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 چکیده
ۀ زنجیفر دترمینان صففر و   کمك راهبرد بهآوردن منافع اقتصادی بیشتر  دست بهبرخی پزشکان از اعتماد بیماران خود برای  ۀسوءاستفادرو،  پیشۀ مطالعدر 

اگفر بیمفاری   بنفابراین   ؛را جفدی بگیفرد  ش هفای  توصفیه اعتماد کند و او ، باید به کند میهنگامی که شخصی به پزشك مراجعه  .شده استمارکوف بررسی 

ایجفاد  حتفی بفا    موفقیفت بیشفتر خفود،   سب برای ککند، پزشك چنین هدفی را دنبال  بیشتر باز خواهد بود و اگر سوءاستفادۀراه برای  ،باشد العالج صعب

درمفان بفا خفود    ۀ ادامف بیمار را مجبور به  با استفاده از ترفندهایی وکند  تالش میوی  درمانو  اعتماد بیشتر بیمار کسب برای ،شدن بیماری ترس از وخیم

ایفن   سفازی  مفدل  منظفور  بفه  .دهفد  در دستور کار خود قفرار مفی   را غیرضروریحتی عمل جراحی  و غیرضروری های آزمایشدرمان ۀ ادام البته درکند؛  می

میفان   خطفی ۀ رابطف  کفارگیری  به باکند  به پزشك کمك میراهبرد . این کنیم میاستفاده  یارتکر های یزبا یابر صفر نترمیناد راهبردی به نام ، ازمسئله

کسفب سفود   را برای مطلوب راهبردی  )بیمار( حریف د تابگیر نظردر جانبه یكرا  )بیمار( حریف عایدی و پیامد، )بیمار( حریف پیامدهایو  پیامدهای خود

 انتخاب کند. پزشك بیشتر

 

 ، زنجیرۀ مارکوف، نظریۀ بازی.دترمینان صفرراهبرد  کلیدي:هاي  واژه

 

 فهرست عالئم و اختصارات
c عمل همکاری بازیکن 
d عمل عدم همکاری بازیکن 

P,Q,R,T مقدار عایدی بازیکن 
xy, yx   راهبرد ترکیبی همکاری یا عدم همکاری در هر مرحلفه

 کمك دو بازیکن به
p   بردار احتمال انتخاب عمل همکاری در راهبرد ترکیبفی

 xدر مرحلۀ دوم توسط 

q   بردار احتمال انتخاب عمل همکاری در راهبرد ترکیبفی

 yدر مرحلۀ دوم توسط 
M ماتریس مارکوف 
V

T  ترانهادۀ بردار ویژۀV 

Adj(    ماتریس الحاقی   

α،β ،γ  اعدادی حقیقی 
 

 مقدمه

سفانه أمت هستند، اماجامعه  اقشار ترین مهم از یکیپزشکان 

انسانیت رنف  باختفه   ، رفتار نادرست برخی پزشکاندلیل  به

بفاننی بفد بفا    امفا   ،زمانی که پزشك با ظاهری عفالی  است.

تصفورات نیفز دچفار     تفرین  منصفف ، شفود  مفی بیمار مواجفه  

برای درمان بیمفاری   بیماریزمانی که  .شوند میمحدودیت 

پزشفکان  سففانه برخفی   ، متأکنفد  میخود به پزشك مراجعه 

و درمان هرچه  پزشکی خود ۀنامپرداختن به سوگند جای به

و  اندیشفند  مفی مار به سودجویی و اهداف اقتصفادی  بهتر بی

های سنگین به بیمار و نظفام سفالمت    بر تحمیل هزینه عالوه

 .افزاینفد  مفی پزشفکی  ۀ جامعف مادی مردم به اعت بر بی ،کشور

 مفردم و  اسفت  بیمفار  و پزشكۀ رابط در اصلی ۀمؤلف اعتماد

 پزشکی اخالق راهبردی سند. دارند تأکید بر آن هموارهنیز 

 تهدیفدی  را پزشفکی  ۀجامعف  بفه  مردم اعتماد کاهش، کشور

 هفای  مؤلففه  از را اعتمفاد  ای عفده  .کننفد  مفی  قلمفداد  بزرگ

ِشمار  به درمان موفقیت عامل را آنو  دانند می کامل سالمت

 جفای ، درمفان  هفای  هزینفه  روزاففزون  افزایش باو  آورند می

 نیفاز بفا وجفود    . همچنفین کننفد  می گوشزد را اعتماد خالی

 نفر  ، اعتمفادآفرین  اخفالق  و اعتمفاد بفه   بیمفاران  روزافزون

بفه   و بیمار در حفال کفاهش اسفت.    پزشكۀ رابط در اعتماد

اعتمففاد در جوامففع »باربففارا میسففتزال، مؤلففف کتففاب گفتففۀ 

ی را قابفل  اعتماد سه کفارکرد دارد: زنفدگی اجتمفاع   « نمدر
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آورد و همکفاری   مفی  وجود بهرا  معهجاکند،  تر می بینی پیش

کند. اعتمادی که ففرد آزادانفه بفه     تر می با هم سادهرا مردم 

دهد، پیشرفت در زندگی  دوستان، خانواده و عزیزان ارائه می

انفد و   مبنای اعتماد ساخته شده ع برکند. جوام تر می را ساده

 .]9، 2[ کننفد  زمانی که این اعتماد از بین برود، سقوط مفی 

ایجاد سبب  ،کننده مراجعهپزشك با بیمار  این رفتار نادرست

 تفوان  مفی که این بازی را شود ِ  میپزشك و بیمار میان بازی 

بفا اسفتفاده از    تفوان  مفی اخاذی مدرن نامید. این موضوع را 

 ویفژه  بفه ، نظریفه ایفن   .کفرد بررسی  تکراری های بازی ۀنظری

 سفازی  مفدل و بازی تکراری معمای دو زندانی برای مطالعفه  

زیفادی ماننفد سیاسفت، اقتصفاد،      های حوزهدر  رفتار متقابل

کفاربرد  ترده گسف  نور بهو معضالت اجتماعی  شناسی زیست

درشفر در   اولین بار مریل فلود و ملفوین را این موضوع  دارد.

آلبرت دابلیوتفاکر  ، 9112. در سال نددکرمطرح  9153ل سا

رسمی در اقتصفاد بفا عنفوان     یمعضلعنوان  بهاین مسئله را 

سنتی شفامل   صورت به . این بازیکردها چاپ  معمای زندانی

 و کنند میعمل  زمان همدو بازیکن  که در آن است ای توالی

قبففل  ۀیففك مرحلفف برخففورد تعامففل و ۀ نتیجففبراسففاس 

انتخففاب  و شففامل دو سففناریویکننففد  گیففری مففی تصففمیم

ه کف  استدر هر دور بازی  (d) یا عدم همکاری (c) همکاری

 .]3-0[ نقش مهمی در روابط متقابل دارد

دو فرد که بفرای نفرفین معاملفه سفود     میان هر معامله 

روی یکفی از اجفزای معاملفه     هفا  آنمنفافع  ، اما داشته باشد

 .خواهفد بفود   زنفی  چانهمتضاد باشد، معرف وضعیت  نوعی به

ت کفه دو نفرف   وضفعیتی اسف   زنی چانهوضعیت  نورکلی به

، اما مشترکی برای همکاری دارند ۀانگیزمعامله )دو بازیکن( 

 گیری این همکاری دارنفد.  شکلترجیحات متضادی درمورد 

بازیکنان متقابالً از توافق روی یکی از نتفای  ممکفن    درواقع

هفای   انگیفزه ، امفا  برنفد  معامله، نسبت به عدم توافق سود می

ایفن معاملفه    پفییر  امکفان هفای   خروجی ۀروی مجموع ها آن

ینفدی  امعمفول فر  نفور  بفه  زنفی  چانفه . ]7-1[ متضاد اسفت 

است که در آن نفرفین پیشفنهادهایی بفه یکفدیگر      بر زمان

و درمفورد پفییرش پیشفنهاد همتفای خفود فکفر        دهنفد  می

کنند. اگر بازیکنان انالعاتی در اختیار داشته باشند کفه   می

حاصفل   ها آنتوافق  ،در رسیدن به توافق کمك کند ها آنبه 

 .شفود  خارج می زنی چانه ۀنظری ۀو از محدودنیست  زنی چانه

بفا  از راهبفرد  این حالت ممکن اسفت یکفی از بازیکنفان    در 

و  هففا دهفه پفس از گیشففت   اسفتفاده کنففد. دترمینفان صفففر  

ر بفا  لفین او یابفر تکفراری،   های بازی ۀزیاد در زمین مطالعات

 راهبردهفا را از  جدیفد  یسکال نیسویمن دافرس و پرم یلیاو

ح مطفر  یارتکفر  های بازی یابر صفر دترمینانراهبرد م نا به

، یارتکفر  یزبفا در  این راهبردده از ستفاا به توجه با. نددکر

میفان   خطفی ۀ رابطف  اسفتفاده از بفا   توانفد  مفی  یکنزبفا  یفك 

را  حریفو عایدی  پیامد، حریف پیامدهایپیامدهای خود و 

را بفرای  مطلفوب  راهبفرد  د تفا حریفف   بگیر نظردر جانبه یك

ثابت کردند اگر  ها آن کسب سود بیشتر بازیکن انتخاب کند.

حافظفه   تفرین  کوتفاه بفازیکن بفا   ، یك بازی ثابت، تکرار شود

 بلندمفدت  ۀگرچه حافظ؛ اقانون بازی را تنظیم کند تواند می

بفه عبفارت    .شفود به تعامل و همکاری بیشتر منجر  تواند می

بفه   دونففره  هفای  بازی ۀدترمینان صفر در حوز راهبرددیگر، 

یفا  کند تعیین  جانبه یكعایدی حریف را  دهد میفرد اجازه 

یفك   .را بپفییرد برابر عایفدی  سفهم نفا   کند حریف را مجبور 

کسب  منظور بهراهبرد این  استفاده ازبا  تواند مینیز بازیکن 

ن ترمینفا دراهبرد  ینابنابر ؛کند سوءاستفادهعایدی مضاعف 

 یزبفا در  قفوی  جانبفه  یفك ل کنتر یك با یکنزبا ۀئ، اراصفر

 .]93-93[ ستا

درمففان ۀ نحففوسفففانه تصففورات اشففتباه بیمففاران از  متأ

مطفب برخفی   است شده سبب پزشکان مشهور و سرشناس 

های نوالنی  های پزشکی همواره شلوغ و همراه با صف چهره

 سوءاسفتفاده برخی پزشکان از ایفن وضفعیت   . بیماران باشد

و پزشك جایگزین خود و دسفتیار را بفرای درمفان    کنند  می

کفارگیری پزشفکان جفوان و     هگیرنفد )بف   مفی کفار   بیماران به

 ۀزمان درمان نفوالنی یفا هزینف    ها بیماری(. برخی تجربه کم

، آتروففی سفتون   ها سرنانمانند انواع  ؛دارندبسیاری درمان 

(، نارسایی قلبی، نازایی و غیره. درمان هریك SMAفقرات )

 انپزشفک  سوءاسفتفاده مساعد بفرای   ۀ، زمینها بیماریاز این 

که هر جفا کسفب پفول و     داشتتوجه  یدغیرمتعهد است. با

نیفز   سوءاسفتفاده امکان تخلفف و   ،مطرح باشد منفعت مالی

ضفمن  و وجود دارد. بدون اهانت به فرد حقیقی یفا حقفوقی   

کففش و فففداکار،   تففك پزشففکان زحمففت  تففكبففه احتففرام 

منظفور   بفه برخفی پزشفکان   از سفوی  اخفالق   نکفردن  رعایت

ای کسفب منفافع   از درمان بیماری یك ففرد بفر   سوءاستفاده

با توجه به مطالعفات  . دشو  میاعتمادی  مالی بیشتر، سبب بی

 هفا  بفازی  ۀگفت تاکنون این موضوع از دیدگاه نظری توان می
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پزشفك و  میفان  تعامفل   ،در ایفن مقالفه  بررسی نشده است. 

بفا اسفتفاده از بفازی     اسفت، کفرده  مراجعه  اوبیماری که به 

دترمینان صفر و راهبرد بر مبنای  زندانی تکراری معمای دو

 شفده اسفت.  بررسفی  جداگانه  ۀدر دو مرحلمارکوف ۀ زنجیر

پزشفك و بیمفار بفرای    میان مختلف بازی  های حالتسپس 

 آمده است.کسب عایدی بیشتر پزشك از بیمار 
 

 شدهبرایبازیتوصیفمدلدرنظرگرفته

دترمینفان صففر    راهبفرد در این بخش معفادالت حفاکم بفر    

(ZD ) دو معمفای تکراری بازی  بر مبنایمارکوف ۀ زنجیرو 

پزشك میان بازی  سپس براساس آن شده است. ارائهزندانی 

از بیمار در جهفت کسفب منفعفت     سوءاستفادهو بیمار برای 

مالی بیشفتر نراحفی و احتمفاالت و پیامفدهای آن تشفری       

بفازی معمفای زنفدانی     عایدیماتریس  ،9جدول  شده است.

  .]92[ دهد می نشان را
 یزندانمعمایبازی.1جدول

 بازی اعضای
 اول بازیکن 

 c d وضعیت

 دوم بازیکن
c (R,R) (S,T) 

d (T,S) (P,P) 

 

c و  بففازیکن همکففاری ۀدهنففد نشففانd کننففدۀ بیففان 

ی باید پاسخگوی دو نامعادله باشد. باز است. نکردن همکاری

کفه تعفادل    کنفد  مفی تضفمین   9 رابطۀدر  شده ارائه ۀنامعادل

یعنفی    2 رابطۀ همچنین  مکاری متقابل است.نقض ه ،بازی

 .کند یم یجادرا ا نتیجه بهترین ،متقابل همکاری

(9) T R S P    
          

(2) 2R T S   
 توانفد  مفی بفازی   ۀدر هر بازی تکرار نتفای  از هفر مرحلف   

شفمار   بفه  ی ترکیبیراهبرد xy. شود ارائه 3رابطۀ  صورت به

یك بفردار اسفت    بعد ۀمرحلدر x  احتمال همکاری وآید  می

 .شود می ارائه 4رابطۀ  صورت به که

(3) ( , , , )xy cc cd dc dd  
 

(4) 
1 2 3 4( , , , )p p p p p  

ارائفه شفده    5که بفا رابطفۀ    yx راهبردبه همین ترتیب 

احتمفال   شفود.  محسفوب مفی   ترکیبفی  راهبفردی  نیفز  است

رابطۀ  صورت به بعد یك بردار است کهۀ مرحلدر  y همکاری

  راهبففرد  در مقابففل  راهبففرد بففرای  د.شففو مففی ارائففه 0

 حرکت الزم نیست. کمك بهحرکت  سازی شبیه

(5) ( , , , )yx cc cd dc dd  
(0) 

1 2 3 4( , , , )q q q q q  

مفارکوف مشفخ     ۀزنجیفر بفا  یك بازی تکفرار معمفوالً   

بفازی هسفتند.    ۀنتای  هفر مرحلف   ها ثابتکه در آن  شود می

مشفخ    qو  pراهبفرد  مفارکوف بفا    ۀاز زنجیرانتقال ثابت 

 شده ارائهماتریس  صورت به. ماتریس انتقال مارکوف شود می

 :]92[ شود میتعریف  7رابطۀ در 

(7)  
1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

(1 ) (1 ) (1 )(1 )

(1 ) (1 ) (1 )(1 )
( , )

(1 ) (1 ) (1 )(1 )

(1 ) (1 ) (1 )(1 )

p q p q p q p q

p q p q p q p q
M p q

p q p q p q p q

p q p q p q p q

    
 

   
 
    
 

    

 

M در  شده ارائهماتریس  را دارد؛ بنابراین یك ۀمقدار ویژ

 .است منفرد و دترمینان آن صفر 8رابطۀ 

(8) M M I    
یا هر بفردار متناسفب بفا     ماتریس مارکوف Vۀ ویژردار ب

نیفز   93رابطفۀ  با توجه به  .شود مشاهده می 1ۀ رابطآن، در 

 متناسب است. Vبا         هر سطر از ماتریس الحاقی 

(1) 0      or      T T TV M V M V    
 

(93) ( ). det( ) 0adj M M M I     
ه ستون ستون اول بکردن  با اضافه   دترمینان ماتریس

 صفورت  بفه ایفن تغییفرات   ۀ نتیج .کند نمیدوم و سوم تغییر 

 V ۀدر بففردار ویففژ fبففردار چهارتففایی دلخففواه ضففرب یففك 

 99رابطفۀ  در  شفده  ارائفه ماتریس مارکوف و به فرم ماتریس 

 .است     دترمینان ماتریس Dکه  است

(99)  
1 1 1 1 1

2 2 2 3 2

3 3 3 2 3

4 4 4 4 4

1 1 1

1
. ( , , ) det

1

      
 

 
  
  
 
 

p q p q f

p q p q f
V f D p q f

p q p q f

p q p q f

 

سفتون دوم   کفه  آن است     برای 99ۀ رابط مهمنکته 

کفه   اسفت  yسفتون سفوم تحفت کنتفرل      و xتحت کنترل 

 .است 93و  92روابط  صورت بهترتیب  به

(92) 
1 2 3 4( 1 , 1 , , )p p p p p      

(93) 
1 3 2 4( 1 , , 1 , )q q q q q      

 94روابفط   صورت بهترتیب  به yو  xبردار عایدی بازیکن 

ترتیففب  بففه هففا آنکففه در حالففت ثابففت عایففدی  اسففت 95و 
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 .است 97و  90رابطۀ  صورت به

(94) ( , , , )yS R T S P  

(95) ( , , , )xS R S T P  

(90) . ( , , )

.1 ( , ,1)

x x
x

V S D p q S
S

V D p q
   

(97) . ( , , )

.1 ( , ,1)

y y

y

V S D p q S
S

V D p q
   

کرد  گیری را نتیجه 98رابطۀ  توان می 97و  90 از روابط

امکفان انتخفاب    yو  xاست.  9 های مؤلفهکه برداری با همه 

رابطفۀ  را کفه در  راهبفردی   xدارند، اگر  جانبه یكراهبردی 

صفدق   23رابطفۀ  را که در راهبردی  y یا ،کند میصدق  91

ۀ رابطف بنابراین  ؛شود میدترمینان صفر ، انتخاب کند کند می

برقفرار     و    بین هر دو عایدی 29 رابطۀ صورت به خطی

 .نامند می( ZDرا دترمینان صفر )راهبردهایی . چنین است

(98) ( , , 1)

( , ,1)

x y

x y

D p q S S
S S

D p q

 
 

  
     

(91) 1x yp S S     

(23) 1x yq S S     

(29) 0x yS S     

 توانفد  مفی  xآن است که  ZDهای راهبرد  ویژگییکی از 

راهبفرد  تنها بفه یفك    xمنظور  را تعیین کند. بدین yعایدی 

بفه   و برقفرار شفود   29ۀ در رابطف     ثابت نیاز دارد که 

در این حالفت روابفط   . باشد 22رابطۀ  صورت بهعبارت دیگر 

 25رابطفۀ   صفورت  بفه  yو عایفدی   شوند میبرقرار  24و  23

 .است

(22) 1yp S   

(23) 1 4
2

( ) (1 )( )p T P p T R
p

R P

   



 

(24) 1 4
3

(1 )( ) ( )  




p P S p R
p

R P
 

(25) 1 4

1 4

(1 ) ( )

(1 )
y

p P p S R
S

p p

  


 
 

به    و 9به    اگر.       که  شود میمشاهده 

به صفر نزدیك خواهد بفود     و 9به    صفر نزدیك باشد، 

اسفت و در   yروی عایفدی   xکنتفرل قفوی    ۀدهند نشانکه 

 را هدایت کند. yمسیر تکاملی برای  تواند میحالت تکرار 

پزشکوبیمارمیانبازیسازیمدل

مراجعه مکرر  پزشك و بیمار،میان بازی  سازی مدل منظور به

را در قالفب یفك    (العالج صعبیك فرد )مشکوک به بیماری 

زشفك  بازی ثابت تکراری بین بیمار خفوب یفا بیمفار بفد و پ    

خفوب،  . منظور از پزشك شود میخوب یا پزشك بد بررسی 

پزشکی خود متعهد  نامهپزشکی است که در عمل به سوگند

پزشکی است که خوب نباشفد. همچنفین    ،پزشك بد باشد و

پزشفك   هفای  توصفیه ۀ همف بیماری است که به  ،بیمار خوب

عمففل نمففوده و دسففتمزد وی را بففدون کمتففرین تففأخیری  

رچفه  یمار را بفا دفت )دستمزد پزشکی که ب نماید میپرداخت 

از نفرف سفازمان بیمفه بفا تفأخیر       نمایفد  مفی بیمه پییرش 

 شود(. پرداخت می
بازی مراجعه بیمار به پزشك اسفت. در ایفن   ۀ مرحلاولین 

انالعفات بیشفتر از بیمفار     منظفور کسفب   بفه مرحله، پزشفك  

بیمفار   ۀروحی ،پیشرفت بیماری از قبیل نوع بیماری،انالعاتی 

دادن به توضیحات بیمفار و   )ضمن گوش پرسد میرا از وی ... و

را بفرای   هفایی  آزمایشمعمول(. پزشك  های معاینه دادن انجام

 آزمایشگاه مفورد نظفر   ،پزشکانبیشتر که  کند میبیمار تجویز 

ممکفن   که باید توجه داشت. کنند میخود را به بیمار معرفی 

داد همکفاری داشفته   پزشك با آزمایشگاه مورد نظر قفرار است 

از شده از بیمفار   ن درصدی از مبلغ دریافتباشد که براساس آ

 ،البته در ایفن حالفت   ؛شود میزشك داده آزمایشگاه به پسوی 

الزم تجفویز   ازحفد  بفیش مفوارد مفورد آزمفایش را     پزشك بفد 

 بفازی ماتریس عایفدی  تا عایدی بیشتری کسب کند. کند  می

 .است 2جدول  صورت بهآزمایشگاه  پزشك و
 

 یمارپزشکوبیبازمرحلةاولینماتریس.2جدول

 بازي اعضاي
 آزمایشگاه 

 همکاريعدم  همکاري وضعیت

 پزشك
 (3 ،5) (9 ،4) همکاری

 (3 ،3) (3 ،3) همکاری عدم

 

بفا   هفایی  بفازی با ویزیت بیمفار،   زمان همپزشك  ،درواقع

یك از ایفن  هر .دارد غیره رادیولوژی و داروخانه و آزمایشگاه،

 کفه عایفدی پزشفك صففر     شفوند  مفی تا زمانی تکرار  ها بازی

رادیولفوژی یفا    ،نشود. همچنین در صورت افتتاح آزمایشگاه

اگر عایدی پزشك با تعویض هریفك از ایفن    ،جدید ۀداروخان

 .دهفد  میحتماً چنین کاری را انجام  ،بیشتر شود ها بازی هم
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ق از نریف باید  افزایشی باشد،عایدی پزشك  اینکهال برای ح

بیمفاران بیشفتری   به جیب  ،کند میکه ارسال  هایی سیگنال

شفرکت در یفك    بفا  توانفد  مفی  هایی سیگنالچنین  .بپردازد

 هفای  شبکهدر ساخت کلیپ و انتشار آن تلویزیونی یا  ۀبرنام

 باشد.... جتماعی یا ایجاد سایت اینترنتی وا

پس پزشك خوب است که  گونه ایندومین مرحله بازی 

، کنفد  میدرمان واقعی را شروع  ،ها آزمایشۀ نتیجاز بررسی 

دی بیشفتر نفوع درمفان را    کسفب عایف   بفرای  پزشك بفد، اما 

ماتریس عایدی پزشك خفوب  ، 3در جدول  .کند میانتخاب 

 .است آمدهبا بیمار خوب یا بد  یا بد در مواجهه

 
 یمارپزشکوبیبازةمرحلیندومیس.ماتر3جدول

 بازي اعضاي
 بیمار 

 بد خوب وضعیت

 پزشك
 (5/3 ،5/3) (3 ،3) خوب

 (2،2) (4 ،9) بد

 

براسفاس  عایدی پزشك بد در مقابل بیمار خوب یفا بفد   

 ای گونه بهاما پزشك بد با ظاهر خوب  ،معلوم است 3جدول 

بفا دادن  است که با ندادن انالعات درست به بیمار یا حتی 

 ضمن جلفب اعتمفاد حفداک ری بیمفار و     ،انالعات نادرست

نگفران   خفود را پزشفکی ففداکار و    ،درمفان  ۀدامف تشویق به ا

ود را تفا عایفدی خف    دهفد  میسالمتی و بهبودی بیمار نشان 

دترمینان راهبرد  کارگیری به و بابدون توجه به عایدی بیمار 

از دیدگاه بیمار خوب  درواقع برساند. حداک ربه ( ZD) صفر

بفه او  تفوان   ؛ بنابراین مفی شود میچنین پزشکی خوب دیده 

کمترین عایدی  که درحالیداد؛ ادامه درمان را  و درکاعتماد 

پزشفك بیشفترین عایفدی را کسفب     اما  ،آورد می دست به را

به    و   و  شود مییك نزد 9به    . در این حالتکند می

نزدیفك شفده و شفرایط     9نیز به     .شوند میصفر نزدیك 

 .شود میپزشك روی عایدی بیمار برقرار راهبرد کنترل قوی 

 

گیرینتیجه

گفر  ا .دنف وجفود دار  ای جامعفه در هفر   العالج صعب بیمارهای

بفرای   دبایف  شفود،   هفایی  بیمفاری فردی دچار یکی از چنین 

درمان به پزشك  ۀجلوگیری از شدت بیماری و افزایش هزین

در کفرد، امفا   بفه دسفتورات وی عمفل     متخص  مراجعفه و 

 ،معفین بهبففودی حاصففل نشففد  زمففانی از پففس صفورتی کففه  

تفا  شفود  بفه متخصف  دیگفری مراجعفه      شفود  میپیشنهاد 

 و زیان جسمی و وجود آید بهبه درمان صحی  انمینان الزم 

جلففوگیری از  منظففور بففه .نشففودحاصففل مففالی بیشففتری  

کسفب سفود   بفرای  برخی پزشفکان از بیمفاران    ۀاستفادءسو

باشفد. در   مفؤثر بسیار  تواند میپزشك خانواده  ۀبیشتر، برنام

برای هر محله یا تعفدادی خفانواده یفك پزشفك      ،این برنامه

در مواقفع  تواند  میکه شود  میتعیین  ها خانوادهمورد اعتماد 

رمفان آن را بفه   الزم درمورد بیماری و نوع دۀ مشاورحساس 

 دهد. ارائهبیمار 
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