بین الملل

سیاست درمانی در ژاپن
حفظ سالمتی باال با وجود جمعیت درحال سالمند شدن در کشور ژاپن از اهمیت ویژه ای برخوردار است

ترجمه فریبا بهزاد -جمعیت جهان ،به
ویژه در کشورهای درحا توسعه ،به سرعت به
سوی سالمندی پیش می رود و نسبت زنان و
مردان مسن درسراسر جهان با سرعت بیشتری
نسبت به جمعیت عمومی رشد کرده است.
ژاپن ،به عنوان مسن ترین کشور جهان ،حدود
 33هزار و  188شهروند  688ساله دارد که
انت ار می رود تا سا  8818تعدادشان به
 167هزار نفر افزایش یابد و از این تعداد،
 188هزار نفر آنان را زنان تشکیل می دهند.
با این توصیف ،تقریبا یک درصد از جمعیت
ژاپن را تا سا  8818میالدی افراد  688ساله
یا مسن تر تشکیل می دهند.
ژاپن ،به دلیل دسترسی به مراقبت های
بهداشتی و هم نین سبک زندگی نسبتا
سال  ،دارای باالترین میزان امید به زندگی در
بدو تولد در میان کشورهای عوو سازمان

همکاری و توسعۀ اقتصادی ( )OECDو حدود
 1سا باالتر از میانگین امید به زندگی در این
کشورهاست.
در حالی که سن امید به زندگی در آمریکا
 70.0سا و در  13کشور عوو ،OECD
 08.1سا است ،این سن در ژاپن برای مردان
 08.1سا و برای زنان  01.0سا است .در
ایران سن امید به زندگی برای مردان 73.1
سا و برای زنان  71.1سا است .گفتنی
است در ژاپن ،سن بازنشستگی قانونی برای
مردان و زنان 11سا و سن بازنشستگی
زودهنگام برای مردان و زنان  18سا است و
در ایران ،سن بازنشستگی قانونی برای مردان
 18و برای زنان  11سا است.
جمعیت ژاپن در دهه های آتی به سرعت
درحا افزایش است .سه جمعیت باالی 11
سا یا باالتر از  08سا در ژاپن نسبت به
دیگر کشورهای عوو باالتر است .سالمندی
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سریع جمعیت در این کشور فشار زیادی بر
سیست بهداشتی و درمانی آن وارد می کند.
 81.1درصد جمعیت ژاپن را افراد باالی 11
سا تشکیل می دهند که با گذشت زمان این
میزان افزایش یافته و به  13درصد در سا
 8818خواهد رسید و انت ار می رود که
جمعیت باالی  08سا از  1درصد به 67
درصد افزایش یابد .همین امر موجب می شود
تا انجام اقدامات پیشگیرانه و استراتژی های
بهبود سالمت سالمندی و هم نین
سیاست های افزایش استخدام ،نگه داری و
بهره وری کارکنان بخش درمان برای طوالنی
مدت رورت یابد .درصد جمعیت باالی 11
سا در آمریکا  63.3درصد ،در  11کشور
عوو 61.7 OECDدرصد ،در ژاپن  81.1و در
ایران  1.6درصد است.
ژاپن به سوی سالمندی جمعیت پیش می رود
بنابراین باید پایداری مالی ن ام سالمت کشور
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خود را با محدودیت های مالی سخت تومین
نماید .ژاپن در میان کشورهای عوو ،دارای
کمترین میزان مرگ و میر ناشی از
بیماری های قلبی و عروقی است .نرخ مرگ و
میر بیماری های قلبی و عروقی از سا 6338
در ژاپن کاهش یافته است که منجر به
کاهش میزان شیو عوامل خطر و هم نین
بهبود درمان شده است.
برای اولین بار ن ام بیمه ای در ژاپن در سا
 6387اجرایی شد و در سا  6316تمامی
کارکنان و ساکنین این کشور تحت پوشش
بیمه قرار گرفتند .دو نو بیمه در این کشور
وجود دارد؛ ”بیمه مستخدمین“ که عموما
کارکنان و کارگران کارخانه های بزرگ و
کوچک را تحت پوشش قرار می دهند و ”بیمه
همگان“ که کشاورزان ،پزشکان ،بازنشستگان
و سایر افرادی را که تحت پوشش بیمه نو
او نیستند شامل می شود.
در ژاپن موسسه ای به نام (HSSA) Health
 Service System For Agedزیرن ر
شهرداری وجود دارد که مسئولیت رسیدگی
به امورسالمندان را برعهده دارد و تنها
عهده دار بیمه بازنشستگان است .سازمان های
بیمه موظف هستند مقدار مشخصی را به
موسسه پرداخت کرده که سه پرداختی
سالمندان از هزینه های آنها نسبت به سایر
مردم بسیار کمتر است.
درحا حا ر مراکز درمانی در این کشور به
دو دسته بیمارستان و کلینیک تقسی میشود
که بیمارستان ها شامل بیمارستانهای عمومی
که تمامی بیماریهای حاد را بستری می کند،
آسایشگاه که اختصاص به بیماری های مزمن
مانند سل ریوی و  ...دارد و مراکز پزشکی ویژه
که مجهز به امکانات ویژه برای بیماری های
خاص ن یر جراحی قلب است.
ن ام درمانی ژاپن به شدت وابسته به
بخش های بیمارستانی است و دارای بیشترین
تعداد تخت بیمارستان است که این میزان
تقریبا سه برابر بیشتر از میانگین آن در
کشورهای عوو است .نرخ مرگ و میر ناشی از
سرطان سینه در میان سالهای  8881و 8861

در کشورهای عوو افزایش یافته است.
در ژاپن ،پذیرش بیمارستان برای بیماری
دیابت باالتر از میانگین این میزان در
کشورهای عوو است .میزان مشاوره های
پزشکی در میان سالمندان نیز باالتر است و
سرانه مشاوره پزشک در  11کشور عوو ،1.1
در سوئد  8.3و در ژاپن  68.3است .کیفیت
مراقبت های بیمارستانی در ژاپن بسیار
مطلو است .عالرغ اینکه مرگ و میر ناشی
از سکته مغزی و سرطان در این کشور در
مقایسه با سایر کشورهای عوو کمتر است ،اما
مرگ و میر ناشی از حمله قلبی  18درصد
باالتر از میانگین این میزان در سایر کشورهای
عوو است.
هزینه های بهداشتی به ویژه هزینه های
بهداشتی ناشی از تولید ناخالص داخلی در
ژاپن در سالهای اخیر افزایش یافته است.
هم نین هزینه های دارویی نیز به سرعت
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افزایش می یابد که این کشور از ن ر سرانه
هزینه های دارویی ،رتبه دوم را در میان
کشورهای عوو دارد و تقریبا  18درصد باالتر
از میانگین این میزان در کشورهای عوو است.
درحالی که هزینه های عمومی داروها در
سالهای  8883تا  8861در کشورهای عوو به
میزان  1.8درصد کاهش یافته است ،اما این
هزینهها هرساله در ژاپن  3.3افزایش می یابد.
ن ام بهداشتی و درمانی ایران نیز همانند
بسیاری از کشورهای در حا توسعه طی
سالیان اخیر تحوالت بسیاری را به خود دیده
است .با توجه به اذعان همه کارشناسان در
موفقیت ژاپن برای مدیریت سالمندی و با
توجه به اینکه ایران نیز هم ون ژاپن کشوری
با مولفه ها و عناصر شرقی فرهنگی و تربیتی
پی یده شرقی است ،تصمی گیران می توانند
با الگو قرار دادن این کشور برای آینده
سالمندی در ایران تصمی گیری کنند.

