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هحودباقر اوليا

ّذف اٍلیِ ٍ فلغفِ طة خذهت رعاًی تِ تیواراى تز اعاط ٍ تا هحَریت هٌافؽ تیواراى اعت .تز ایي اعاط ّز اقذام درهاًی یا
تؾخیقی تایذ تز اعاط تاالتزیي اعتاًذاردّای رایج یا هوکي طزاحی ٍ اجزا گزدد.
طثات ت فذّا عال قثل تا داهٌِ هحذٍدی کِ ؾلن پشؽکی داؽت در ضوي ًاقـ تَدى ٍ ًاکارآهذی در تغیاری اس هَارد ،ایي حغي را
داؽت کِ پیچیذگی کوتزی داؽت ٍ تٌْا هذؾیاى طة ّواى حکیواى قذین تَدًذ ٍ تظ ًِ .اًگ تیعَادی تِ ایي حکیواى قاتل
چغثاًذى تَد ٍ ًِ هقَلِ پیچیذُ دیذ هحذٍد تخققی ( ٍ )Tubal visionفذ الثتِ اّالی حزف پشؽکی یا خَد ،خَد را حکین
هیداًغتٌذ ٍ یا تَعط هزدم تِ ؾٌَاى افزاد عزآهذ ٍ ًاتغِ هقثَلیت داؽتٌذ.
ّز چِ ففحات تاریخ تِ جلَ ٍرق هیخَرد تزٍس پشؽکاًی کِ در قغوتّای خافی اس طثاتت قاتلیتّای ٍیضُ داؽتٌذ ،تیؾتز تِ
چؾن هیخَرد تا ایٌکِ هکاتة آکادهیک تزتیت پشؽکاى ،رعواً ؾشم را جشم ًوَدًذ تا تٌَؼ غیز قاتل تجویؽ تیواریّا را در قالة
تخقـّای هختلف تِ جاهؿِ جثزاى ًوایذ .قطؿاَ رعالت ایي هکاتة خزد کزدى طة تِ اجشاء کن ارسػتز ٍ آعاىتز کزدى کار طثاتت
ًثَد تلکِ ایجاد اؽزافیت ٍ تغلط تیؾتز پشؽکاى هتخقـ در قثال ؾلوی تَد کِ عزؾت تَلیذ آى تغیار تیؾتز اس عزؾت تزتیت
پشؽکاى گزدیذُ تَد.
هتاعفاًِ ایي تؾؿة (ؽاخِ ؽاخِ ؽذى) تَعط تزخی در جْت کغة پزعتیض تیؾتز ،راحتی کار ٍ هٌافؽ تیؾتز تِ خذهت گزفتِ
ؽذ ٍ اس رعالت افلی خَد دٍر ؽذ ٍ آًگاُ ؽذ کِ تزخی پشؽکاى هتخقـ ٍ فَق تخقـ ًِ تٌْا هْارتّای حذاکثزی رعیذگی تِ
کل هؾکالت تیواراى ( )Patient careرا اس دعت دادًذ تلکِ قاتلیت درک جاهؽًگز ( )Holisticدر تغیاری هَارد کوزًگ ؽذ ٍ خذهات
پشؽکی چًَاى لحاف فذ پارچِ در ؾزفِ جاهؿِ ًوَدار گزدیذ کِ الشاها در تغیاری هَارد ّوخَاًی ( ٍ )Harmonyپیَعتگی السم را تا
یکذیگز ًذاؽت تا تتَاًذ رعالت افلی پشؽکی را کِ تز اعاط حذاکثز هٌافؽ ّوِ جاًثِ تیوار تا حذاقل ّشیٌِ تیوار تَد تِ هٌقِ غَْر
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تزعاًذ .پشؽکی افیل هثتٌی تز ؽزح حال جاهؽ ٍ هؿایٌِ تالیٌی (تا در ًػزگزفتي ّوِ کاعتیّایؼ) جای خَد را تِ پشؽکی اتشار
هحَر (( )Instrument orientedتا تؿضاً جفا ٍ تحویل ّشیٌِاػ) داد ٍ ّواى تَد کِ ؽزٍؼ جزیاى خذهت هثتٌی تز هٌافؿی غیز اس هٌافؽ
تیوار رقن خَرد .کار تِ جایی رعیذ کِ رؽذ ؽگزف تکٌَلَصی در حَسُ خذهات پشؽکی تغیاری را جَگیز ًوَد ٍ هغاتقِ در رعیذى تِ
رؽتِّای تخققی اتشار هحَر تا ؽؿار خذهت تیؾتز ٍلی ٍاقؿیتی هتفاٍت اس درٍى ،ؽزکتکٌٌذگاى تیؾتزی را ٍارد ففحِ رقاتت ًوَد.
پشؽکی ٍ آکادهیک تا رًگ ٍ لؿاب تکٌَلَصی تزتز آغاس ًوَدًذ ٍ ّویي جا تَد کِ سهیٌِّای خذهت فادقاًِ جای خَد را تِ "پشؽکی
هاؽیٌی" داد ٍ هزدم را چٌاى تزتیت کزد کِ ّز کظ ّز هؾکلی پیذا هیکزد هذیٌِ فافلِاػ اًجام آسهایؾات تیحغاب ٍ کتاب
چکاج ،تقَیزتزداریّای غیزافَلی (( )1اس رادیَگزافی ،عٌجؼ پَکی اعتخَاى EOS ،تا  ) ...ٍ MRIتَد ٍ چٌاى تِ هزدم ایي عَغات
ؽ َم را تحویل کزدین کِ کار تِ جایی رعیذ کِ یک پشؽک اگز ّیچ ؽزح حالی (کِ رکي تؾخیـ اعت) را اس تیوار اخذ ًٌوایذّ ،یچ
هؿایٌِای (کِ تاس اس ارکاى تؾخیـ افَلی اعت) اًجام ًذّذ ٍ ّیچ اطالؾات کغة ؽذُ را ثثت ًٌوایذ (رکي طثاتت) ٍ فقط کاتة
عفارؽات تیوار تزای آسهایؼ ٍ ؾکظ ٍ عًََگزافی ٍ… تاؽذ ،پشؽک هقثَل ٍ هزدهی جلَُگز هیؽَد .در حالیکِ هزدم تایذ آهَسػ
هیدیذًذ کِ دعتَر آسهایؼ ٍ ؾکظ ٍ ...در خقَؿ پشؽکی کِ عزعزی ٍ تذٍى فزف ٍقت ٍ داؽتي عیغتن ثثت اطالؾات تیوار تزای
تیوارػ دعت تِ قلن هیؽَد فاقذ کوتزیي اؾتثار ٍ فزفا اتالف ٍقت ٍ پَل اعت.
در ایي هیاى ّشیٌِّای درهاى ًغثت تِ هٌاقؽ درهاى چزتیذ ٍ هغَلیي کؾَری اس ایي هْن ٍ دالل هػلوِ تَدى غافل هاًذًذ ٍ ایي
در حالی تَد کِ کؾَرّای فاحة ایي تکٌَلَصی ،خَد عختگیزاًِ هقیذ تِ رؾایت اعتاًذاردّای السم در اعتفادُ اس ایي اتشارّا تَدًذ
( ٍ )2الثتِ هٌافؽ ؽزکتّای تَلیذکٌٌذُ ایي تکٌَلَصیّا در فزٍػ هحقَالت خَد تِ دُّا ٍ فذّا تزاتز قیوت توام ؽذُ تِ
کؾَرّای در حال تَعؿِ ٍ ؾقةهاًذُ تَد.
افزاد آگاُ تِ خَتی اس عختگیزی پشؽکاى کؾَرّای پیؾزفتِ در درخَاعت  ٍ MRIعایز اقذاهات تؾخیـ پشؽکی ٍ رؾایت
عطحتٌذی در ارائِ خذهات اطالؼ دارًذ ٍ اس تیحغاب ٍ کتاب تَدى درخَاعت خذهات پشؽکی پز ّشیٌِ در کؾَر ها ًیش هطلؽ ّغتٌذ.
خیلیّا اس ایي ٍضؽ ًِ فقط ًاراضی ًیغتٌذ تلکِ ّشیٌِ ؽذى اس تیوِّا را یک فزفت هیداًٌذ! اًگار تیوِّا خَد هاؽیيّای تَلیذ پَل
ّغتٌذ! تیوِّای خَػ خذهت هاًٌذ تاًکّاً ،یزٍّای هغلح ،هؿادى ٍ… در پذیزػ درخَاعت خذهت اس پشؽکاى تزای اقذاهات
تؾخیقی پشؽکی پز ّشیٌِ ٍ دارٍّای گزاىقیوت تغیار عخاٍتوٌذاًِ تزخَرد ًوَدًذ ٍ تزخی هتَلیاى عالهت اس ایي فزفت غافل
ًواًذًذ (.)3
اس طزفی پضٍّؼّای ها اس پضٍّؼّای  ٍ Basicکنّشیٌِ هثتٌی تز هؾکالت ( )problem orientedتِ عوت پضٍّؼّای ؽیک ٍ
پزّشیٌِ ٍ هؾتزی پغٌذ ؽیفت ًوَد ٍ الثتِ اگز ایي تٌاعة تزای ّوِ تخقـّا حفع ؽذُ تَد ًِ کِ تذ ًثَد تلکِ جای افتخار ّن
داؽت .دارٍّایی کِ عالیاى عال کار خَد را تِ خَتی اًجام هیدادًذ تذٍى ایٌکِ ؾَارك هْوی اس آًْا دیذُ ؽَد تا تلقیي ؽزکتّای
عاسًذُ دارٍ تکلی جای خَد را تِ داٍرّای هذرى تا ؾٌاٍیي کن ؾارضِتز ٍ هَثزتز دادًذ؛ در فَرتیکِ تزداؽت ٍاقؿی پشؽکاى در ایي
اًتخاب ،کوتزیي جایگاُ را داؽت ( .)4ارسؽوٌذتزیي ٍ ارساىتزیي اتشارّای تؾخیـ پشؽکی هاًٌذ گَؽی اعتتَعکَج ٍ چکؼ رفلکظ
جای خَد را تِ گزاىتزیي اتشارّا هاًٌذ اًَاؼ هاؽیيّای عٌجؼ پَکی اعتخَاى ،اکَکاردیَگزافیًَ ،ار ؾقة ٍ  MRIدادًذ ٍ تغتّای
تؾخیقی هٌفی تا ًتایج ًزهال (یا تی رتط) تیؼ اس  09درفذ تزرعیّا را ؽاهل ؽذ (.)5،6
ّذف اس ایي هقالِ جغارت تِ جاهؿِ پشؽکی ًیغت تلکِ ّؾذاری اعت حیاتی تزای اکثز خذهات در جاهؿِ تزای تاسگؾت تِ افل
خَیؼ.

هجله دانشگاه علوم پسشكي و خدهات بهداشتي ـ درهاني شهيد صدوقي يسد

دوره بيست و چهارم ،شواره هفتن ،ههر 9315

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 1:35 IRST on Monday February 18th 2019

ؽزکتّای تَلیذ کٌٌذُ لَاسم پشؽکی کِ تِ لحاظ هاَّی عٌخی تی تا رعالت افلی پشؽکی ًذاؽتٌذ ،تحویل ایي اتشارّا را تِ جاهؿِ

… تكنولوشی پسشكي و نگراني دور شدى از اصل پسشكي

526 

References:
1- Schroeder AR, Duncan JR. Overuse of Medical Imaging and Its Radiation Exposure: Who's Minding Our
Children? JAMA pediatrics 2016; 170: 1037-8.

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 1:35 IRST on Monday February 18th 2019

2- Hunter G, Schneider J, Pinkard S. Prior authorization and overuse of imaging. Health affairs 2012; 31: 2830.
3- Parchman ML, Henrikson NB, Blasi PR, et al. Taking action on overuse: Creating the culture for change.

Healthcare 2016.
4- Tran DM, Forbes MP. Addressing cost of unwarranted medical care in the medical curriculum. Australian

health review : a publication of the Australian Hospital Association 2016.
5- Saadat S, Ghodsi SM, Firouznia K, Etminan M, Goudarzi K, Naieni KH. Overuse or underuse of MRI
scanners in private radiology centers in Tehran. International J technology assessment in health care 2008;

277: 24-81.
6- Avoundjian T, Gidwani R, Yao D, et al. Evaluating Two Measures of Lumbar Spine MRI Overuse:
Administrative Data Versus Chart Review. J American College of Radiology: JACR 2016; 13: 1057-66.

9315  ههر، شواره هفتن،دوره بيست و چهارم

هجله دانشگاه علوم پسشكي و خدهات بهداشتي ـ درهاني شهيد صدوقي يسد

