و تعرفــهی
جدیــد توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در
ســال  1393بــر اســاس ترجمــه کتــاب کالیفرنیــا بــوده اســت.
بــا توجــه بــه رشــد فناوریهــای نویــن در جراحــی و درمــان
بیماریهــای چشمپزشــکی و کاهــش مــدت زمــان جراحــی در
بســیاری از کشــورها نــرخ تعرفههــای درمــان ایــن بیماریهــا
در دهههــای اخیــر کاهــش یافتــه اســت امــا در ایــران ایــن
تعرفههــا باالتــر از میــزان واقعــی بــوده کــه باعــث شــده اســت
تــا نســبت بیشتــری از هزینههــا مربــوط بــه هزینههــای
بســتری بیمــاران باشــد .هزینههــای تولیــد از دســت رفتــه بــه
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مقدار (به ریال)

درصد

علیاصغر شاکری و همكاران

باالیــی دارنــد غربــال کــرد و معاینــات تشــخیصی مرتبــط بــا
بیمــاری را بــرای آنهــا انجــام داد و آنهــا را از نظــر وجــود
بیمــاری در فامیــل ،بیماریهایــی ماننــد دیابــت و فشــار خــون و
مصــرف داروهــای گــروه کورتــون زیــر نظــر گرفــت؛ میتــوان
بــا اطمینــان از بیمــاری و یــا پیشــرفت آن بــه مراحــل باالتــر
پیشــگیری کــرد.
از آنجــا کــه گلوکــوم مراحــل مختلفــی دارد ،متأســفانه در
کشــور مطالعــهای در ایــن زمینــه و همچنیــن در خصــوص
انجــام مداخــات درمانــی در مراحــل مختلــف بیمــاری و
کاهــش هزینههــای درمــان آن صــورت نگرفتــه اســت .از
جملــه محدودیتهــا و کاســتیهای مطالعــه میتــوان بــه
عــدم دسترســی بــه تمامــی جامع ـهی بیمــاران گلوکومــی بــه
علــت خامــوش بــودن بیمــاری و عــدم آشــنایی بیمــاران اشــاره
کــرد .یکپارچــه نبــودن بیمههــا و مشــخص نبــودن ســقف
قــرارداد بیمههــا جهــت اقدامــات درمانــی گلوکــوم از ســایر
کاســتیهای موجــود جهــت لحــاظ ســهم دقیــق بیمههــا
در بــار اقتصــادی بیمــاری میباشــد .در مــورد گلوکــوم نیــز
آموزشهــای رســانهای نقــش مهمــی را ایفــا میکننــد.
برنامههــای بهداشــتی و درمانــی بایــد بــه ســمتی جهــت داده
شــوند کــه بتــوان افــراد در معــرض خطــر را شناســایی کــرده و
از بــروز مشــکالت ثانویــه بــه علــت گلوکــوم جلوگیــری کــرد.
آســیب ناشــی از گلوکــوم برگشـتناپذیر اســت پــس پیشــگیری
از آن هــم از بعــد ســامتی بیمــار و هــم از بعــد کاهــش
هزینههــای درمانــی بســیار حایــز اهمیــت اســت .در اینجــا
میتــوان پیشــنهاد مطالعــهای بــا عنــوان هزینــه اثربخشــی
غربالگــری گلوکــوم بــا شناســایی افــراد مســتعد بیمــاری و
مقایس ـهی آن بــا هزینههــای درمــان بیمــاری گلوکــوم بعــد از
تشــخیص بیمــاری را مطــرح نمــود؛ مطالعـهای کــه بتوانــد ایــن
بیمــاری خامــوش را کنتــرل کــرده و از نظــر اقتصــادی سیســتم
بهداشــتی کشــور را یــاری کنــد .شــایان ذکــر اســت بــا توجــه
بــه ماهیــت بیمــاری گلوکــوم کــه بیمــاران بــه دو گــروه گلوکوم
بــا زاویــه بــاز و گلوکــوم بــا زاویــه بســته تقســیم میشــوند.
رویکــرد درمانــی ایــن گــروه مبتــا بــه گلوکــوم بــا زاویه بســته،
جراحــی اســت و هزینههــای جراحــی بــار اقتصــادی بیمــاری را
افزایــش میدهــد .بنابرایــن اگــر بیمــاران بــا گلوکــوم زاوی ـهی
بســته قبــل از نیــاز بــه عمــل جراحــی از طریــق دارودرمانــی
زیــر نظــر باشــند هــم از پیشــرفت بیمــاری بــه مراحــل باالتــر
پیشــگیری میشــود و هــم از طریــق بــاال رفتــن میانگیــن
ســنی افــراد نیازمنــد بــه عمــل جراحــی هزینههــای مربــوط
بــه تولیــد از دســت رفتــه کاهــش مییابنــد .بیمــاری گلوکــوم
یــا بهصــورت مســتقیم بــه شــغل ،درآمــد و سیســتم اداری
ضربــه وارد میکنــد یــا بهصــورت غیرمســتقیم از طریــق
درگیــر نمــودن اطرافیــان در مســیر درمــان اثــر منفــی خــود را
میگــذارد .بیــش از نیمــی از بیمــاران مبتــا بــه ایــن بیمــاری
از اســتانها و شــهرهایی بــه غیــر از تهــران مراجعــه نمــوده
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جهــت ابتــا بــه بیماریهــای چشــمی در ژاپــن معــادل  %0.1از
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور بــوده اســت در حالــی کــه
در ایــران بــرای بیمــاری گلوکــوم تنهــا  % 0/0004بــوده اســت.
امــا بــاز هــم مالحظــه شــد کــه هزینههــای تولیــد از دســت
رفتــه در مطالعــه ژاپــن تنهــا  %6/4از کل هزینههــا را تشــکیل
داده بــود در حالــی کــه ایــن نســبت در مطالعــه حاضــر بــرای
بیمــاری گلوکــوم در حــدود  %23بــود .حداقــل نــرخ دســتمزد در
کشــور ژاپــن باالتــر از ایــران و نــرخ بیــکاری باالتــر اســت کــه
ایــن میتوانــد یکــی از دالیــل بــاال بــودن هزینههایتولیــد از
دســت رفتــه باشــد .از طرفــی هــم بیمــاری گلوکــوم بــه علــت
کاهــش زیــاد میــدان دیــد و در مــواردی نابینایــی مبتالیــان،
موجــب از کارافتادگــی بیشتــر بیمــاران و همچنیــن وابســتگی
بیشتــر آنهــا بــه افــراد خانــواده میشــود کــه ایــن موضــوع
نیــز در ایــران کــه معمــو ًال خانــوادهی بیمــار پیگیــری درمــان و
نگهــداری وی را انجــام میدهنــد موجــب بــاال رفتــن ســهم
هزینــه تولیــد از دســت رفتــه از هزینــه کل بیمــاری میشــود .در
پژوهــش ریــان ( )4بــار اقتصــادی اختــاالت بینایــی در آمریــکا
محاســبه شــده اســت .بــار اقتصــادی اختــاالت چشــمی مبلــغ
 35400000000دالر بــود کــه معــادل  %0.26تولیــد ناخالــص
داخلــی اســمی آمریــکا در ســال  2006میباشــد .در ایــن مطالعــه
بــر خــاف مطالعــه قبــل مشــخص شــد بیشتریــن هزینــه
ایــن بیماریهــا مربــوط بــه هزینههــای مســتقیم پزشــکی
میباشــد .همچنیــن در مطالعــه مذکــور مشــاهده شــد %46
از هزینههــا مربــوط بــه هزینههــای مســتقیم پزشــکی%32 ،
هزینههــای مســتقیم غیرپزشــکی و  %22مربــوط بــه هزینههــای
ناشــی از تولیــد از دســت رفتــه بــوده اســت .در مطالعــه الرســت
( )18در آمریــکا بــار بیمــاری گلوکــوم و ماکــوال در ســال 2007
حــدود  7میلیــارد دالر بــوده اســت کــه ایــن رقــم معــادل %0/04
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور بــوده اســت .در ایــن مطالعــه
 %18از هزینههــا مربــوط بــه هزینههــای درمــان ســرپایی،
 %78مربــوط هزینههــای درمــان بســتری و  %4مربــوط بــه
هزینههــای دارویــی بــوده اســت .مالحظــه میشــود در مطالعــه
ال رســت نیــز هزینههــای بســتری درصــد باالیــی از مجمــوع
هزینههــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
گلوکــوم از جملــه بیماریهــای مزمــن چشــم اســت کــه تــا
هنگامــی کــه بیمــار میــدان بینایــی خــود را از دســت ندهــد
متوجــه بیمــاری خــود نمیشــود بــه همیــن خاطــر بیشــتر
بیمــاران گلوکومــی از بیمــاری خــود اطــاع ندارند .اگــر بخواهیم
هزینههــای بیمــاری را کاهــش دهیــم ،در ایــن خصــوص
سیاســتگذاری کنیــم و برنامهریزیهایــی بهداشــتی و
درمانــی داشــته باشــیم بایــد از مراحــل بیمــاری و چگونگــی
آنهــا اطــاع داشــته باشــیم .اصلیتریــن و مهمتریــن فاکتــور
تشــخیص گلوکــوم بــرای پزشــکان فشــار داخــل چشــم ()IOP
اســت و در ادامــه تغییــرات میــدان بینایــی و نســبت کاپ بــه
دیســک شــبکیه وجــود دارد .اگــر بتــوان افــرادی که فشــار چشــم
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نتیجهگیری

بیمــاری گلوکــوم هزینههــای اقتصــادی باالیــی را بــر
کشــور و نظــام ســامت تحمیــل میکنــد .پیشــگیری و
تشــخیص زودرس بیمــاری میتوانــد هزینههــای درمــان
بیمــاری و هزینــه تولیــد از دســت رفتــه را تــا حــدی کاهــش
دهــد .بنابرایــن بــا مدیریــت و برنامهریــزی منظــم و اجــرای
برنامههــای غربالگــری و اطالعرســانی در مــورد بیمــاری،
راههــای پیشــگیری ،نشــانهها و عــوارض بیمــاری میتــوان

بــار اقتصــادی ایــن بیمــاری را در ایــران کاهــش

داد.

كاربرد در تصميمهاي مرتبط با سياستگذاري
در نظام سـالمت

قبــل از اجــرای ایــن پژوهــش اطالعــات مبتنــی بــر شــواهد
علمــی در مــورد هزینههــای بیمــاری گلوکــوم در ایــران بســیار
محــدود بــوده اســت .ایــن پژوهــش تخمینهــای دقیقــی را در
مــورد بــار اقتصــادی ایــن بیمــاری و اجــزای مختلــف هزینههــا
فراهــم نمــود .سیاســتگذاران بخــش ســامت میتواننــد بــر
اســاس ایــن شــواهد و مقایســه آن بــا هزینههــای بیمــاری
مختلــف نســبت بــه اولویتبنــدی مداخــات پیشــگیری و
درمانــی و تخصیــص صحیــح منابــع اقــدام نماینــد .همچنیــن
پژوهشــگران میتواننــد از نتایــج پژوهــش حاضــر بــرای
مطالعــات ارزیابــی اقتصــادی اســتفاده کننــد .انجــام مطالعــات
آتــی در ایــن زمینــه و رفــع محدودیتهــای ایــن مطالعــه نیــز
میتوانــد تــوان تصمیمگیــری سیاس ـتگذاران بخــش ســامت
را افزایــش دهــد.

تشکر و قدردانی

پژوهــش حاضــر بخشــی از پایاننامــه کارشناســی ارشــد
آقــای شــاکری بــوده اســت کــه بــا حمایــت دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران انجــام شــده اســت .بدینوســیله از دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران تقدیــر و تشــکر میشــود .همچنیــن
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد تــا از مدیریــت و پرســنل
بیمارســتان فارابــی تهــران و تمامــی بیمــاران و همراهــان آنهــا
کــه در ایــن پژوهــش شــرکت نمودهانــد ،تشــکر و قدردانــی
کننــد.
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بودنــد و ایــن موضــوع هــم بــه نوبــه خــود هزینههــای درمــان
و غیبــت از کار را بــاال بــرده اســت.
ایــن مطالعــه ســعی داشــت تــا بــرای اولیــن بــار اقتصــادی
ســالیانه بیمــاری گلوکــوم را در کشــور بــرآورد کنــد .از نقــاط
قــوت ایــن مطالعــه اســتفاده از روشهــای کمــی و کیفــی
بــرای کســب اطالعــات مــورد نیــاز بــود .مصاحبههــای فراوانــی
بــرای تعیــن الگوهــای تشــخیصی و درمانــی بیمــاری گلوکــوم و
تعییــن نســبت دارودرمانــی و لیزدرمانــی و تعداد بســتری شــدگان
انجــام شــد .همچنیــن بــرای تکمیــل دادههــای مــورد نیــاز ســایر
مطالعــات و پروندههــای بیمارســتانی هــم مــورد بررســی قــرار
گرفتنــد و بــا بیمــاران هــم مصاحبــه شــد .فقــدان پایــگاه داده
معتبــر و مشــخص نبــودن تعــداد دقیــق بیمــاران ممکــن اســت
تــا حــدی بــر دقــت نتایــج تأثیــر داشــته باشــد همچنیــن در
ایــن مطالعــه فــرض شــد کــه همــه بیمــاران در بخــش دولتــی
درمــان میشــوند کــه در عمــل اینچنیــن نیســت و تجربــه
نشــان داده اســت حــدود  %20از بســتریها در بخــش خصوصــی
انجــام میشــود کــه ایــن ممکــن اســت تــا حــدودی موجــب
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Abstract
Introduction:

Glaucoma imposes direct and indirect costs on societies. The current study aimed at
estimating the economic burden of glaucoma in Iran in 2012.

Methods: The study was performed based on the partial economic evaluation method. The prevalence-

based approach and bottom-up method were used. The human capital approach was used to calculate indirect
costs. Required data were obtained from interview with 10 eye specialists and 100 patients, literature review,
and review of 100 medical records of patients at Farabi Hospital in Tehran.

Results: The total cost of the disease was $US 1,746,412.35, which 77.09% of the costs were related to

direct cost; indirect costs accounted for 22.91% of the total costs. The total cost of hospitalization included the
highest share of direct medical costs (74.4%). Average cost of outpatient for surgical and nonsurgical groups
were $US 14.87 and $US 14.11, respectively. The average cost of hospitalization was $US 180.54.

Conclusions: Glaucoma imposed high economic burden on Iran. Proper planning for the early treatment
of the disease and prevention of its complications could reduce costs of treatment and disability.
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