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هاي سالمت در مالي نظامباشد. تأمين آوري منابع مالي سالمت در دنيا ميروش اصلي جمع 5بيمه اجتماعي يکي از :  مقدمه
هاي درماني ها در قالب بيمهپرداختصورتي عادالنه خواهد بود که سهم پرداخت مردم در هنگام بيماري کمتر و سهم دولت و پيش

تواند کمک بزرگي هاي سالمت ميکنندگان هزينههاي بيمه سالمت به عنوان يکي از تأمينبيشتر باشد. لذا شناخت عملکرد سازمان
 گذاران نظام سالمت در راستاي تأمين مالي پايدار و عادالنه منابع نمايد.سياست به

و توسط  OECDآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه دو بعدي بوده است که براساس فرمت روش جمع: روش پژوهش
دهنده خدمت بود که توسط سازي شده است. ابعاد پرسشنامه شامل نوع خدمت و ارائهمتخصصين اقتصادي و بهداشتي بومي

هاي هاي تأمين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح، کميته امداد، صنعت نفت، بنياد شهيد، شهرداري تهران و بيمهسازمان
 تجاري تکميل گرديد.

نمايند و سهم تري ميهايشان را صرف خدمات بسدرصد هزينه 60ها نشان داد که بنياد شهيد و کميته امداد بالغ بر : يافتههايافته
هاي خود را درصد هزينه 60باشد. صنعت نفت نيز بالغ بر درصد مي 40خدمات سرپايي در تأمين اجتماعي و شرداري تهران حدود 

نمايد. در کل باالترين هزينه مربوط به تأمين اجتماعي و خدمات درماني که جمعيت بااليي داشتند، بود هزينه صرف صرف دارو مي
 ها بود.ازاي هر فرد در شهرداري تهران دو برابر بنياد شهيد، و شرکت نفت بيست برابر بقيه سازمانشده به 
هاي تأمين اجتماعي، بيمه هاي درماني افراد تحت پوشش سازمان: نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که ميزان هزينهگيرينتيجه

ها که ها در ساير سازمانگر اصلي در مقايسه با اين هزينهن چهار بيمهخدمات درماني، و نيروهاي مسلح و کميته امداد به عنوا
هاي درماني در بخش سرپايي به باشد. همچنين نسبت هزينهجمعيت کمتري را تحت پوشش دارند، به ازاي هر فرد کمتر مي

به دليل وضعيت سالمت افراد در اين  تواندباشد که ميبستري در افراد تحت پوشش کميته امداد و بنياد شهيد به سايرين کمتر مي
 دو گروه باشد.
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