ارزیابی بار اقتصادی تحمیلی ناشی از مراقبت ناکافی
در بیماران مبتال به د یابت نوع  2در تهران
د داوری
یحیی بایزیدی ،1مجی 
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چکیده

هدف :هدف از این پژوهش ،بررسی میزان تأثیر مراقبت (درمان) های ناکافی در بیماران مبتالبه دیابت
نوع  2در ایران بر روی پیام د نهایی (عوارض میکرو و ماکرووسکوالر) و هزینههای تحمیلشده در بیماران
با دیابت نوع  2است.

روش :این مطالعه یک مطالعۀ مقطعی است که در بیماران مبتال به دیابت نوع  2در دو مراکز دیابت
(خصوصی و دولتی) در استان تهران انجام شد .با بهکارگیری مدل  UKPDSو با استفاده از دا دههای
 5ساله ( )1396-1392بالینی جمعآوریشده از مراکز دیابت در سطح استان تهران ( 400بیمار) ،به
پیشبینی نتایج برای مراقبت جاری پرداخته ش د و سپس این مقادیر با فرض کنترل سه فاکتور اصلی
هموگلوبین  ،A1cکلسترول با دانسیتۀ کم و فشارخون سیستولیک در سطح استاندار د برای مدت زمان
 20سال مور د پیشبینی قرار گرفت و اختالف نتایج حاصل با نتایج اولیه بهعنوان بار اقتصادی و بار
سالمت تحمیلشده بهواسطۀ مراقبت نادرست ،ناکافی یا ضعیف در این بیماران ،نتیجهگیری شد.
یده د که نسبت به الگوی درمان جاری ،امی د به زندگی
یافتهها :مقایسۀ نتایج  20سالۀ دو سناریو نشان م 
 4.3سال ،در بیماران با اصالح الگوی درمان و کنترل متغیرهای اصلی ،قابل دستیابی است .یافتهها
ندهندۀ افزایش هزینههای درمانی جهت کنترل فاکتورهای ذکرشده در روش مراقبت مطلوب ،به
نشا 
میزان  63,889,695ریال و افزایش هزینههای کل نیز به میزان  104,852,150است.

نتیجهگیری :نتیجۀ م دلسازی نشان دا د که با توجه به جمعیت دیابتیهای نوع  2در کشور( ،حدو د  5میلیون
نفر) ،در حدو د  30میلیون سال و بهطور متوسط سالیانه بیش از  1.5میلیون سال طول عمر از دست میرود .با
توجه به اینکه هزینه به ازای طول عمر ب هدستآمده در مراقبت کامل کمتر از  3برابر درآم د سرانه کشور است،
انجام مراقبت کامل برای بیماران دیابتی یک برنامۀ بسیار هزینه-اثربخش به شمار میرود.
واژگان کلیدی :مراقبت دارویی ناکافی ،دیابت نوع  ،2برنامۀ جاری درمان ،برنامۀ مطلوب درمان.
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مقدمه:
بیماری دیابت هفتمین علت مرگومیر در ایالت متحده است (جوانبخت ،ابوالحسنی ،مشایخی و
برادران.)2012 ،1
و پیشبینیها حاکی از دو برابر شدن تعدا د افرا د مبتالبه دیابت تا سال  2030میباشد (هوانگ،2
 .)2009هزینههای مستقیم پزشکی بیماران دیابتی بیشتر از  1دالر به ازای هر  5دالر صرف شده از
کل هزینههای مراقبت پزشکی در جامعۀ آمریکا را شامل میشود( .هوگان و همکاران)2009 ،3
بیماری دیابت بار اقتصادی زیادی را به جامع ه هم از طریق هزینههای مستقیم مرتبط با خو د بیماری
و همچنین هزینههای غیرمستقیم بهواسطۀ غیبت از کار ،کاهش بهرهوری افرا د دیابتی شاغل ،کاهش
عرضۀ نیروی کار بهواسطۀ ناتوانیهای ایجادشدۀ مرتبط با دیابت و همچنین مرگومیر زودرس
بهواسطۀ دیابت ،تحمیل مینماید (دال ،نیکولوف و هوگان)2003 ،4
هزینههای پزشکی مرتبط با دیابت نوع  2قابل توجه است و پیشبینی میشو د که نسبت مخارج
سالمت ملی جهت مدیریت این بیماران از  %10در سال  2011به  %15تا سال  2030افزایش یابد
(فیچ ،الواسکی و پینسان .)2010 ،5بهعالوۀ بار اقتصادی قابلاندازهگیری مذکور ،دیابت ،هزینههای
غیرملموس نسبتاً بزرگی  -به دلیل کاهش کیفیت زندگی و در د و ناراحتی -به بیماران دیابتی ،خانواده
و دوستان این بیماران تحمیل میکن د (اسوسییشن.)2008 ،
طبق مطالعات در زمینه برآور د هزینه دیابت در ایران در سال  ،2009از کل هزینههای اختصاص
دا دهشده به بخش سالمت %8/69 ،آن بابت بیماری دیابت هزینه میشود .هزینه ساالنه صرفشده برای
بیماری دیابت  3/78میلیار د دالر است که این میزان شامل  2/04میلیار د دالر هزینههای مستقیم
و  1/73میلیار د دالر هزینههای غیرمستقیم میشو د و بر طبق نتایج این مطالعه ،هزینه سرانه برای
بیماری دیابت  842/6دالر برآور د شده است.
درمان ناکافی عوامل خطر در بیماران مبتال به دیابت نوع  2بسیار شایع است .با اینکه پیشرفتهای شایانی
ل شده است ،درمان ناکافی یک از موضوعات نگرانکننده در این زمینه
در کیفیت مراقبتهای دیابت حاص 
باقیمانده است (براون و نیکولز2003 ،6؛ براون ،نیکولز و پری2004 ،7؛ تئو ،هوم و لیتر.)2001 ،8
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1- Javanbakht, Abolhasani, Mashayekhi, & Baradaran.
2- Huang ES.
3- Huang, Basu, O’grady, & Capretta
4- Dall, Nikolov, & Hogan.
5- Fitch, Iwasaki, & Pyenson
6- Brown & Nichols
7- Brown, Nichols & Perry
8- Teoh, Home, & Leiter .

علیرغم وسعت زیا د در دستورالعملهای مربوط به دیابت نوع  ،2نتایج مطالعات نشان داده است که
تعدا د بسیار زیادی از پزشکان اطالعات مناسبی در مور د دستورالعملهای بالینی موجو د برای بیماری
دیابت نوع  2ندارند .تنها  39/8درص د از پزشکان موجو د در یک مطالعه ،در برنامۀ بهبو د مداوم آموزش
در زمینه مدیریت دیابت شرکت میکردن د و در مجموع  %52از پزشکان عمومی از اهداف درمانی برای
 HbA1cاطالع داشتن د (ون بروگن و همکاران.)2009 ،1
در مطالعه دیگری نیز نشان داده ش د که  31/8درص د از مجموع  440از پزشکان مرتبط با مدیریت
دیابت ،از دستورالعملهای موجود ،اطالعات کافی داشتن د (عقیلی و همکاران .)2015 ،2این نقص از
دانش در بین پزشکان میتوان د منجر به مدیریت غیرکارآم د بیماری دیابت شود.
مدیریت بیماران مبتالبه دیابت محدو د به فقط کنترل قن د خون را نمیشو د و کنترل عوامل دیگری
نظیر فشار خون و دیس ليپیدمی را نیز شامل میشو د و انجمن دیابت آمریکا ( )ADAبر اهداف سهگانۀ
هموگولوبین گلیکوزیله ( ،٪7 < HbA1cفشار خون سیستولیک  mm Hg 130< BPو لیپوپروتئین
کمچگالی  )mg / dl 100< LDLتأکی د زیادی کرده است.)2016 ,2014 ,Association( .
ندادن تأثیر بلندمدت برنامه مطلوب و
در تحلیل و آنالیز دا دههای آماری از مراقبت  ABCبرای نشا 
ندادن تأثیر مراقبت جاری استفاده شده است.
رون د  5سال گذشتۀ متغیرهای بالینی برای نشا 
در مطالعۀ حاضر ،اطالعات بالینی و دارویی مربوط به بیماران با دیابت نوع  2تحت درمان در  3مرکز
بزرگ ثبت دیابت در تهران از لحاظ کیفیت درمان ارائهشده برای این بیماران بررسی و مقادیر درمان
ناکافی و الگوی مصرف داروها ،اندازهگیری و تأثیر آن بر روی پیام د نهایی ،بررسی خواه د شد .هدف
این پژوهش بررسی میزان تأثیر مراقبت (درمان) های ناکافی در بیماران مبتالبه دیابت نوع  2در مراکز
دیابت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ،بر روی پیام د نهایی (عوارض میکرو و ماکرووسکوالر) و
هزینههای تحمیلشده در اثر این مقدار مراقبت ناکافی در بیماران با دیابت نوع  2بر سیستم سالمت
(سازمان تأمین اجتماعی) و ارائه یک دیدگاه بهتر از مقدار هزینههای تحمیلی بهواسطۀ مراقبت ضعیف
و ناکافی در بیماران دیابتی و آگاهساختن سیاستگذاران بخش سالمت نسبت به یافتن برنامههای
جایگزین و یا اصالح برنامههای جاری و ارائه پیشنهادهای مناسب برای بهبودبخشیدن به وضعیت
موجو د به آنها میباشد.

1- Van Bruggen, Gorter, Stolk, Klungel, & Rutten
2- Aghili, Malek, Peyvandi, & Khamseh
)3- Glycosylated Hemoglobin (HbA1c)- Blood Pressure (BP)- Low Density Lipoprotein (LDL
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مراقبتABC

3
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مبانی نظری
هموگلوبین گلیکوزیله (هموگلوبین ) A1c
یدهد.
تست آزمایشگاهی سا دهای که میانگین میزان قن د موجو د در خون فر د را در  ۳ماه گذشته نشان م 
مدل UKPDS

چندین سال است که از م دلسازی ریاضی بهطور گستر دهای بهمنظور ارزیابی پیامدهای بالینی
ن یک جایگزین برای
طوالنیمدت و ارائه ارزیابیهای اقتصادی مداخالت بهداشتی استفاده میشو د و ای 
مطالعات کارآزمایی بالینی فراهم میکن د که در مقیاس بزرگ و طوالنیمدت و بسیار پرهزینه بوده و
سالهای زیادی جهت تولی د نتایج نیاز دارد .مدل دیابت  UKPDSطیف وسیعی از عوارض دیابتی را
یدهد .این مدل جهت نشان اثر مداخالت موجو د و جدی د در نتایج بالینی و هزینهای و در
پوشش م 
ی شده است .این مدل یک مدل تعاملی رایانهای بوده و بهعنوان
یک الگوی واقعبینانه و شفاف طراح 
یک ابزار تجزیهوتحلیل سیاستی طراحیشده و در درازمدت نتایج اقتصادی و بالینی را در بیماران
مبتالبه دیابت نوع  2را تعیین میکند .مدل نتایج را برای جمعیت با لحاظکردن ویژگیهای پایه آنان و
سابقه عوارض ،مدیریت فعلی و آینده دیابت و داروهای همزمان ،استراتژیهای غربالگری و تغییرات در
پارامترهای فیزیولوژیکی در طول زمان پیشبینی مینماید .گسترش عوارض ،امی د به زندگی ،سالهای
ل محاسبه است.
از زندگی تعدیلشده باکیفیت و کل هزینه در جمعیت قاب 
امید به زندگی
امی د به زندگی یک شاخص آماری است که مشخص میکن د هر عضوی در یک جامعه چن د سال عمر
میکن د و متوسط طول عمر هر فر د در یک جامعه چه مقدار است.
امید بهزندگی تعدیلشده باکیفیت

امي د زندگي تعديل شده با ناتواني يک شاخص خالصه سالمت جمعيت است که پيامدهاي کشنده و
غيرکشنده بیماریها و صدمات را در قالب يک ع د د بيان مینماید .تخمین آماری است از اینکه مردم
چه مدت زندگی خواهن د کر د و ترکیبی است از (الف) طول عمر و (ب) کیفیت زندگی.

روش کار
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با استفاده از دا دههای طولی (پنجساله) بیماران دیابتی ،ابتدا میزان درمان ناکافی بر اساس سطوح
مراقبت  ABCاندازهگیری شد .برای این کار با مراجعه به مراکز ثبت بیماران دیابتی ،دا دههای مورد
نیاز و موجو د ثبتشده در پرون دههای بیماران ،استخراج و اطالعات الزم جهت تعیین شاخص مراقبت
دارویی ناکافی جمعآوری شد .دا دههای مور د نیاز برای تخمین بار اقتصادی ازدسترفته به علت

مراقبت ناکافی بیماران مبتال به دیابت نوع  2گسترده و پراکنده هستند .این متغیرها طیفی از دا دههای
هزینهای مربوط به درمان ،مشخصات دموگرافیک ،زمان ابتال و تشخیص دیابت در بیماران ،بررسی
پروسههای درمانی (داروها ،)...،سطوح هموگلوبین گلیکوزیله ،فشارخون ،کلسترول ...،ثبتشده برای
بیماران در بازه زمانی موردنظر ،وجو د یا عدم وجو د بیماریهای همراه و . ...سپس با مقایسۀ یافتههای
بالینی بیماران با سطوح هدف تعیینشده برای این بیماران بر اساس دستورالعملهای بینالمللی،
شاخص مراقبت دارویی ناکافی تعیین شد .در مرحلۀ دوم به بررسی ارتباط بین درمان ناکافی و اثرات
بلندمدت آن بر روی پیامدهای نهایی سالمت و هزینههای مستقیم پزشکی تحمیلشده با استفاده از
مدل پیشبینی  UKPDSپرداخته شد.

روش استخراج هزینهها
برای محاسبۀ هزینههای مربوط به طول دورهی بیماری و استفاده از آن در پیشبینی بلندمدت ،از
روش محاسبهی ریزهزینههای 1بیماران استفاده شد .بدین منظور به بررسی مقدار (دوز) و تعداد
خدمات مور د استفاده و یا مصرفشده برای بیمار دیابتی در هرکدام از حاالت مرتبط با عوارض
پرداخته شد .این مقادیر از پرون دهها و همچنین از صورتحساب بیماران مبتال به عوارض ذکرشده
یدار از بیماران ،محاسبات
استخراج گردید .برای هرکدام از عوارض با استفاده از یک حجم نمونهی معن 
انجام پذیرفت .در مور د هزینههای مربوط به سالهای بع د از سال شروع عارضه نیز از پرون دههای فعال
بیماران موجو د در مرحله قبل استفاده شد.
روش استخراج مقادیر مطلوبیت
مقادیر مطلوبیت از طریق استخراج نمرۀ کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامۀ  EQ5Dو مصاحبۀ
مستقیم با بیماران در هر یک وضعیتهای سالمتی و همچنین در صورت در دسترس نبودن بیماران
مشخص برای وضعیتی خاص از بررسی متون ،استخراج شد.

با بهکارگیری مدل  UKPDSو با استفاده از دا دههای بالینی جمعآوریشده از مراکز دیابت در سطح
استان تهران به پیشبینی بلندمدت ( 20ساله) میزان هرکدام از عوارض و پیامدهای بالینی و هزینهای
برنامههای مراقبتی بیماران دیابتی پرداختیم.
1- Micro Casting
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روش گردآوري دادهها
برای جمعآوری دا دههای این پژوهش از پرسشنامهها (پرسشنامه سنجش کیفی زندگی ،5D-EQ
اطالعات دموگرافیک بیمار ،پرسشنامه تعیین هزینههای مستقیم و غیرمستقیم) و همچنین اطالعات
بالینی ثبتشدۀ بیماران با دیابت نوع  2در مراکز ثبت این بیماران در استان تهران استفاده شد.
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نتایج
از مجموع  400بیمار مبتال به دیابت نوع  %54 ،2را جمعیت زنان تشکیل دادند .بهطور متوسط نیمی
از بیماران با میانگین سن دیابتیک بیشتر از  10سال بودند .در گروه اول  %45بیماران اضافهوزن و %37
یدادند.
بیماران را جمعیت چاق تشکیل م 
جدول شماره  .1اطالعات دموگرافیک بیماران مبتال به دیابت نوع دو
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جنسیت

()%

مرد

46

زن

54

تعدا د بیماران

400

میانگین سن گروه

62.85

م دتزمان ابتال ( ≤10سال)

48

میانگین سن دیابت

15.84

سن (سال)

62.85

نمایۀ تودۀ بدنی
)(<18.5 kg/m2

0.0

)(18.5-24.9 kg/m2

18

)(25.0-29.9 kg/m2

45

)(≥30 kg/m2

37

سن (سال)
<45

05

45-65

65

>65

30

سابقۀ خانوادگی ابتال

58

وضعیت ازدواج
مجرد

23

متوسط هموگلوبین  A1cدر هرسال در طول دورۀ مطالعه
جدول شماره  .2متوسط هموگلوبین  A1cدر هرسال در طول دورۀ مطالعه

1

7.64

0.056

7.54

2
3

7.60

0.060

7.46

7.70

7.58

0.059

7.47

7.61

7.62

0.058

7.48

7.71

7.60

0.057

7.53

7.66

5

د پایین
ح

د باال
ح

7.76

ندهندۀ کاهش متوسط هموگلوبین  A1cاز  7.64در سال  1391به  7.60در انتهای سال
یافتهها نشا 
 1396است و این تغییرات از لحاظ آماری معنادار نبود.
هزینههای عوارض مرتبط با دیابت (ریال)
به دلیل وجو د یارانه پنهان در تولی د و ارائۀ خدمات در بخش دولتی ،هزینههای این بخش نمیتواند
منعکسکنندۀ هزینههای واقعی بیماری دیابت نوع  2در سطح جامعه باش د و به همین دلیل استفاده
از مقایسه پیامدهای هزینهای در بخش خصوصی راهکار مناسبتری است .هزینه در سالهای بعد،
میانگین هزینههای بیماران بهواسطۀ بیماری در سالهای بع د از سال وقوع حادثه است .چشمانداز
مطالعه بیمار میباشد .کاهش مطلوبیت در سالهای بعد ،میانگین کاهش مطلوبیتهای بیماران
بهواسطۀ بیماری در سالهای بع د از سال وقوع حادثه است.
جدول شماره  .3متوسط هزینههای مرتبط با عوارض دیابتیک و میزان کاهش مطلوبیت بهواسطهی ابتال به هر کدام از عوارض
در سالهای بع د

در سال وقوع حادثه

کاهش
مطل وبیت

هزینه

کاهش
مطل وبیت

هزینه در صورت غیر
حا د بودن

هزینه در صورت
حا د بودن

0.000

32,729,018

-0.010

123,662,751

59,590,010

بیماریهای
ایسکمیک

-0.060

50,921,506

-0.148

252,067,382

195,033,692

سکته قلبی

-0.185

124,481,203

-0.071

248,962,407

0

نارسایی قلبی

-0.165

41,580,460

-0.165

159,485,172

71,780,491

سکته مغزی

-0.172

35,600,200

-0.200

131,720,740

0

قطع عضو

-0.103

14,003,971

-0.131

42,011,915

0

کوری

-0.330

186,871,797

-0.330

278,871,797

0

نارسایی کلیه

-0.210

18,647,940

-0.200

87,646,431

0

زخم
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سال

میانگین

انحراف معیار

4

فاصله اطمینان %95

فاصله اطمینان %95
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مقایسۀ نتایج برنامۀ جاری و مطلوب درمانی
یده د که با کنترل متغیرهایی مانن د هموگلوبین
مقایسۀ نتایج برنامۀ جاری و مطلوب درمان نشان م 
 ،A1cکلسترول با دانسیتۀ پایین و فشارخون سیستولی میتوان تأثیر معناداری بر پیامدهای نهایی
بیماران ازجمله امی د بهزندگی ،امی د بهزندگی تعدیلشده باکیفیت و هزینههای مستقیم پزشکی این
یده د که نسبت به الگوی درمان جاری،
بیماران گذاشت .مقایسۀ نتایج  20سالۀ دو سناریو نشان م 
امی د ب ه زندگی  5.41سال در بیماران با اصالح الگوی درمان و کنترل متغیرهای اصلی ،بیشتر میباشد
(جدول شماره .)4

یده د اگرچه هزینههای کل جهت کنترل فاکتورهای ذکرشده ،در روش مراقبت
یافتهها نشان م 
مطلوب ،به میزان  104,852,150ریال افزایش مییابد ،اما با توجه به افزایش بسیار زیا د در امی د به
یده د از چشمانداز بیمار استفاده
زندگی در این بیماران این هزینهها بسیار ناچیز است .یافتهها نشان م 
از الگوی مراقبت مطلوب هزینه اثربخش است (نسبت هزینه  -اثربخشی افزایشی کمتر از یک برابر
تولی د ناخالص داخلی سرانه میباشد).
جدول شماره  .4مقایسۀ نتایج برنامۀ جاری و مطلوب درمانی
نتایج

گروه اول
(مراقبت مطلوب)

گروه دوم
(مراقبت جاری)

اختالف

امید بهزندگی (کل)


12.40

6.99

5.41

امی د بهزندگی تعدیلشده باکیفیت

9.64

5.17

4.47

هزینههای درمانی

171,306,652

107,416,957

63,889,695

هزینۀ درمان عوارض

579,729,245

538,766,791

40,962,454

مجموع هزینهها (کل)

751,035,897

646,183,747

104,852,150

ICER

19,381,174

بحث
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در مطالعۀ حاضر ابتدا به پیشبینی نتایج برای مراقبت جاری با استفاده از اطالعات جمعآوریشده
در سطح بیماران پرداخته ش د و سپس این مقادیر با فرض کنترل سه فاکتور اصلی هموگلوبین ،A1c
کلسترول با دانسیتۀ کم و فشار خون سیستولی در سطح استاندار د برای سالهای مور د پیشبینی
پرداخته ش د و اختالف نتایج حاصل با نتایج اولیه بهعنوان بار اقتصادی و بار سالمت تحمیلشده
بهواسطۀ مراقبت نادرست ،ناکافی یا ضعیف در این بیماران نتیجهگیری شد.

یده د هزینههای مستقیم پزشکی که به دو بخش هزینههای مربوط به
نتایج این مطالعه نشان م 
داروها ،آزمایشها و ویزیتها و همچنین هزینۀ درمان عوارض در مدل آمده است و مجموع آنها را
هزینهای مستقیم پزشکی مینامیم ،در هر فر د دیابتی با توجه به امی د ب ه زندگی هر فر د ( 5.41کالی)
و همچنین الگوی ریسک فاکتورهای فر د در طی پنج سال گذشته و همچنین سابقۀ بیماری دیابت
و عوارض مرتبط با آن و همچنین سایر فاکتورهای دموگرافیک فر د (سن ،جنس ،وزن ،فشار خون)،
برای مراقبت رایج 646,183,747 ،ریال میباش د (برای درمان عوارض  538,766,791ریال و برای
هزینههای درمانی  107,416,957ریال).
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در این مطالعه با توجه به گزارش استقامتی و همکاران ،شیوع دیابت برای ایران را  %11.4در نظر
گرفتیم 1که بر همین اساس جمعیت مبتال به دیابت (تشخیص دا دهشده) در کشور بالغبر 5472000
نفر هستن د اگر به مقایسۀ اثرات درمان رایج با درمان فشرده بپردازیم ،درمجموع برای جمعیت
تشخیص دا دهشده به دیابت نوع دو در ایران30 ،میلیون سال امی د به زندگی بیشتر در صورت درمان و
لدستیابی خواه د بود .ذکر این نکته ضروری میباش د که اگرچه مراقبت مطلوب به
مراقبت مطلوب قاب 
مراقبتهای درمانی بیشتری نیاز دار د و این خو د باعث افزایش هزینههای درمانی درمجموع میشود
اما در بلندمدت این افزایش اندک در بلندمدت منجر به کاهش بروز بسیاری از عوارض دیابتیک که
مطالعات مختلف نشان دا دهان د ارتباط مستقیمی با بروز و شدت بیماری و همچنین هزینههای درمانی
منتج شده از آنها دارند .با توجه با اینکه حدو د  %50از بیماران مبتال به دیابت (تشخیص دا دهشده)
در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند ،عدم مراقبت مطلوب میتوان د باعث افزایش
عم دهای در هزینهکر د سازمان تأمین اجتماعی در جهت درمان این بیماران شو د و این موضوع از این
لحاظ اهمیت دار د که سیاستگذاران سالمت میتوانن د به اهمیت مراقبت کافی و درست و تأثیر آن
کمیشده پی ببرن د و برای برنامهریزی در مور د تخصیص منابع محدو د بخش
در بلندمدت بهصورت ّ
سالمت تصمیمات مناسبتری اتخاذ کنند.
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1- Esteghamati et al.

نتیجهگیری
یافتههای مطالعه نشان دادن د که برنامههای کنترل دیابت در هیچکدام از گروههای مور د مطالعه
مطلوب نبوده و به کنترل بهینه منجر نشده است .یافته حاکی از آن است که تغییرات هموگلوبین
 A1cکل در کل جمعیت از لحاظ آماری معنادار نبوده است.
 %67.6از بیماران در سنین بهرهوری مجموعاً  529.5هزار میلیار د تومان سرمایۀ ازدسترفته به بار
میآورد .این میزان طول عمر هزینههای مالی ازدسترفته برای بیماران دیابتی که بهطور مستمر به
مراکز دیابت مراجعه میکنن د و شاخصهای سالمتیشان کنترل میشوند ،اتفاق میافتد؛ درصورتیکه
معموالً انتظار میرو د بیماران زیادی وجو د داشته باشن د که بهطور مستمر به مراکز دیابت مراجعه
نمیکنن د و انتظار میرو د از سطح کنترلی بدتری برخوردار باشند .ازاینرو در عمل میزان طول عمر
ازدسترفته حتی از مقدار تخمین ز دهشده نیز باالتر است.
با توجه به اینکه هزینه بهازای طول عمر ب هدستآمده در مراقبت کامل کمتر از  3برابر درآم د سرانه
کشوراست ،انجام مراقبت کامل برای بیماران دیابتی یک برنامۀ هزینه-اثربخش به شمار میرود.

130

منابع و مآخذ
--Aghili, R., Malek, M., Peyvandi, A. A., & Khamseh, M. E. (2015). “General Practitioners’
Knowledge and Clinical Practice in Management of People with Type 2 Diabetes in Iran;
The Impact of Continuous Medical Education Programs”. Archives of Iranian medicine,
18(9), 582.
--Association, A. D. (2008). “Economic costs of diabetes in the US in 2007”. Diabetes Care,
31(3), 596-615.

عون تبای د هب التبم نارامیب رد یفاکان تبقارم زا یشان یلیمحت یداصتقا راب یبایزراااب یبایزرا

--Association, A. D. (2014). “Standards of medical care in diabetes-2014”. Diabetes care, 37,
S14.

131

--Association, A. D. (2016). “Standards of medical care in diabetes—2016: summary of
revisions”. Diabetes care, 39(Supplement 1), S4-S5.
--Brown, J. B. & Nichols, G. A. (2003). “Slow response to loss of glycemic control in type 2
diabetes mellitus”. The American journal of managed care, 9(3), 213-217.
--Brown, J. B. Nichols, G. A. & Perry, A. (2004). “The burden of treatment failure in type 2
diabetes”. Diabetes Care, 27(7), 1535-1540.
--Dall, T. Nikolov, P. & Hogan, P. F. (2003). “Economic costs of diabetes in the US in 2002”.
Diabetes Care, 26, 917-932.
--Esteghamati, A. Etemad, K. Koohpayehzadeh, J. Abbasi, M. Meysamie, A. Noshad, S...
. Khajeh, E. (2014). “Trends in the prevalence of diabetes and impaired fasting glucose
in association with obesity in Iran: 2005-2011”. Diabetes research and clinical practice,
103(2), 319-327.
--Fitch, K. Iwasaki, K. & Pyenson, B. (2010). “Improved management can help reduce the
economic burden of type 2 diabetes: a 20-year actuarial projection”. Milliman Client
Report. April, 28.
--Huang ES, B. A. O’Grady M, Capretta JC.. (2009). “Projecting the future diabetes population
size and related costs for the U.S”. Diabetes Care, 32(12), 2225-2229.
--Huang, E. S. Basu, A. O’grady, M. & Capretta, J. C. (2009). “Projecting the future diabetes
population size and related costs for the US”. Diabetes Care, 32(12), 2225-2229.
--Javanbakht, M. Abolhasani, F. Mashayekhi, A. & Baradaran, H. R. (2012). “Health related
quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus in Iran: a national survey”. PloS one,
7(8), e44526.
--Teoh, H. Home, P. & Leiter, L. A. (2011). “Should A1C Targets Be Individualized for All People
With Diabetes?: Arguments for and against”. Diabetes Care, 34(Supplement 2), S191-S196.
--Van Bruggen, R. Gorter, K. Stolk, R. Klungel, O. & Rutten, G. (2009). “Clinical inertia in general
practice: widespread and related to the outcome of diabetes care”. Family practice, 26(6),
428-436.

