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 کليات

 1فصل 



 کليات

اقتصاد 

  خدمات و کاالها توليد منظور به ياب کم منابع بهينه تخصيص علم•

 آينده و حال در مصرف يبرا بشر نياز مورد

 محدود منابع از نامحدود نيازهاي رفع•
اقتصاد علم هدف 

  رساندن حداکثر به طريق از اجتماعی رفاه رساندن حداکثر به–

  را رفاه بيشترين که اي شيوه به آن تخصيص و (کارايی) توليد

 (عدالت) کند ايجاد
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اقتصاد علم های شاخه 

 ... و کاال کي بازار ،ياقتصاد يواحدها افراد، رفتار :خرد اقتصاد–

  ،یمل درآمد و ديتول تورم، رينظ جامعه یکل يرهايمتغ :کالن اقتصاد–

 ... و يکاريب

 (ادامه)  کليات
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 (ادامه)  کليات

کالن اقتصاد اصلی های شاخص 

  ارزش :(Gross Domestic Product=GDP) داخلی ناخالص توليد -1 

 کشور يک درداخل شده توليد نهايی خدمات و کاالها مجموع پولی

 سال يک در

 توليد به کشور يک داخل در خارجی اتباع از تعدادي زمان هر در•

  در کشور آن شهروندان مقابل طرف در و مشغولند خدمات و کاال

 .پردازند می خدمات و کاال توليد به کشورها ساير
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 (ادامه)  کليات

  پولی ارزش :(Gross National Product=GNP) ملی ناخالص توليد -2

 از استفاده با سال يک در شده توليد نهايی خدمات و کاالها مجموع

 کشور يک شهروندان

•GNP يعنی GDP در شده توليد خدمات و کاال پولی ارزش منهاي  

 توليد خدمات و کاال پولی ارزش اضافة به خارجی اتباع توسط داخل

 خارجی کشورهاي ساير در کشور آن شهروندان توسط شده
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 (ادامه)  کليات

  از بيشتري درآمد کشور از خارج در کشور يک شهروندان اگر•

  کنند، کسب آورند، می دست به کشور آن در خارجی اتباع چه آن

GNP از بيشتر GDP بود خواهد. 

  از تري کم درآمد خارج در کشور اين شهروندان اگر مقابل در•

  کنند، کسب آورند، می دست به کشور  درآن خارجی اتباع چه آن

GNP از کمتر GDP بود خواهد. 
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 (ادامه)  کليات

  شود، کم استهالک هاي هزينه ،(Gross) ناخالص هاي شاخص از اگر•

 NNP و NDP يعنی .آيد می دست به (Net) خالص هاي شاخص

  يک شهروندان درآمد کل :(National Income=NI) ملی درآمد -3 

 کشور

  دست به ملی درآمد کنيم، کم NNP از را مستقيم غير هاي ماليات اگر•

 .آيد می
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 (ادامه)  کليات

  هاي شاخص کشور جمعيت تعداد بر فوق هاي شاخص همه تقسيم از•

  و داخلی ناخالص توليد سرانة ،ملی ناخالص توليد سرانة مانند سرانه

 .آيد می دست به ملی درآمد سرانة

  در کشور يک توليد افزايش :(Economic growth) اقتصادی رشد -4

 .پايه سال در آن مقدار با مقايسه در خاص سال يک

•GNP يا GDP سال يک در آن مقدار نسبت به بحث مورد سال در  

 .می شود محسوب اقتصادي رشد پايه،
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 (ادامه)  کليات

  ها نگرش و نامناسب زندگی محيط تغذيه، سؤ موجب بد اقتصاد•

  بروز منجربه نهايت در ها آن همة که شود می پرخطر رفتارهاي و

 .شود می عمر طول کاهش و ها ناتوانی ها، بيماري

 .کند نمی تضمين را سالمت ارتقاي اقتصادي، رشد اما•

 .است آن از ناشی منافع توزيع اقتصادي، رشد خود از تر مهم•
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  حجم و ساختار بر سالمت تاثير به بستگی اقتصادي رشد بر سالمت تاثير•

 .دارد جمعيت

  تاثير شود، فعاليت و اشتغال هاي سال شدن طوالنی باعث سالمت اگر•

 .داشت خواهد اقتصادي مثبت

 مطلوب حد مورد در توان نمی ولی است مؤثر جمعيت رشد بر سالمت•

 .نمود قضاوت راحتی به جمعيت رشد

 (ادامه)  کليات
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هزينة بخش سالمت 

  

 بخش خصوصی بخش دولتی

 هزينة سرانه
 GDPدرصد  (دالر امريکا) 

 هزينة سرانه
 (دالر امريکا) 

 8/1 1/4 6 کشورهای کم درآمد

 87 2/2 90 کشورهای با درآمد متوسط

 810 6/5 1890 کشورهای پيشرفته

 (ادامه)  کليات
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تقاضا و عرضه 

عرضه (Supply): معين زمان يک در که خدمتی يا کاال مقدار  

 .باشد داشته وجود ارايه براي

تقاضا (Demand): معين زمان دريک که خدمتی يا کاال مقدار  

 .گردد دريافت يا خريداري

 (ادامه)  کليات
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رابطة بين قيمت يک کاال يا خدمت با مقدار عرضه که : منحنی عرضه

 .دهد میاست را نشان  مستقيميک رابطة 

 که تقاضا رابطة بين قيمت يک کاال يا خدمت با مقدار : تقاضامنحنی

 .دهد است را نشان می عکسيک رابطة 

 

ت 
يم

ق
(P

)
 

 (Q)مقدار 

 (ادامه)  کليات
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قانون عرضه و تقاضا 

 .گذارد کاهش میاگر مقدار عرضه از تقاضا بيشتر باشد، قيمت رو به •

 .شود و کاهش عرضه میتقاضا کاهش قيمت سبب افزايش •

 .يابد افزايش میاگر مقدار تقاضا بر عرضه فزونی گيرد، قيمت •

 .  شود تقاضا میافزايش قيمت سبب افزايش عرضه و کاهش •

تا قيمت در مقدار مشخصی از تقاضا تثبيت  يابد  میاين نوسانات ادامه •

 .شود

 

 (ادامه)  کليات
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  قيمت و (Effective demand) مؤثر تقاضاي تقاضا، از مقدار اين•

 .شوند می ناميده بازار قيمت تعادلی،

 ناسالم اقتصادهاي در يا و قحطی يا جنگ مانند بحرانی شرايط در•

   .باشد نمی صادق تقاضا و عرضه قانون ناپايدار و

 

ت 
يم

ق
(P

)
 

 (Q)مقدار 

 تقاضای موثر

ار
از

ت ب
يم

ق
 

 (ادامه)  کليات
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سالمت یها مراقبت یعوامل موثر در تقاضا

 (مزمن يها يماريوع بيسن، جنس، ش)مارشدن ياحتمال ب -1 

ات  يها، خصوص سطح سواد، نگرش)تی يو جمع یات فرهنگيخصوص -2 

 (و بعد خانوار یفرهنگ

 (ماريها، ارزش وقت ب متيدرآمد، ق) يعوامل اقتصاد -3 

 (Induce demandايجاد تقاضاي القايی يا )پزشک  -4 

 خدمات جانشين -5 

 (ادامه)  کليات
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 سالمت یها مراقبتعرضة عوامل موثر در

 مت منابعيق -1 

 نظام سالمت و قوانين کشور -2 

 فناوري -3 

 رقابت -4 

 (ادامه)  کليات
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عمومی کاالهای goods) Public( 

 .(کاهد نمی ديگران موجودي از ها آن مصرف) هستند رقابتی غير–

  شان هزينه که افرادي براي فقط را ها آن توان نمی) استثناناپذيرند–

 .(کرد محدود اند، پرداخته را

 .کرد محدود را آن مصرف تواند نمی توليد از پس توليدکننده–

 .دارند مصرف در الزام–

 .دارند مجانی کنندگان مصرف–

 .ندارد عمومی کاالهاي در گذاري سرمايه به تمايل خصوصی بخش•

 (ادامه)  کليات

20 



بازار Market)( 

  و کاالها فروش و ديخر منظور به که افراد و موسسات از يا مجموعه•

  بورس، ه،يسرما بازار مانند .کنند یم برقرار ارتباط گريکدي با خدمات

 ...و کار

 منافع تواند می و نداشته ناکامی کامل، رقابت صورت در تنها بازار•

  را اجتماعی رفاه و کرده هدايت استفاده ترين باارزش سوي به را خود

 .کند بيشينه

 (ادامه)  کليات
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بازار کامل 

 ورود آزاد -1 

 و متقاضيان زيادکنندگان  عرضهتعداد  -2 

 کنندگان و عرضهآگاهی و اطالعات کامل متقاضيان  -3 

 کنندگان همة عرضهبراي سان  يکشرايط  -4 

 متغير و منعطف بودن عوامل توليد -5 

 براساس منافع و هزينهها  تعيين قيمت -6 

 

 

 (ادامه)  کليات
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بازار سالمت 

 نبود رقابت کامل•

 وجود تاثيرات بيرونی•

 عمومی و استحقاقی بودن کاالهاي سالمت•

 تقاضاي آتیبينی  قطعيت و پيشعدم •

 .سبب تقاضاي القايی شودتواند  کننده که می اتونومی عرضه•

 بودن اکثر کاالهاي سالمتکشش  بی•

 

 (ادامه)  کليات
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 (Market failure) بازار شکست موجب شده گفته هاي ويژگی•

 .شود می سالمت

  پرداخت با دولت عدالت برقراري و کننده مصرف از حمايت براي•

 .کند می دخالت سالمت بازار در سالمت، کاالهاي به يارانه

  .است کارايی کاهش دولت، دخالت خطر•

 (ادامه)  کليات
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سالمت اقتصاد 

  نحوه و سالمت بخش به شده داده تخصيص ياب کم منابع بررسی•

 .عدالت و يیکارا نيباالتر با یخدمات ديتول يبرا منابع نيا بيترک

سالمت اقتصاد اهداف 

   سالمت سطح رساندن حداکثر به•

  سالمت سطح بتوانند که مداخالتی و ها بخش بهترين انتخاب–

 .بخشند ارتقا برابري تامين و هزينه ترين کم صرف با را

 (ادامه)  کليات
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 خواسته

 نياز تقاضا

 .  هدف اقتصاد سالمت تامين نيازهاي سالمت است•

• Need + Knowledge = Want 

• Want + Income = Demand 

 

 

حالت خفته دارد که با ايجاد آگاهی بيدار شده و به خواسته  نياز •

 .شود تبديل می

 (ادامه)  کليات
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معيارهای انتخاب و ارزيابی تاثير مداخالت سالمت 

 هزينه -1

 کارايی -2

 عدالت -3

 کيفيت -4

 (ادامه)  کليات
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کارايی 

 کارايی فنی( 1 

 مورد نظرهاي  فعاليت( منابع)داد  درونبه داد  بروننسبت •

 منابعترين  کممورد نظر با استفاده از هاي  فعاليتانجام –

ممکن با استفاده از حجم مشخصی از  هاي  فعاليتانجام بيشترين –

 منابع

 

 

 (ادامه)  کليات
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 کارايی تخصيصی( 2 

 هدايت منابع به سوي مصارفی با بيشترين اثربخشی•

تمرکز بر روي مداخالتی که بيشترين دستاورد سالمتی را براي  –

 .از منابع ثابت داردگذاري  سرمايه

 (ادامه)  کليات
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عدالت 

 پيامدهامندي و برابري  دسترسی، برابري بهرهبرابري •

 سالمتهزينه سرانه، برابري توزيع خدمات و برابري وضعيت برابري •

 نيازمندمنصفانه خدمات براي افراد توزيع •

 

 

 (ادامه)  کليات
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عدالت افقی 

 .برابر با کسانی که نياز مشابه دارندبرخورد •

 عمودیعدالت 

 .نابرابر با کسانی که نياز متفاوت دارندبرخورد •

 . معرف عدالت هستندهاي  ويژگیهر دو از  نابرابريو  برابري•

 (ادامه)  کليات

 فهرست 31



 تامين مالی

 2فصل 



  سالمتی شود هزينه سالمت براي بيشتري اعتبار هرچه رسد می نظر به•

 .دهد نمی رانشان اين آمار اما شد خواهد جامعه عايد بيشتري

  هاي رژيم و مردم آگاهی و فرهنگ کشور، سالمت نظام کالن ها سياست•

  .هستند سالمت بر موثر اصلی عوامل از غذايی بومی

 مردم به آسيب موجب اعتبار کمبود که باشد اي گونه به بايد مالی تامين•

 .نياورد فراهم را اثر بی درمان موجبات اعتبار زيادي و نشود

 .است مردم دوش بر نهايتاً سالمت نظام مالی تامين منابع همه•

 تامين مالی
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عوامل مؤثر در تعيين هزينة نظام سالمت 

 حجم و ساختار جمعيتی•

 وضعيت سالمت•

 پزشکی و تحوالت فناوريهاي  پيشرفت•

 ميزان درآمد، ساليق و انتظارات مردم•

 (ادامه) تامين مالی 
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مالی تامين صحيح و مطلوب نظام يک های ويژگی 

 جامعه سالمت نيازهاي تامين براي کافی بودجه تخصيص•

 فقرا از بيشتر ثروتمندان آن در که درآمد مجدد توزيع فرايند بر تکيه•

 پردازند به

 جامعه آحاد عادالنه مشارکت•

 سالمت هاي مراقبت هاي هزينه کنترل توان وجود•

 (Risk pooling) خطر کردن کاسه يک•

 کيفيت با خدمات به مناسب دسترسی ايجاد•

 

 (ادامه) تامين مالی 
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 (ادامه)  تامين مالی

•
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  افرادي نبودن، اجباري درصورت جمعی، مشارکت بر مبتنی مالی نظام•

  ريسک با افراد و دهد می دست از را دارند تري کم بيماري ريسک که

 .دارد می نگه را باال هاي هزينه و باال

 شده ناميده (Adverse selection) زا خسارت ريسک انتخاب فرايند اين•

 .شود می ناقص پوشش و کننده مشارکت افراد سرانة افزايش موجب و

  ناشی شده   بيمه و گر بيمه اطالعات نابرابري از زا خسارت ريسک انتخاب•

 .شود می

 (ادامه)  تامين مالی
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 فردی ريسک ارزيابی بر مبتنی سرانة حق (2

 گر بيمه توسط ابتال يا ريسک ارزيابی -1 

 سرانه تعديل و بيمار درمانی هاي مراقبت تاريخچة آوردن دست به–

 شونده بيمه توسط ريسک افشای -2 

 سرانه حق در تخفيف %50 (1 سياست دو زمان هم اراية مانند–

  درمقابل سرانه حق تمام اخذ (2 ها هزينه %60 پوشش درمقابل

 ها هزينه کامل پوشش

 (ادامه)  تامين مالی

38 



  است ممکن که مشکلی افراد ريسک بر مبتنی سرانه حق تعيين در•

 .است (Selection bias) انتخاب در سوگيري آيد پيش

 .کند نمی بيمه را پرخطر افراد گر بيمه حالت اين در•

 ناقص پوشش و عدالت خوردن برهم موجب انتخاب در سوگيري•

 .شود می

 (ادامه)  تامين مالی
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 رفتاري خطر خطر، کردن کاسه يک مالی هاي نظام اصلی مشکل•

(Moral Hazard) است. 

 گيرندة يا کننده ارايه توسط درمانی هاي هزينه و ميزان افزايش•

 .است ثالث شخص کننده پرداخت که اين به توجه با خدمت
رفتاری خطر کنترل های روش 

 تقاضا کنترل (1

 عرضه کنترل (2 

 (ادامه)  تامين مالی
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کنترل تقاضاهای  روش 

 .پردازد را میدرصدي از هزينة درمانی شده  بيمه(: مشترک)بيمة اتکايی  -1

 .پردازد را میيک مبلغ ثابت شده  بيمه :فرانشيز -2

 .پردازد را نمیبيمه بيش از يک مبلغ تعهدشده : سقف پرداخت -3

 در صورت عدم استفاده، کاهش حق سرانه در سال بعد: تخفيف -4

 (ادامه)  تامين مالی
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عرضه کنترل های روش 

 کنترل راستاي در و دولت توسط غالباً عرضه به مربوط هاي سياست•

  صورت قانونی ابزار طريق از خدمات به دسترسی و ها هزينه سطح

 .گيرد می

  القايی تقاضاي سالمت، نظام در تقاضا اعظم بخش در که جا آن از•

 عرضه محدودکردن است، خدمات کننده ارايه سوي از تحميلی و

 .کند کنترل نيز را تقاضا تواند  می

 (ادامه)  تامين مالی
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خطرکردن  کاسه های مختلف يک های نظام ويژگی 

43 

بيمة  
 خصوصی

بيمة  
 اختياری

بيمة  
 اجتماعی

ماليات  
 اختصاصی

ماليات  
 عمومی

 درآمد درآمد درآمد نرخ ثابت ميزان خطر آوری حق سرانه مبنای جمع

آيا مبالغ سرانه به بخش سالمت تخصيص 

 شود؟ داده می
 خير بلی بلی بلی بلی

آياپرداخت سرانه موجب استحقاق دريافت  

 شود؟ خدمت می
 خير خير بلی بلی بلی

 (ادامه)  تامين مالی



 (ادامه)  تامين مالی

کننده مصرف پرداخت fees) User( 

  را سالمت نظام بر کافی منابع خطر کردن کاسه يک بر مبتنی هاي نظام•

 .کند نمی فراهم

  گيرندگان توسط ها هزينه از بخشی مستقيم پرداخت طرح 1980 دهة در•

 مطرح جهانی بانک سوي از مالی، تامين مکمل روش عنوان به ،خدمات

 .گرديد
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 کننده پرداخت مصرفمزايای طرح 

سوشدن   و همکاهش استفادة نابجا و غير ضروري از خدمات سالمت •

 هرچه بيشتر نيازها با تقاضاها

مراکز بهداشتی اوليه و کاهش بار هاي  مراکز مراقبتاستفادة بيشتر از •

 خدمات سطوح باالتردهندة  ارايه
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 (ادامه)  تامين مالی



 ها آن بين در رقابت ايجاد و خدمات دهندة ارايه مراکز شدن گو پاسخ•

 بهتر مالی تامين از ناشی خدمات کيفيت ارتقاي و دسترسی افزايش•

 دولت مالی پشتيبانی از محروم مراکز

  در تخفيف يا معافيت صورت در دسترسی، بهبود و منابع بهتر توزيع•

 فقير اقشار پرداخت
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 (ادامه)  تامين مالی



 کننده پرداخت مصرفمعايب طرح 

•Risk pooling ندارد. 

به اين که پرداخت بايد در هنگام ايجاد نياز انجام شود،  باتوجه •

 .شود مشکالتی در دسترسی ايجاد می

 .شود تقاضاي القايی بيشتر میدرآمد، براي افزايش •

 .شود  نمی کنترلی بر روي عرضه اعمال •
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 (ادامه)  تامين مالی



 متضرر بيشتر خريد، قدرت ترين کم و نياز بيشترين با فقير اقشار•

 .شوند می

  آن مگر يابد می کاهش پيشگيري خدمات عرضه درنتيجه و تقاضا•

   .شود عرضه رايگان طور به دولت توسط خدمات اين که
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 (ادامه)  تامين مالی

 فهرست



 اقتصادیهای  تحليل

 3فصل 



 های اقتصادی تحليل

  اي معادله به بدانيم منابع از بهينه استفادة را سالمت اقتصاد هدف اگر•

 .است منافع آن، مقابل طرف در و هزينه آن طرف يک در که رسيم می

 :گيرد می انجام روش 3 به (تحليل) مؤلفه دو اين مقايسة و محاسبه•

 CEA (Cost-Effectiveness Analysis) يا اثربخشی -هزينه تحليل–

 CUA (Cost-Utility Analysis) يا مطلوبيت -هزينه تحليل–

 CBA (Cost-Benefit Analysis) يا منفعت -هزينه تحليل–
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 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل

•
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 بند پشه پاشی سم

 ميليون تومان 6 ميليون تومان 24 هزينه ساليانه

 %60 %30 کارايی درمان
 1000 10000 ها تعداد درمان شده

 %80 %80 احتمال ابتال به بيماری
 %5 %5 ميزان کشندگی بيماری
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با توجه به اطالعات ذيل براي پيشگيري از مرگ و مير ناشی از  : مثال

 بند؟  تر است يا استفاده از پشه پاشی مناسب ماالريا، سم

 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل



•
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 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل



 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل

•
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پيشگيري از مرگ همواره بدين معنی نيست که افراد از بقيه يا بخشی •

 . دست آوردة خود، رضايت کامل داشته باشند از زندگی به

کنند که عالوه بر پيشگيري   مداخالتی بيشترين مطلوبيت را ايجاد می•

 .تري نيز بشوند کم ناتوانی، باعث مرگزودرس از 
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 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل



يک مرگ را با ميزان ناتوانی تعديل ازاي  رفته به هاي از دست اگر سال•

 .آيد دست می به *DALYsکنيم، شاخص 

 .يک سال عمر سالم استرفتن  از دستمعرف  DALYدر حقيقت، •

• DALYs = YLLs** O YLDs*** 
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*Disability Adjusted Life Years (DALYs) 

**Years of Life Lost (YLLs) 

***Years Lived with Disability (YLDs) 

 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل



در کيفيت زندگی عالوه بر ناتوانی ابعاد ديگري مانند درد، تحرک، توان  •

 .نيز دخالت دارند... مراقبت از خود و 

شاخص  اضافه کنيم،  DALY بخشی از اطالعات فوق را به شاخصاگر •

 QUALYsآوريم که  دست می زندگی بهبراي سنجش کيفيت تري  جامع

(Quality Adjusted Life Years) شود ناميده می. 
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 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل



 (ادامه)  اقتصادیهای  تحليل

•

 فهرست 58



 پرداختهای  نظام

 4فصل 



 های پرداخت نظام

و  اصلی براي افراد  (Payment system) نوع نظام پرداخت 3•

 :خدمات سالمت وجود دارددهندة  هاي ارايه سازمان

 پرداخت بر پاية وقت -1

 پرداخت بر اساس حجم خدمات -2

 (سرانه)پرداخت بر پاية حجم جمعيت  -3
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام

وقت پاية بر پرداخت (الف 

  ثابت بودجة شکل به ها سازمان به و (Salary) حقوق صورت به افراد به•

 .گيرد می انجام پرداخت

 .شود می خدمات کيفيت و کميت کاهش باعث نظامی چنين•

  و افراد عملکرد مستمر ارزيابی همراه به مدت کوتاه قراردادهاي بستن•

 (پوشش تحت جمعيت بر مبتنی) بسته قرارداد يک به ثابت بودجه تبديل

  .است شده پيشنهاد پرداخت نظام نوع اين سؤ تاثيرات کاهش براي
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پرداخت بر اساس حجم خدمات( ب 

 :شکل عمده است 3اين شيوة پرداخت خود داراي •

 (Fee-for-service/FFS) پرداخت براي خدمت( 1

 (Per diem) پرداخت براي روز بستري( 2

 (Per case) پرداخت براي مورد( 3
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



خدمت برای پرداخت (1-ب (FFS) 

 .گيرد می انجام پرداخت شده، ارايه خدمات تعداد اساس بر•

 .شود می حد از بيش و مورد بی خدمات اراية موجب شيوه اين•

 درآمد سطح خدمت، گيرندگان اطالعات ميزان به شيوه اين کارايی•

 کنترلی نظام و کننده پرداخت سازمان يا فرد خدمت، کنندگان ارايه

 .دارد بستگی موجود
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



بستری روز برای پرداخت (2-ب 

 .گيرد می انجام پرداخت خدمت، ارايه روزهاي ازاي به•

  ولی دهد می کاهش را اضافی خدمات اراية براي تمايل شيوه اين•

 .کند می تقويت را مدت  طوالنی کردن بستري انگيزة
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



مورد هر برای پرداخت (3-ب 

 .گيرد می انجام پرداخت خدمت، گيرندة هر ازاي به•

  را مدت طوالنی بستري و اضافی خدمات اراية براي تمايل شيوه اين•

 .کند می تقويت را بيشتر بيماران ويزيت انگيزة ولی دهد می کاهش

 .شود می تر ساده موارد انتخاب و خدمات کيفيت کاهش سبب امر اين•
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



  هم به مرتبط تشخيصی هاي گروه در را ها بيماري نقيصه، اين رفع براي•

 .گيرد  می انجام (بيمار نه) مربوطه گروه به پرداخت و کرده بندي طبقه

 .گويند DRG (Diagnosis Related Group) شيوه اين به•

 .شوند می بندي طبقه کنند، می صرف که منابعی اساس بر ها بيماري•

 .دارد وجود DRG 500 متوسط طور به•

•DRG شود تجملی هاي گروه در بيماران قراردادن موجب تواند می. 
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



جمعيت حجم پاية بر پرداخت (ج 

 کنندة ارايه پوشش تحت اعضاي از فعال طور به که افرادي تعداد ازاي به•

 .گيرد می انجام پرداخت هستند، خدمات

 .شود می بيشتر بيمار جستجوي انگيزة حالت اين در•

 .يابد می کاهش خدمات کيفيت ولی•

  دکوراسيون مانند تشريفاتی موارد روي بيمار، جلب براي است ممکن•

 .شود گذاري سرمايه
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



 .هستند معايبی و مزايا داراي پرداخت هاي روش از هريک•

  تا گيرند می کار به را پرداخت هاي روش از ترکيبی کشورها از بسياري•

 .کنند برقرار توازن ها آن متضاد هاي انگيزه بين

 بودجة و حقوق) وقت پاية بر پرداخت عمومی، بخش در ما کشور در•

  خصوصی، بخش در و خانواده پزشک طرح در سرانه و FFS ،(ثابت

FFS هستند پرداخت هاي نظام ترين مهم. 

 ناکارآمد و اضافی خدمات و عمومی بخش در پايين کيفيت و کميت•

 .است ها نظام اين تبعات از خصوصی بخش در
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



پرداختهای  کارگيری موفق نظام های به شرط پيش 

 ها سطح پرداختوجود بودجة کافی و باال بودن •

 وجود يک نظام جامع اطالعاتی•

 وجود قابليت مديريتی و نظام کنترلی کارآمد•

 کنندگان کنندگان و پرداخت زنی بين ارايه قدرت چانهوجود رقابت و •

 هماهنگی بين منابع مختلف پرداخت•
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 (ادامه)  پرداختهای  نظام



 پايان


