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 دینبا یدرمان هایمراقبت سیستمدردناک است که چرا  یگرفتنعبرت آستانه در کایآمر

 باشد)سودمحور(  یانتفاع وکارکسب کی

 «مدرسه توسعه پایدار» تیم داوطلبین است که توسط« Daily Kos»ای از مقاله زیر در سایت ، ترجمهمتن نای
(sdschool.ir) اقتصادی بحران کرونا در سطح -با ابعاد اجتماعی پژوهانمندان و سیاستعالقه، و به جهت آشنایی محققان

. انتشار این گذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده استهای آن برای سیاستآموختهگیری از درسجهانی و بهره
توانید مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقاالت از این دست، می سویی و تائید تمام نظرات نگارندگانبه معنی هم« مدرسه توسعه پایدار»مقاله توسط 

 : ، برای اهداف غیرتجاری، رایگان استو نشر آن به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله

America is about to get a godawful lesson in why health 

care should never be a for-profit business 
Source: www.dailykos.com/stories/2020/2/27/1922487/-America-is-about-to-get-a-godawful-lesson-in-

why-health-care-should-never-be-a-for-profit-business 
 

   2020فوریه   27-"سامنر مارک " :هنویسند

 «مدرسه توسعه پایدار»کانون همراهان -مهسا خردمند مترجم:

 

 روس کرونابه بیماران مبتال به وی در حال خدمت رسانی-بیمارستانی در ووهان چینکادر پزشکی تصویر: 

http://sdschool.ir/
http://www.dailykos.com/stories/2020/2/27/1922487/-America-is-about-to-get-a-godawful-lesson-in-why-health-care-should-never-be-a-for-profit-business
http://www.dailykos.com/stories/2020/2/27/1922487/-America-is-about-to-get-a-godawful-lesson-in-why-health-care-should-never-be-a-for-profit-business
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. است بودهوری بهرهبهبود کارایی و  شاناند که هدفشدهاصالحات  ازکامل ای مجموعه درگیرهای آمریکایی شرکت ،برای چهار دهه

پرداخت بسیار فراتر از  وری ما به طور مرموزیبهرهالبته  .ستا six-sigma (2) ما یوربهره و هستند (1)«ناب»ما  یهاندیفرآ، امروز

 هاینکوپ وابسته بهدرحالی که کارگران را  ،را بیلیونر ساختهمدیران اجرایی که به طوری  ؛رفته است کارمندان خدمات ازایمابهو 

 .استگذاشته بر جا دولتی غذا 

 به دنیسرا ت توانیمرا  یزیچ هر معتقد استاما در عین حال سیستمی است که  داکثر کند.حقرار است سود را است که  یسیستماین 

 ،داقل منابع، ححداقل نیروی انسانیتواند با میوکاری کسبین چن .[ملزومات حداقل داشتننگه از هیکنا :مترجم] کرد لخت آن استخوان

 ییستمین سچن. حالت برسد ترینکمبه سودآوری سیستم باعث شود هیچ چیزی وجود ندارد که . اداره شود ی دیگرهاگزینهو حداقل 

 .را به چالش بکشد ششکنندگی است چیزیکه منتظر ست ا یاشیشهای خانههمانند 

 . از چنین سیستمی است اینمونه ،«های درمانیمراقبتسیستم »، در ایاالت متحده امریکا

باالترین  عنیی)داریم نهایت بیبا سیگمای ناب  فوق درمانیهای مراقبت اکنون یک سیستمهم، ما در آمریکادیگری سیستم هر مانند 

میلیون  1تر از کمسیستم در این  .بماند یقبا خود یجادر  دندهچرخوابسته است که هر  نیبه ا کامالًکه  (وری و کاراییبهرهسطح 

چرا . داردنهیچ بیمارستانی  ،بسیار زیادی های روستاییبخشسیستمی که در آن  ؛وجود داردآمریکا برای کل مردم بیمارستانی تخت 

ازار ب هایتالطمدر معرض درمانی های مراقبتکه سیستم زمانی  ،آن چه در عملسیستم است و این ترین روش اجرای آوراین سودکه 

 ی کهمکنم هایقیمتبا باالترین  و دهند،که به سختی کفاف تقاضا را میهای درمانی مراقبت افتد، این است:گیرد اتفاق میقرار می

 .تغییری نشوندو خواستار قابل تحمل باشد مردم برای 

و به همین دلیل است که  ؛دخواهنمیآن را  ،های سالمتیبحران ه بادر هنگام مواجه یک ملت است کهای توصیف نقطه این دقیقاً

که ست اتر از این بیشش اهمیت ،همگانی داشتن یک سیستم درمان  است که چرا عبرتی درس آموختن آستانه در متأسفانه،  ،آمریکا

 .پردازیدمیهای بیمه شرکتبه  چک آن رایا د یکنمیپرداخت های آن را از طریق مالیات هزینهشما آیا 

ه ای از پیمانکاران ساختمجموعهکه توسط پرواز با راکت غول پیکری باره در ؛یک شوخی رایج بودفضانوردان در میان ، 1۹۶0در دهه 

الزام که  ه و داردداشت ایفرهنگ ایمنیو هم حاال . اما ناسا هم آن موقع داده بودندترین قیمت را پیشنهاد پایینشده بود که در مناقصه 

طه نقدرست  ،پیمایک فضا .مطمئن باشدآن تا حد امکان کارآمدی ی که جایشود تا  یآزمایبازو آزمایش  ،کرد هر کدام از آن اجزامی

 خود دارای پشتیبان نیز هااست که آندر نظر گرفته شده های متعددی چرا که در جای جای آن پشتیبان ؛بودن است «ناب»مقابل 

ای حادثهورفی طبق قوانین مدست بر قضا و تا اگر  انددر کنار آن ایستادهاز افراد بسیار باهوش متشکل و جمع کثیری از کارکنان  هستند

 .بهره ببرند برای مدیریت ماجرا شانپیش آمد از خالقیت

 یمارستانیدر هر کلینیک و ب به طور گسترده پزشکیقصور  .درمانی ما صادق نیستهای مراقبتسیستم باره درباال موارد هیچ یک از ، اما

و ذخیره  مازادهای بخشیک سیستم با بنا کردن . شده استمفروض دانسته  ،پزشکیمشخصی از خطای حتی سطح  .افتدمیاتفاق 

اعث کاهش و ب)خواهد داشت در برتری هزینه بیش ،نداشتحت فشار نبشان تا منتهای توان میشههمتخصصانی که نیز و پشتیبان 

 ردهک کار حد از شیب ،دیاکرده( که شما تا به حال مالقات ان)به خصوص پرستار یپرستارو  ،، پزشکرننت هر اَ. (وری می شودآسود

و  ؛ستا سودمحوروکار یک کسب یرینشنقطه  ، درست همانقوط و شکستس و حد لبه یرو قیقاد ستمیس درست یاجرا رایز ؛است

روی  بازی کردن به، نشوند تا جایی که نگران، است نآل د از ینپ  هر درآوردنیند و آدوشیدن کامل این فرهدفشان  کههایی شرکت
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ا را ، از کسانی که شمهای شما هستندصورتحساب، تعداد افرادی که درگیر عادی به بیمارستاندر یک مراجعه  .هنددمی این لبه ادامه

 !تر استکنند بیشمیدرمان 

 رئیس خبری در خالل نشست .شودمی صورتهم  بسیار خوببه عنوان مدل فعاالنه بلکه  ؛است پذیرفته شدهنه تنها فراگیر و  ،این تفکر

 - «سیگار براتون خوبه»آقای دستان منتظر در ناشیانه کرونا را  داغ ویروستوپ از آن که پیش ، در چهارشنبه بعد از ظهر جمهوری

رغم وحشت بخش سیاسی ای خطر کشیدن سیگار را انکار کرد و نوشت علیدر مقاله 2000و در سال ا :مترجم] بیاندازد - مایک پنس

متخصصان  ،کاهش دادهرا ( هابیماری)مرکز کنترل  CDC بودجهاین که ، دونالد ترامپ از [شودها، سیگار کشیدن باعث مرگ نمیو رسانه

اش ریزیهبرناماز تیم  را گیرشناسی()متخصصان همه هالوژیستواپیدمی وبیرون کرده،  از شورای امنیت ملیرا گیر عالمهای بیماری

او ادعا  ،به عالوه .باشند آن اطراف ،هها نیازی نبودآنزمانی که به  ،آن افراد هخواست، او نمیبه گفته ترامپ .دفاع کرداخراج کرده بود، 

جود دارد ، سیستمی و، در جایی و به نحوی[به کنایه :مترجم]چرا که . یدبیاورها را آن و برویددر صورت نیاز توانید میکرد شما همیشه 

رده ملت را برآوهای نیاز، به وقت ضرورت تاکند میی رنگهداشده پلمپ، آماده و مطلع در ظرفی تازه و ترکه متخصصین حیاتی را 

 !کنند

 متخصص یککه  نکهآارزش  !است: مزخرف بگویم دوبارهمن ید تا بگذاراما . مزخرف استو چرند  ،حرفاین نیازی به گفتن نیست که 

به تا  شودیبه کار گماشته م آن فرد وقتی است که تر از، بسیار کمشودمی فرا خواندهبار فاجعه ایادثهحبرای ترمیم یک سیستم پس از 

وط کرده بعد از این که هواپیما سقتوانید نمیشما  شد تا با اقدام سریع از بروز فاجعه جلوگیری نمیاد.ماده باآپیشگیری کمک کند و 

 !خلبانان را استخدام کنید که تازهتصمیم بگیرید است، 

 با هدف افزایشها هرگز آنریزی برای برنامه .هستند منتظرهها غیرآنوجود دارد این است که  «غیرمنتظره حوادث »چیزی که در مورد 

 . زندگی افراد را نجات خواهد داد تنهابلکه  .ستیناقتصادی سوددهی 

برای  شجاعت داشت تا بخواهداند که یکی از اولین نفراتی که بودهشاهد ها آمریکایی، های درمانیمراقبتکرد تجاری به با داشتن روی

دن سایر کرمنصرفاین اتفاق  پیامدنخستین  !ش شدچند هزار دالری نصیب ی، صورتحسابموردآزمایش قرار بگیرد 1۹ویروس کووید

های کتشربرای بهترین  -هم اتفاق افتاده عمالً چیزی که-که نتیجه آن .بود گرفتنموردآزمایش قراربرای ها از درخواست آمریکایی

 .استملت برای  بیمه و بدترین

 سرپوش نسخهشان را با داروهای بدون ، عالئم بیماریخواهند کردخود را مخفی  و سرماخوردگی زکام، هاآمریکاییاست که  مسلم

لی پوها آن ،. به عالوهآیندنمیهای درمانی برمراقبتهای هزینهاز پس  چرا که «مقاومت کنند»که کنند میو سعی  گذاشت خواهند

ها در تنگنا آن ،کاری دادن یک روزدست که ازنیست و ضمانتی  ،کنندنمیشان دریافت نگهداری از فرزندان وبابت مرخصی استعالجی 

 .[کنایه :مترجم] «سوسیالیستی» چرندیات این دستتمام  :ندهدقرار 

شاهد کمبود هر چیزی از  همین حاال همهای آمریکا بیمارستان، شودمیاداره  «ناب» ،عالی یما به طرز سیستمو از آن جا که تمام 

ن زمان خودش در همیاتفاقا همان جایی است که  ،این اقالمقیمت کننده ارزانتأمینزیرا تنها  ،ها هستندنکّسَمُگان و ماسک گرفته تا 

همه ه ، بلکاندبودهها بیکار هفتهبرای نه تنها ها در آن سوی کره زمین کارخانه. (ر چینشده است )کشو نوردیدهویروس کرونا در  با

 .نیاز استمورد خودشان اکنون در کشور شان همقابل دسترس محصوالت
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های یمارستانبطور که کارکنان ، آن یا .اندسرسام گرفتهخستگی بسیار زیاد از ، کارکنان بخش درمانی چین در استان هوبی همین حاال

تأمین  ،کمبود کارکنانبا  ،امکانات مامجموعه  .(کاری هفتهدر آخرین روز خستگی  هایتنکنایه از )شنبه! نامند، پنجآن را میآمریکا 

 .شودیماین چیزی است که عادی تلقی  )متأسفانه و در کمال تعجب( .کندحداکثر توان کار میبا ، هر روز و کار بیش از حد ،ناکافی

یروس کرونا وعملیات مقابله با شیوع کاخ سفید دو عضو جدید که پنجشنبه  پذیرفته شده استچنان  «افراد»بر  «دالر»اولویت داشتن 

این ، مبخواهیم منصف باشیالبته اگر  !رئیس شورای اقتصاد ملی لری کودلو داری وخزانهوزیر  استون منوچین،: اعالم کرد این افراد را

شده های لولهاز طریق قبضها قبل با مصرف مواد مخدر استنشاقی مدتاز کودلو . فاقد تخصص باشند ها کامالًآنکه طور نیست 

ر این د )فرض کنیم( و اگر به خاطر همین هم آن جاست! [کوکائینبه کودلو اعتیاد  سابقه بهکنایه  :مترجم] آشنایی داردصددالری 

 نوشته ییاکیآمر سندهینو ،نگیک ونیاست توسط که یزیپسارستاخ یفانتز/ترسناک رمان کی: مترجم] dThe Stan رمان  نسخه از

یکی از : مترجم] موشیمرد نقش شخصیت  قرار است زیر خزانه داریو [که در ایران با نام ابلیس ترجمه شده است است شده

 نیست. یمناسب نتخابتواند بگوید که انمی یکس ...؛را بازی کند [که ظاهری شبیه دزدان دریایی داشت های منفور کتابشخصیت

 و. کنندند کرا  1۹کوویدعواقب که  انجام دهندتوانند اقداماتی می. مقامات ایالتی و محلی هنوز نیستحتمی  هرگز ،فاجعهوقوع این 

اتفاق  همهر کدام  ،دهرچن -رود بیاید میتر از آن چه انتظار سریع یا شاید واکسنی ،واقع شوندثر ؤمممکن است داروهای ضدویروسی 

را تا  قیمتخرد و میرا های درگیر شرکتکه  خواهد داشت وجود sPharma Bro کارخانه از کنید یک خطتصور توانید می، بیفتد

همان چیزی است که سیستم  دقیقاً ،گرفتن زندگی مردمگروگان، هااین. گذشته از همه تان را در بیاوردبرد که اشکمیحدی باال 

 .است ریزی شدهما بر آن پایهدرمان های مراقبت

 شتفرد از دسکه هر  تمام کاری. بکوبدآمریکا  یدرمانهای سیستم مراقبتای شیشهبه خانه چکش بزرگی را  است قرار 1۹کووید

  فرآیند گرفتار نشود.در این  دعا کنداست که  این آیدبرمی

 .تا این سیستم لعنتی تغییر کند «دی بدهأر» ،بعد از آنو 

-------------- 

 ها:ته نویس

1-lean :ستوکارهاکاهش هدررفت در کسب یبرا یتیریمد روش کی انگریب که یاصطالح 

2- six sigma: ووتوروال م کیالکترون یاز کمپان کهاست های کیفیت کاهش هزینهو ها برای کاهش نقصی یتیریمد کردیرو کی 

 3.4یزان های کاری به میعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارائه خدمات که خطای فرایند ش سیگماش .است گرفته نشأت

 یابددر یک میلیون موقعیت کاهش 


