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  یپژوهش در جراح

  کانادا: تأمین بودجه تحقیقاتی در آمریکاي شمالی

  **رجمینـروه متـو گ *رمالکـعباس میسید کترد: ترجمه و تلخیص

  
  
  
  
  
  
  
  

  از  که هاي مهمبا برخی تفاوت. تأمین بودجه تحقیقاتی در کانادا تقریباً مشابه تأمین بودجه تحقیقاتی در ایاالت متحده است
 MRC( 39(شوراي تحقیقات پزشکی : سال قبل به شرح زیر بود 10شیدگی منابع تأمین بودجه تحقیقات زیست پزشکی در پا هم

ها این نسبت 1993تا سال . درصد 39درصد و سایر منابع  2درصد، منابع محلی  2درصد، بخش صنایع  18هاي مردمی درصد، آژانس
 4درصد، منابع محلی  22درصد، بخش صنایع  14هاي مردمی درصد، آژانس 24کی شوراي تحقیقات پزش: به ترتیب زیر تغییر کرد

سال گذشته افزایش یافته است، با  10هرچند تأمین بودجه از طریق شوراي تحقیقات پزشکی در طول . درصد 36درصد و سایر منابع 
به عنوان مثال تأمین بودجه به وسیله . تهاي تحقیقاتی از صنایع خصوصی سرچشمه گرفته اساین وجود افزایش عمده در هزینه

سال گذشته  10میلیون دالر در سال در طول  200میلیون دالر در سال به  100شوراي تحقیقات پزشکی به میزان دو برابر یعنی از 
تأمین بودجه از . )شوندافزایش متناسب با تورم نیست کلیه مبالغ در سراسر این فصل با دالر کانادا محاسبه می(افزایش یافته است 

به هر ترتیب . ها نیز به میزان مشابهی افزایش داشته استهاي غیرانتفاعی و مؤسسات محلی یا دانشگاههاي ایالتی، سازمانحکومت
 1993میلیون دالر در سال  200گذاري توسط صنایع را به برابر افزایش یافته و میزان سرمایه 22تأمین بودجه از سوي صنایع خصوصی 

  ).در کانادا برگزار شده است 1994طبق گزارش اجالس کنفرانس تحقیق جراحی که در سال (انده است رس

  :چکیده
 هکنندبیست و دو نهاد تأمین. در کانادا تا حدودي ولی با محدودیت بیشتر شبیه آمریکاستساختار خدمات درمانی و تحقیقاتی 

  الً مکاتبه با این مراکز جهت تهیه بودجه در انتهاي لیست مخاطبان قرار معمو. در کانادا وجود داردبودجه تحقیقاتی 
  .دهدکارهایی را ارائه میمقاله زیر راه. گیردمی
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بخش  16. تجزیه و تحلیل تأمین بودجه تحقیقاتی که توسط بخش جراحی در کانادا کسب نشده بود، در این کنفرانس ارائه شد
میلیون دالر از این مبلغ از منابع  8/51ون دالر را دارا بودند، میلی 62اي تحقیقاتی در مجموع بالغ بر جراحی بررسی شده، بودجه

هاي داخلی از درآمدهاي بالینی و درآمدهاي میلیون دالر آن از منابع داخلی تأمین شده بود، مبلغ زیادي از حمایت 3/10خارجی و 
. اي پرداخت حقوق جراحان دانشمند، وجود دارداي در کل بودجه و مبلغ ایجاد شده برتغییرات قابل مالحظه. موقوفات تأمین شده بود

بین بودجه خارجی مربوط به بورس براي عملیات تحقیقاتی دریافتی و حقوق خارجی  1به  10ها تقریباً نسبت در بسیاري از بخش
هاي بورسها رابطه مشابهی بین حقوق داخلی جراحان دانشمند و بودجه خارجی در برخی از بخش. دانشمندان جراح وجود دارد
  .عملیاتی دریافتی وجود دارد

هاي جراحی مبالغ قابل توجهی پول براي مصارف تحقیقاتی، از منابع خارجی و داخلی با نسبت پنج به یک به طور خالصه بخش
اي بین دالرهاي بدست براي مصرف حقوق جراحان دانشمند عضو هیئت علمی و دالرهاي رسد رابطهبه نظر می. کننددریافت می

  .هاي عملیاتی وجود داشته باشدکسب شده براي بورس
هاي خارجی براي حقوق جراحان در برابر انجام تحقیقات، از منابع گوناگون با طول مدت و سطوح حمایتی متفاوت، بدست حمایت

در زمینه سالمتی کبک  براي تحقیقات پزشکی، بنیاد تحقیق )Alberta Heritage(برخی از منابع مانند بنیاد آبرتاهریتیج . آیندمی
)FRSQ(شوراي تحقیقات پزشکی اخیراً از طریق . اي وزارت بهداشت اونتاریو، ویژه شهرستان هستند، برنامه توسعه علمی حرفه

شوراي . آمیز و مفید جایزه دانشمندان بالینی به منبعی شاخص در زمینه ترمیم حقوق جراحان تبدیل شده استبرنامه موفقیت
هاي بالینی طراحی شده است، گسترش ی، کمیته دانشمندان بالینی را که اختصاصاً براي دانشمندان بالینی و بخشتحقیقات پزشک

هاي ویژه پزشکان بالینی دانشمند متعلق به شوراي جایزه. اعضاي چندین بخش جراحی در این کمیته مشارکت دارند. داده است
ق که مرحله کارآموزي و مرحله بعد از آن را به عنوان محققی مستقل به هم تحقیقات پزشکی به خاطر دوره درازمدت ترمیم حقو

هاي شوراي بورس. شودچنین در مرحله تحقیق نیز فراهم میبودجه عملیات هم. اي برخوردار استکند، از جذابیت ویژهمتصل می
ه شدت رقابتی هستند با وجود این دستیابی به ها بشود، هرچند این بورستحقیقات پزشکی، به ندرت به دانشمندان جراح اهداء می

  .هاي بسیار از سوي دانشمندان ذیصالح علوم پایه، بسیار دشوار استآنها به سبب دریافت درخواست
بنیاد آبرتا هریتج براي تحقیقات پزشکی، : گیرند، شاملها قرار میمنابع خارجی تأمین بودجه که در کانادا مورد استفاده دانشگاه

اي، بنیاد سکته مغزي و قلب کانادا، اورولوژي کانادا، شوراي تحقیقات پزشکی کانادا، وزارت بهداشت اونتاریو برنامه علمی حرفهبورس 
مؤسسه ملی سرطان کانادا، بورس تحقیقات دانشگاه کاالکاري، جامعه آرتریت کانادا، بنیاد تحقیقات سالمتی کبک، برنامه مراقبت 

دالر را  000/80تا  000/20تأمین بودجه از این منابع مبلغی از . شودو غیره می )Miles Robinson(ز رابینسون ، بنیاد مایلBCبهداشتی 
دانشمندان بسیار غیر پزشک بالینی و غیر دکتراي پزشکی به عنوان عضو هیئت علمی . دالر در سال 49000گیرد با میانگین در بر می

هاي تحقیقاتی معموالً بودجه این موقعیت. کنندهاي جراحی به تحقیق سپري میآزمایشگاه درصد وقت خود را در 75دانشگاه بیش از 
هاي دولتی ایاالت، ترکیبی از تأمین بودجه از سازمان. شود و برقراري ترمیم حقوق نیاز به نوآوري داردتوسط دانشگاه تأمین نمی

جاي تعجب دارد . گیردارجی و بخش صنایع معموالً مورد استفاده قرار میگذار خهاي سرمایهها، درآمدهاي بالینی، سازمانبیمارستان
  .آیدکه میزان پائینی از کل این بودجه از بخش صنایع می

ري که به ترتیب ـرست تفسیـاین فه. آیدوه تأمین بودجه که در دسترس جراحان است، در زیر میـفهرستی از برخی منابع بالق
رس قرار دارد به خواننده ـف منابع تأمین بودجه که در دستـاي کلی از انواع مختلد نیست، لیکن ایدهم شده منحصر بفرـالفبا تنظی

  .دهدمی

 اونتاریو و علوم تغذیه )Armstrong(بورس ارمسترانگ  ·
یژه بیماري در ارتباط با بیماري التهابی روده که براي حمایت از تحقیقات در زمینه تغذیه در موارد بیماري التهابی روده به و

Crohn شودهزار دالر در سال به مدت سه سال می 40این بورس شامل مبلغی تا سقف . شودارائه می.  
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 )Banting(بنیاد تحقیقات بانتینگ  ·
گیرد ها به مدت یک سال صورت میحمایت از طرح. کندهاي تحقیقاتی جدید حمایت میاز محققین جوان در جهت برقراري طرح

  .هزار دالر است 20تا  12مبلغ این بورس بین . شدید میو به ندرت تجد

 )J. P Bickell(پی بایکل .بنیاد جی ·
. گیردها و مؤسسات علمی اونتاریو در اختیار تحقیقات زیست پزشکی قرار میها، بیمارستانهاي این بنیاد در دانشگاهبورس

  .هزار دالر است 25تا  10بودجه بورس بین 

 کانادا Gastroen Terology / Astra Pharma Incی انجمن جایزه مؤسسه تحقیقات ·
 3این بورس به . در کانادا است Gastroenterologyهدف این جایزه، تحقیقات زیست پزشکی در حال پیشرفت در ارتباط با 

هزار دالر در  75بورس بودجه این . گیردروده تعلق می Neuromuscular، اختالالت التهابی روده و اختالالت Mucosalزمینه، دفاع 
  .این مؤسسه در نظر دارد، عالوه بر هزینه عملیات یک بورس فوق دکترا نیز ارائه کند. باشدسال می 2سال به مدت 

 کانادا Gastroenterologyبرنامه بورس تحقیقاتی انجمن صنایع  ·
ها در این بورس Glaxo –کانادا  Abbottو آزمایشگاه  Jensen Pharmaceuticalsدو برنامه بورس تحقیقاتی در همکاري با 

درخواست  .گیردقرار می Gastroenterologyاختیار امر آموزش محققین بالینی در جهت اشتغال به کار آکادمیک در ارتباط با 
  .کانادا باشند Gastroenterologyکنندگان باید عضو انجمن 

 بنیاد سرطان پستان کانادا ·
رسانی سرطان هاي جدید در زمینه پیشرفت امر تحقیقات، درمانی، آموزش و اطالعاي به طرحهدف اولیه این بورس ارائه بودجه

  .باشدپستان می

 مؤسسه تحقیقات سرطان پستان کانادا ·
و جامعه سرطان تلفیقی از تالش شوراي تحقیقات پزشکی، مؤسسه ملی سرطان کانادا، برنامه ملی توسعه و تحقیقات بهداشتی 

المللی ژنوم است که اخیراً آغاز شده و به همچنین تالشی جمعی به وسیله مؤسسات مختلف در جهت حمایت از طرح بین. کانادا
هایی براي حمایت شخصی نیز به عنوان توافق جایزه. شودشناخته می )CGAT(آوري ژنوم کانادا عنوان برنامه تجزیه و تحلیل و فن

ي تحقیقات پزشکی و شماري از مؤسسات در کشورهاي آرژانتین، برزیل، چین، فرانسه و ایتالیا نیز در درسترس جمعی بین شورا
  .شودها شامل هزینه مسافرت و اقامت بازدیدهاي علمی از کشورهاي میزبان میاین جایزه. است

 کانادا Cystic Fibrosisبنیاد  ·
قیقاتی، کمک هزینه بورس تحصیلی، تابستانی، بورس تشویقی بالینی، بورس شمار زیادي از انواع مختلف بورس مانند بورس تح

هاي از طریق این بنیاد در هایی براي برگزاري کنفرانستشویقی پیوند اعضاء، بورس بازدید دانشمندان، بورس مسافرتی ویژه و بورس
  .دسترس قرار دارد

 انجمن دیابت کانادا ·
ینه تحقیقات، بورس تحصیلی فارغ التحصیالن، بورس دانشمندان جوان و بورس دیابت این مؤسسه نیز بورس تحقیقاتی، کمک هز

  .دهدانجمن دیابت کانادا را در اختیار قرار می Baye Incشناسی بالینی 
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 بنیاد کبد کانادا ·
ارآموزي خود را تکمیل هایی براي ارائه بودجه به محققین بالینی و دانشمندان علوم پایه که به تازگی کاز سوي این بنیاد بورس

 60بورسی به مبلغ . اند، در دسترس استهاي کانادا به صورت تمام وقت آغاز کردهکرده و کار خود را در سطح هیئت علمی دانشگاه
 MDهاي بنیاد کبد کانادا به صورت بورس ترمیم حقوق نیز براي افراد ذیصالح داراي بورس. شودسال ارائه می 3هزار دالر در سال تا 

  .هاي کبد در دسترس استهاي مربوط به عملکرد یا بیماريدر رشته Ph.Dیا 

 بنیاد ارتوپدي کانادا ·
  .هزار دالر در دسترس است 15تا  10هاي تحقیقاتی در رشته جراحی استخوان به مبلغ بورس

 جامعه تحقیقات سرطان ·
  .هزار دالر در دسترس است 30تا  10به مبلغ  سال 2هاي مربوط به عملیات تحقیقاتی براي مدت ها و کمک هزینهبورس

 بنیاد تحقیقات جراحی کانادا ·
  .هاي جراحی تأسیس شده استاز سوي انجمن جراحان عمومی کانادا براي تأمین بودجه تحقیقات در زمینه بیماري

 کانادا Colitisو  Crohn’sبنیاد  ·
یک بورس تحقیقاتی ساالنه براي کارآموزي نامزدي که . شودیسال اعطا م 3هزار دالر در سال به مدت  50هایی به مبلغ بورس

  .شودقسمت عمده دوره فوق تخصص بالینی را گذرانده باشد نیز اعطا می

 بنیاد قلب و سکته کانادا ·
این بنیاد . عروقی در دسترس است –عروقی و مغزي  –هاي مالی شخصی واجد شرایط در عرصه تحقیقات قلبی ها و حمایتبورس

هاي شخصی از جمله تعدادي از بورس. کندکند در حالی که همین بنیاد در بخش ایالتی بورس اعطا میت مالی شخصی را ارائه میحمای
برنامه بازدید  Senior Personal Awardsدانشمندان علوم پزشکی،  Jonior Personal Awards ،Traineeshipsبورس تحقیقاتی 

  .سال موجود است 3هاي عمده نیز براي مدت بورس. باشددر دسترس می Career Investigator Awardsدانشمندان و 

 بنیاد بیمارستان کودکان بیمار ·
هاي مربوط به سالمتی کودکان در کانادا از جمله تحقیقات اطفال، ارتقاء سالمتی، آموزش هاي این بنیاد براي کلیه عرصهبورس

  .شودارائه می هاي جمعیهمگانی، دوره بازآموزي تکمیلی و طرح

· London Life Awards در تحقیقات پزشکی 
  .کند در دسترس استسال براي یک محقق پزشکی که در کانادا کار می 3هزار دالر براي  100اي به مبلغ بورس ساالنه

 شوراي تحقیقات پزشکی کانادا ·
هاي لیه اشکال حمایت شخصی و بورسک. این مؤسسه بزرگ ملی قابل مقایسه با مؤسسه ملی بهداشت در ایاالت متحده است

 Studentship Fellowship Centennial  تحقیقاتی از جمله Personal Program Awards. تحقیقاتی در این مؤسسه موجودند

Fellowship,  ها  بودجه این بورس. دانشمند که توسط تعدادي از جراحان در سراسر کشور کسب شده است –و بورس پزشک بالینی
  .شودهاي گروهی میمتفاوت است و شامل بورس عملیات، بورس تجهیزات و طرح کامالً

  .شودنیمی از بودجه بورس صنایع مربوط به دانشگاه با مشارکت شوراي تحقیقات پزشکی توسط بخش صنایع ارائه می
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 )NCIC(مؤسسه ملی سرطان کانادا  ·
هاي فردي و کند که شامل بورسات و حمایت شخصی را ارائه میهاي مربوط به بورس عملیدادي از برنامهـاین مؤسسه بزرگ تع

روه چندگانه مؤسسات را ـبخشی از گ NCIC .شودبالینی مولکولی می - ات پیوسته اپیدمیولوژیک ـزات، مطالعـگروهی، بورس تجهی
اي، بورس توسعه حرفههاي شخصی شامل حمایت. کندات سرطان پستان کانادا را حمایت میـدهد که مؤسسه تحقیقتشکیل می

گروه . اندها را داشتهجراحان در سراسر کانادا شایستگی احراز این بورس. شودبالینی و هزینه تحصیلی می –اتی ـبورس تحقیق
المللی حمایت ربوط به درمان سرطان در سطح ملی و بینـهاي همسو مؤسسه ملی سرطان کانادا از کارآزماییـکارآزمایی بالینی م

هاي نزدیک هاي کارآزمایی بالینی همکارينـات و درمان سرطان و سایر انجمـآورد و با سازمان اروپایی تحقیقه عمل میمالی ب
  .داشته است

 )NHRDP(برنامه ملی تحقیقات و توسعه بهداشت  ·
معیت براي گروه در حمایت و تجدید سیستم بهداشتی، تدابیر بهداشتی ج: شودبودجه این برنامه در چهار زمینه زیر تأمین می

  ).Yukonو  Inuik(هاي کانادا و توزیع خدمات براي بومی) محصوالت و کنترل بیماري(معرض خطر، مدیریت خطر 

 )NSERC(شوراي تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی  ·
 NSERC .کندهاي تحقیقاتی از تحقیقات دانشگاهی و کارآموزي مهندسان و دانشمندان حمایت میاین مؤسسه بزرگ بورس

  .کندهاي عالی ارائه میهمچنین بودجه زیادي براي شبکه مراکز برنامه

 جامعه قفسه صدري اونتاریو ·
  این مؤسسه بخش پزشکی انجمن ریه اونتاریو است و مستقیماً از تحقیقات مرتبط با مسائل سالمتی تنفسی انسان حمایت 

  .کندمی

 Rick Hansen Man In Motionبنیاد  ·
نیاد براي حمایت از تحقیقات مربوط به ضایعات بنیادي نخاعی، بازتوانی و تحقیقات مربوط به پیشگیري حمایت هاي این ببورس

  .کندمی

  تفسیر
هاي جراحی دانشگاهی کانادا قوانین مشخصی دارند که نیاز به تغییر مسیر درآمد بالینی جراحان به عرصه تقریباً نیمی از بخش
  دو جراح جوان در دو عرصه مشکل جراحی . شودز و کار شامل طرح عملی، مالیات و غیره میاین سا. تحقیقات و آموزش دارد

میزان قابل تحسینی از بورس را ضمن دستیابی به سطح باالي طبابت بالینی دریافت ) جراحی کبد و سیستم صفراوي ،پیوند ریه(
ر ارتباط با تأمین بودجه تحقیق در بخش تحقیقات دانشکده توانند در جستجوي اطالعات جزئی و ویژه دجراحان جوان می. اندکرده

  .خود یا در صفحات اینترنت باشند
  


