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   مقدمه

 )GDP(توليد ناخالص داخلي از  هاهزينه اين سهم و درماني و بهداشتي هايهزينه فزاينده روند

 بخش اقتصادي هايو اجزاي اصلي آن يكي از موضوعات حايز اهميت در مطالعات و پژوهش
 هايبحث در كاربردي گرايش يك عنوان به مطالعات اين. شودمي محسوب درمان و بهداشت
ماليه بخش , ايبيمه و مالي موضوعات درباره نظري مباحث از گيريبا بهره عموماً, اقتصادي

 اقتصادي هاي پژوهش در. گيرندقرار مي تأكيدو نهادهاي عرضه و مصرف خدمات مورد , دولتي
 و هاهزينه اين ايمقايسه هايجنبه به توجه, درماني و بهداشتي يهاهزينه وضعيت درباره
 سطوح در هامقايسه همچنين و كشوري روند و وضعيت توضيح براي آن اصلي اجزاي
 قابل مجموعة, گذشته دهه دو طول در. است يافته بسيار اهميت الملليبين و اي منطقه

 درمان و بهداشت بخش ايمقايسه و تحليلي ايهجنبه تا اندداشته تالش مطالعات از اي مالحظه
متفاوت عرضه و دريافت خدمات و مجموعه  هاي رژيم هايويژگي دادن نشان براي را

 نتايج ارايه براي مطالعات اين. دهند توسعه, بخش هاي هزينه بر گذارتأثيرمتغيرهاي توصيفي 
 هايداده از استفاده بر ولمعم طور به, مستند هاي صورت با آن اثباتي هايجنبه و تحليلي

, مطالعات اين از بخشي در. اندداشته تأكيدمقطعي  سرياطالعاتي از انواع سري زماني و يا 

                                                 

  صي اقتصاد، عضو هيأت علمي دانشگاه شاهددكتراي تخص.  ١



 

  و بيست و هفتم فصلنامه تأمين اجتماعي، سال هشتم، شماره بيست و ششم

 

 

  

 ٤٤  

 

 

, پانل اطالعات يا و شده ياد اطالعاتي هاي داده انواع پايه بر رگرسيوني هايتحليل از استفاده
  .ستا يافته اهميت, اطالعاتي هايداده نوع دو هر از يافته تلفيق

 دادن نشان براي نتايجي ارايه, درمان و بهداشت بخش اقتصادي مطالعات در كلي طور به
 و جبراني هايمالي و پرداخت تأمينمختلف و نحوه  هايرژيم در بخش ساختاري هاي ويژگي

 نيروي و مقرراتي, نهادي موضوعات و شده ياد هايويژگي در تغييرات موضوع همچنين
 اقتصادي تحليل و وضعيت تحليل, مطالعات اين در. اند شده دانسته اهميت ايزح, بخش انساني
مالي و  تأمين, اطالعاتي مربوط به وضعيت نهادي هايداده تلفيق با معمول طور به نيز بخش

 هايگروه ازاعم ( انساني نيروي و خدمات آورنده فراهم هايگروه, سازوكارهاي پرداخت
. پذيردمي صورت, دولتي بخش پشتيباني و مالي مشاركت موضوع و )پشتيباني و اصلي

 نمايش و هاهزينه روند و موضوع بر گذاريتأثيراطالعاتي ياد شده از جهات  هاي داده
 تحوالت فرآيند با و يكديگر با ذاتي هايهمبستگي داراي, بخش در گذاريسياست هاي ويژگي

 بخش اقتصادي مطالعات در هاهزينه روند و موضوع به عمومي توجه. باشندمي بخش تدريجي
, ديگر عوامل از بسياري از ترروشن ايهزينه عوامل كه است آن جهت به همه از بيش نيز

  .باشدمي شده ياد هايهمبستگي و هاويژگي دهنده توضيح
 درمان و بهداشت بخش ايهزينه مستندات كه است ضروري نكته اين به توجه همچنين

, بخشي و اقتصادي كالن سطوح در اطالعاتي هايداده ساير با سازگاري بيشترين با تواندمي
 مهمترين از يكي شده ياد سازگاري واقع در. گيرد قرار استفاده مورد وضعيت تحليل براي

 اين. شودمي محسوب درمان و بهداشت بخش در ايهزينه هايداده به استناد براي هاويژگي
 الملليبين نهادهاي سوي از ايمالحظه قابل و جدي هاي تالش كه است شده موجب موضوع

 ها حساب اين در هاهزينه اين بنديطبقه و ملي يها حساب محاسبه هايروش كننده تنظيم و
 در مستندات و درمان و بهداشت بخش ايهزينه مستندات بين الزم سازگاري تا پذيرد صورت
 و اصلي موضوع خود سازگاري اين توضيح و ايجاد. آيد فراهم كشورها ملي يها حساب
 و جهاني بانك سوي از درمان و بهداشت ملي يها حساب تنظيم هايدستورالعمل در مهمي

 هايتخصصي سازمان توسعه همكاري دستورالعمل در خصوص به و, بهداشت جهاني سازمان
 رانيز سازگاري مورد بحث ) ,Berman ۱۹۹۷" (برمن. "است بوده ),OECD ۲۰۰۰(اقتصادي 

 ۳۰ از بيش با متحد التااي كشور در درمان و بهداشت ملي يها حساب ويژگي مهمترين از
  .است دانسته, ها حساب اين تدوين سابقه سال
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 سپس و ايران درمان و بهداشت ملي يها حساب تدوين نحوه تدوين ويژگي ادامه در
. گيردمي قرار بحث مورد, ها حساب اين از شده استخراج, یاهزينه -مالي هايشاخص موضوع

 يک یبرا دانشگاهي پژوهش يک عنوان به مقاله اين نويسنده توسط, اين از پيش ها حساب اين
 در. ١گرديد فراهم سال ۸ به قريب مدت طي, ۱۳۸۰-۱۳۵۰ یها سال, ساله ۳۱ طوالني دوره
 در. دارد قرار محقق کار دستور در ۱۳۸۴ سال تا ها حساب اين یسازهنگام به نيز حاضر حال

 با آن هايداده تهيه که ساله ۳۱ دوره در ايران درمان و بهداشت ملي يها حساب گزارش
, کردمي ميل دورتر گذشته به زمان چه هر, گرديد ميسر صاحبنظر کارشناسان گروه همکاري
 موضوع همچنين. گرديد مي امکانپذير بيشتري دشواري با نياز مورد عاتاطال به دسترسي

 جهت از خصوص به خدمات کنندهمصرف و دهنده ارايه نهادهاي و هاهزينه بندي طبقه
 نسبتاً دوره در گسترده تحوالت به توجه با, خصوصي و دولتي یهابخشزير در آنها قرارگرفتن

 دشوارتر, دوره کل براي يکسان طور به بنديطبقه اين نمايش ضرورت و يادشده طوالني
 و نهادها تاريخي سوابق به مربوط اطالعات به استناد با مشکالت اين بر غلبه نهايت در. شد مي

 ادامه در که آنچه. گرديد امکانپذير, ها حساب اين تهيه دوره طي درماني و بهداشتي سياستهاي
 و درمان و بهداشت ملي يها حساب از اهميت حايز بسيار نتايج از يکي, شودمي عرضه

 درماني و بهداشتي هايهزينه نماگرهاي عنوان به که, باشدمي آن در هاهزينه بنديطبقه موضوع
  .باشدمي مقاله اين موضوع کشور
  

  ايران درمان و بهداشت هايهزينه نماگرهاي هايويژگي .۱

ي ملي موسوم به سيستم ها حساببر اساس دستورالعمل ملي و اقتصادي کشور  يها حساب
، شامل آخرين صورت محاسباتي و ),SNA ۱۹۹۳(، ۱۹۹۳ي ملي در ويرايش سال ها حساب

 اين در شده يهاار توضيحات. باشدمي ها حساب اين در نهايي مصارف و هاهزينه بنديطبقه
: باشدمي زير موارد در جمله از و موضوعات يهكل براي جامع توضيحات شامل دستورالعمل

                                                 
ي ملـي بهداشـت   ها حساب"در اين پژوهش، در ويرايش اول در مقاله  ها حسابتوضيحات كامل نحوه تنظيم  .۱

ويـرايش  . ، منتشر گرديـد ۱۳۸۰، پاييز ۱۰، شماره اجتماعي تأمينفصلنامه ، "۱۳۷۷-۱۳۵۰هاي  سال -و درمان ايران
، ۱۳۸۰-۱۳۵۰ي ياد شده بـراي دوره  ها حسابده با اصالحاتي همراه با اطالعات تفصيلي ش ت يادجديد توضيحا

 .ارايه شده است  ۱۳۸۳در خرداد 
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 پرداختهاي انتفاعي، هايبخش مقابل در غيرانتفاعي ساير و دولتي هايبخش در عملياتي مازاد
 غيردولتي، و دولتي هايزيربخش و هابخش در نهايي مصارف سوبسيدها، و انتقاالت يا اليقانت

دولت، تشكيل سرمايه ثابت،  ياوظيفه بنديطبقه فردي، خدمات و جمعي خدمات
 قيمتهاي به خدمات و كاالها بازاري ارزش توضيح و خدمات، و كاالها بازاري گذاري ارزش
 و بخشي ملي، يها حساب براي محاسباتي مباني عنوان به دستورالعمل اين. ثابت و جاري
 بخش ملي ايههزينه براي نيز معمول طور به و گرديده تدوين جامع صورت به ايمنطقه

 و هاهزينه بنديطبقه موضوع همچنين. گيردمي قرار استناد مورد نيز درمان و بهداشت
كه به طور اختصاصي براي بخش بهداشت و درمان توسط  هاهزينه محاسباتي هاي شيوه

OECD مباني ترينپيچيده و ترين، عرضه گرديده است، به عنوان كامل۲۰۰۰ويرايش سال  در 
 بنديطبقه هايفعاليت در مصارف موضوع درمان، و بهداشت ملي هايهزينه رايب محاسباتي

دستورالعمل . باشدمي درمان و بهداشت بخش در كنندگانپرداخت و كنندگاندريافت و شده،
 بين در كامل طور به هنوز عمل، در آن بسيار هايبه جهت پيچيدگي OECDپيشنهادي 
 در هاهزينه اين نمايش نحوه و محاسباتي روش مقابل رد. است نشده پذيرفته عضو كشورهاي

 در كه توسعه، درحال كشورهاي خصوص به و ديگر كشورهاي از بسياري و متحده التااي
براي توسعه اين  الملليبين مؤسساتمطالعاتي از سوي بانك جهاني و ساير  هايپروژه اجراي
را با  ها حساببوده است،  امكان تهيه اين  دتأكيدر كشورهاي ياد شده مورد  ها حساب

 خاص طور به روش اين. نمايدگسترش صورتهاي مالي موجود و مورد عمل فعلي تسهيل مي
  .است گرفته قرار اشاره مورد" برمن" توسط
 از مستقل طور به تواندمي ها حساب اين" برمن" توسط شده معرفي محاسباتي شيوه در

  :اقتصادي زير تهيه و نمايش داده شود بنديهايطبقه نوع پنج از يكي ساسبرا يكديگر
 يا هافعاليت انواع) ۲ ،خدمات آورندگانكننده منابع مالي و فراهم تأمين مؤسسات) ۱

 موارد و انساني نيروي تفكيك به هاهزينه موضوع يا موارد) ۳ درماني، و بهداشتي هاي مراقبت
 اجتماعي اقتصادي بنديطبقه) ۵ و كشوري، اداري يا جغرافيايي مناطق) ۴ ها، نههزي ديگر

 مورد خانوارها ايهزينه -درآمد مطالعات در كه آنچه مانند خدمات كنندگاندريافت و خانوارها
واحد و با اطالعات  بنديدر يك طبقه NHAنظام   ،OECDدر شيوه محاسباتي . باشدمي نظر

 :ييات بسيار، نتيجه محاسبات در چارچوب يك ماتريس سه بعدي متشكل ازبا جز آمدهفراهم 
 موارد) ۳ و درماني، و بهداشتي هايمراقبت انواع) ۲ خدمات، آورندگانو فراهم مؤسسات) ۱
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مجموعه اطالعات مورد نياز براي نمايش اين ماتريس سه . شودمي ارايه ها،هزينه موضوع يا
 ويژه امعوامل ياد شده و از طريق ايجاد نظه مستقيم بين سه مجموعه از بعدي با برقراري رابط

 چنين ايجاد عضو كشورهاي اكثر. گرددمي فراهم هاينهزه وقوع زمان در هاهزينه ثبت براي
 سال از پيش تا درمان، و بهداشت ملي يها حساب در پيشنهادي اطالعات تهيه براي را نظامي
  .اندندانسته ذيرامكانپ ۲۰۱۲ يا ۲۰۱۰

پيشنهادي ارايه شده توسط سازمان ملل، بانك  هايمجموعه تمامي در اهميت حايز نكته
و سازمان جهاني بهداشت اين است كه نظام ياد شده بايد به عنوان يك نتيجه  OECDجهاني، 

 يليتحل هاياستفاده براي را اينهايي دسترسي به مجموعه مشخصي از اطالعات مالي و هزينه
 تنظيم شيوه. نمايد امكانپذير اجتماعي رفاه و توسعه منظورهاي با دولتها ذاريگسياست و

 ذاريگسياست و تحليلي ابزار توضيح و توسعه هدف با ايران درمان و بهداشت ملي يها حساب
 براي را مناسبي هايشاخص تا است نموده تالش كشور، درمان و بهداشت بخش در نظر مورد
 اطالعات اساس بر ها حساب اين تنظيم. نمايد معرفي، ۱۳۸۰-۱۳۵۰ ساله، سي ورهد يك

 ملي يها حساب در آمده فراهم اطالعات ساير و هاكننده هزينه پرداخت مؤسساتدر  هاهزينه
 بنديطبقه يك چارچوب در و، )ايران آمار مركز و مركزي بانك توسط شدهتهيه ( كشور

 اشاره مورد شرح به خدمات، آورندگانكننده منابع مالي و فراهم تأمين مؤسساتاي مستقل بر
 به توجه با بنديهاطبقه و ها حساب تنظيم شيوه. ١است پذيرفته صورت، "برمن" توسط

 براي نياز مورد ساله ۳۱ سابقه براي خصوص به اطالعاتي هايداده به دسترسي هايمحدوديت
 و گيرينتيجه براي را ممكن اطالعات بيشترين كه است بوده ايگونه به ،ها حساب اين تنظيم

 براي الزم شرايط نمودن فراهم ضمن موردنظر شيوه. است نموده امكانپذير هاشاخص معرفي
اثباتي براي نتايج ارايه  هايتحليل شرايط و الملليبين و ملي سطوح در بخشي هايمقايسه

 نمايد،مي معرفي كشورها در ها حساب اين تهيه براي را نويني وبچارچ شده،
)۲۰۰۵Kazemian, .(چارچوب در ۱۳۸۴ سال تا ها حساب اين سازيهنگام به حاضر حال در 

                                                 
، با استناد به مجموعه اطالعات ۱۳۸۰- ۱۳۵۰سالهاي -ي ملي بهداشت و درمان ايرانها حسابطرح پژوهشي  .۱

ها و عرضه كننده خدمات و همچنين اطالعات بودجه مالي هزينه تأمينثبتي در قوانين بودجه ساالنه و مؤسسات 
هاي اختصاص يافته به بخش بهداشت و درمان ايران درطول دوره اشاره  خانوار و ساير اطالعات مربوط به هزينه

 را ردرمان كشو بخش بهداشت ودر مصارف  و ها هايي مالي هزينه صورت تنظيمنحوه  موضوع طبقه بندي وشده، 
 .ه استه نمودئارا) ١٣٥٠- ١٣۸۰(ساله  ۳۱ يك دورهبرای 
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 ونيكميس دبيرخانه و مالي منابع توسعه و ريزيبرنامه دفتر با مشترك مطالعاتي فعاليت يك
  .باشدمي انجام حال در پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، ارتوز بهداشت، و كالن اقتصاد
مالي  تأمين مؤسساتي ملي ايران، صورتهاي نهايي براي ها حسابطرح پژوهشي  در
 هابخش در ،OECD-۲۰۰۰و  SNA-۱۹۹۳ تعاريف با مطابق خدمات آورندهفراهم و هاهزينه

مراكز و  هايگروه در و هامالي هزينه تأميندولتي و خصوصي براي  هايبخش زير و
 براي ها حساب اين هايويژگي ساير. اندگرديده بنديعرضه كننده خدمات طبقه مؤسسات

 هايهزينه و مصرفي هايهزينه تفكيك: از عبارتند ايران درمان و بهداشت ملي هايهزينه
 جاري قيمتهاي تفكيك به و بازار قيمتهاي به هاهزينه توضيح يكديگر، از ثابت سرمايه تشكيل

 مصارف جدول و مصارف، منابع، براي جداگانه جداول توضيح، )۱۳۶۹ پايه سالدر ( ثابت و
 دو جدول ارايه و كشور، داخلي ناخالص هزينه در نهايي مصرف هايهزينه با انطباق در نهايي
 از پس ها حساب نتايج و آمده اهمفر اطالعات مجموعه. سال هر براي مصارف -منابع بعدي

 پايه نمود، حاصل را انتظار مورد سازگاري فوق اصلي جدول چهار چارچوب در كه آن
 فراهم نظر مورد ايهزينه -مالي هايشاخص از مجموعه سه توضيح براي را الزم اطالعاتي

 مورد الزم لتفصي با مقاله اين بعدي بخش در هاشاخص از مجموعه سه اين. است نموده
  . گيرندمي بحث

  

 و بهداشت ملي هايهزينه در ايهزينه - مالي هايشاخص مجموعه سه .۲

  ايران درمان

 به اهميت حايز مالي هايشاخص مجموعه سه ايران مانرد و بهداشت ملي يها حساب در
  .شوندمي داده توضيح زير شرح

  .ايهزينه منابع مجموع از هاهزينه منابع سهم دهنده نشان هايشاخص) الف
 از درماني و بهداشتي سساتؤم و مراكز در مصارف سهم دهنده نشان هايشاخص) ب
  .بخش مصارف مجموع
 وعممج از خصوصي و دولتي هايبخش در نهايي مصارف دهنده نشان هايشاخص) ج

  .داخلي ناخالص هزينه در نهايي مصارف
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 كه سالي آخرين در كشور درمان و بهداشت يمل هايهزينه هاييافته است ضروري ابتدا
  .شود ارايه، ۱۳۸۰ سال باشند،مي دسترس در هاهزينه اين

  
  )هاي جاري، ميليارد ريال قيمت -١٣٨٠سال ( ها هزينه منابع . ١شمارة  جدول

  
٨/١٨٩٣٨ دولتي بخش  ١٩٩١٢ خصوصي بخش 

٢/١٩٠٨٠ خانوارها بودجه ٨٦٥٢ دولت عمومي بودجه  

)٧/٥٨١٤( درماني و بهداشتي هاي برنامه ٢/٦٣٧ تجاري هاي بيمه   

)٨/٢٢٤٥(  درماني همگاني هاي بيمه ٩/٨٢ غيردولتي هاي دانشگاه   

)٥/٦٠١( پشتيباني و پژوهشي هاي برنامه  
غيرانتفاعي  خيريه ومؤسسات
 خصوصي

٧/١١  

ازدرمانياجتماعي هاي بيمه
 دولتي غير منابع

٧/٤٦٦٦  
 بخش در ثابتسرمايهتشكيل

 خصوصي
٠/١٠٠  

اجتماعيتأمينهاي درماني بيمه
 از منابع غير دولتي

)٠/٤٠٩١(      

ازدرمانيهمگاني هاي بيمه
 دولتي غير منابع

)٧/٥٧٥(  

    

٦/٤٥ تهران شهرداري  
    

منابعازدولتيخيريه نهادهاي
 غيردولتي هاي كمك

٥/١١٧  

    

 ٥٥٧ دولتي هاي شركت
    

تشكيل سرمايه ثابت در بخش 
 دولتي

٢/١٠٩٦  

    

   ٨/٣٣٨٥٠ :مصرفي هاي هزينه براي منابع جمع

   ٣٥٠٤٧: ثابت سرمايه تشكيل و مصرفي هاي هزينه براي منابع جمع
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  )ريال ميليارد جاري، هاي قيمت -١٣٨٠سال (ها  مصارف هزينه. ٢ شمارة جدول

 
 

٣/٢١٨٣٩ خصوصي بخش ٦/١٢٠١١ دولتي بخش  

 درماني و بهداشتي  مراكز
 دولت عمومي بودجه به وابسته

٤/٩٤٠٣ 

اشتي و درمانيبهد مؤسسات
وابسته به بخش خصوصي 

 انتفاعي

٣/٢١٤٧٣  

بهداشتي و درماني وابسته  مراكز
 اجتماعي تأمينبه منابع سازمان 

٢/١٥٦٤ 

بهداشتي و درماني مؤسسات
وابسته به خيريه ها و ساير 

 انتفاعيغير

٩/٣٦٥  

وابستهدرمانيوبهداشتي مراكز
 دولتي شركتهاي به

٥/٤٤٢     

پژوهشيوپشتيباني واحدهاي
 دولتي بخش در

٥/٦٠١     

 ٨/٣٣٨٥٠:مصرفيهايهزينهبرايمصارف جمع
  

  
  )ريال ميليارد جاري، هاي قيمت -١٣٨٠سال ( نهاييمصارف . ٣شمارة  جدول

 
 

 
 

٩/٢٣٨٤٢  خصوصي بخش ٤/٩٤٠٦  دولتي بخش  

زمنابع عمومي و حقدولت ا 
بيمه ها در بودجه عمومي 

 دولت

 ٢/٢٣٨٣١    خانوارها ١/٨٠٢٣

اجتماعي از منابع تأمين سازمان
عمومي و حق بيمه ها در 

 بودجه بخش دولتي

٣/١٣٨٣ 
غيرانتفاعي  مؤسسات

 خصوصي در خدمت خانوارها 
٧/١١ 

 ٣/٣٣٢٤٩:)١(مصرفيهايهزينهبراينهاييمصارف جمع

 به مربوط هاي هزينه كه است آن جهت به ها هزينه مصارف و منابع جمع با نهايي مصارف جمع تفاوت)  ١(
 مصارف بندي طبقه در و گرديده محسوب) غيرفردييا ( جمعي مصارف عنوان به پژوهشي و پشتيباني واحدهاي

  .گردد نمي منظور درمان و بهداشت بخش نهايي

  



 

اي در بخش بهداشت و درمان هزينه_هاي ماليشاخص

 

     

  

 ٥١  

 

 

 مصارف ها،هزينه منابع بنديطبقه با رابطه در ترتيب به نظر دمور هايشاخص مجموعه سه
 هايشاخص ادامه در. شوندمي داده توضيح درمان، و بهداشت بخش نهايي مصارف و ها،هزينه

  .شوندمي معرفي ها بنديطبقه از هرگروه براي درمان و بهداشت بخش اساسي
  

  درمان و بهداشت بخش در هاهزينه منابع سهم دهنده هاي نشانشاخص. ۲-۱
 به را آن هايزيرمجموعه و بخش در هاهزينه منابع نسبت ساده طور به هاشاخص اين

 درمان و بهداشت ملي هايهزينه و داخلي ناخالص هايهزينه در هاهزينه منابع از ايمجموعه
 دولتي هايبخش اصلي زيرگروه دو در درمان و بهداشت بخش هايهزينه منابع. دهندمي نشان

 در هاهزينه منابع هاينسبت كلي طور به. اندشده داده نشان) ۱( شماره جدول در خصوصي و
  .بود خواهد زير شرح به هاهزينه اصلي اقالم شامل كسر صورت
  درمان، و بهداشت بخش در ثابت سرمايه تشكيل و مصرفي هايهزينه منابع مجموع) ۱-الف

  درمان، و بهداشت بخش در مصرفي هايهزينه منابع كل) ۲-الف
  دولتي، بخش بودجه در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه منابع) ۳-الف
  دولت، عمومي بودجه در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه منابع) ۴-الف
 اجتماعي، تأمينمصرفي بهداشت و درمان در بودجه سازمان  هايهزينه منابع) ۵-الف

اجتماعي دو زيرمجموعه اصلي از بودجه بخش  تأمينه سازمان بودجه عمومي دولت و بودج(
  .)شونددولتي محسوب مي

  خصوصي، بخش در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه منابع) ۶-الف
  ،1)خانوارها مستقيمپرداخت ( خانوارها درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه منابع) ۷-الف
  غيرانتفاعي در خدمت خانوارها، مؤسساتمصرفي بهداشت و درمان در  هايهزينه منابع) ۸-الف

غيرانتفاعي دو زيرمجموعه اصلي از منبع  مؤسساتمصرفي خانوارها و  هايهزينهمنابع (
  ).شوندمي محسوب خصوصي بخش در هاهزينه

 ترتيب به خصوصي، و ولتيد بخش دو در هاهزينه ازمنابع ديگر مهم زيرمجموعه دو
 منابع از جز دو اين به مربوط ايهزينه هايتنسب. خصوصي هايبيمه و هاشهرداري از عبارتند

  .باشدمي ناچيز كشور درمان و بهداشت بخش در هاهزينه

                                                 
1. Out-of-Pocket Payments, OOP 
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 با قرار دادن  توانمي فوق، ايهزينه منابع مورد ۸ از يك هر براي
1
GDEهايهزينه و 

 در باالتر هايمرتبه از درمان و بهداشت بخش در هاهزينه منابع ايرس و ،GDEمصرفي در 

  .نمود بيان را داريمعني مالي نسبت كسر، مخرج

 در اهميت حايز هاينسبت از تعدادي جاري، قيمتهاي به ۱۳۸۰ سال در مثال، عنوان به

  .اندبوده زير شرح به درمان و بهداشت بخش

 كل به درمان و بهداشت بخش در ثابت سرمايه تشكيل و مصرفي هايهزينه مجموع نسبت -

  درصد، GDE، ۲۳/۵ناخالص داخلي  هزينه

 GDE، ۱۱/۸مصرفي در  هايهزينه كل به درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه نسبت -

 درصد،

 هايهزينه كل به دولتي بخش بودجه در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه نسبت -

 ۸۱/۱۰دولتي بخش بودجه در مصرفي هايهزينه كل به و درصد، GDE، ۲۶/۲مصرفي در 

  درصد،

 هايهزينه كل به دولتي بخش بودجه در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه نسبت -

  درصد، ۴۷/۴۱ درمان، و بهداشت مصرفي

 هايهزينه كل به دولت عمومي بودجه در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه نسبت -

 در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۶/۲۵ درمان، و بهداشت مصرفي

 درصد، ۷/۶۰ دولتي بخش بودجه

اجتماعي به كل  تأمينمصرفي بهداشت و درمان در بودجه سازمان  هايهزينه نسبت -

 و بهداشت مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۸/۱۳ درمان، و بهداشت مصرفي هاي هزينه

 درصد، ۵/۳۴ دولتي بخش بودجه در درمان

مصرفي  هايهزينه كل به خصوصي بخش در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه نسبت -

 درصد، ۶۶/۳خصوصي بخش مصرفي هايدرصد، و به كل هزينه GDE  ،۹۶/۲در 

 مصرفي هايهزينه كل به خصوصي بخش در درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه نسبت -

 درصد، ۵۳/۵۸ درمان، و بهداشت

                                                 
1 . Gross Domestic Expenditure 
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 كل به) خانوارها مستقيمپرداخت ( خانوارها درمان و بهداشت مصرفي ايههزينه نسبت -
 و بهداشت مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۴/۵۵ درمان، و بهداشت مصرفي هايهزينه
 درصد، ۳/۹۶ خصوصي بخش در درمان

غيرانتفاعي در خدمت خانوارها  مؤسساتمصرفي بهداشت و درمان در  هايهزينه نسبت -
 مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۰۳۵/۰ درمان، و بهداشت مصرفي هايهزينهبه كل 

 .درصد ۰۶/۰ خصوصي بخش در درمان و بهداشت

 

 دهنده ارايه مؤسساتسهم مصارف در مراكز و  دهنده نشان هايشاخص . ۲-۲

  هاهزينه مصارف مجموع از درماني و بهداشتي خدمات
بهداشتي و درماني در زير  مؤسساتصرفي در مراكز و م هايهزينه نسبت ها،شاخص اين

 هزينه در هاهزينه مصارف مجموع به را خصوصي و دولتي هايبخش در اصلي هايگروه
بهداشتي  مؤسساتمراكز و . دهد بخش بهداشت و درمان نشان مي هايهزينه و داخلي ناخالص

  .اندشده داده نشان ۲ة رشما جدول در اصلي هايو درماني در زير گروه
 براي اهميت زحاي هاينسبت از تعدادي جاري، قيمتهاي به ۱۳۸۰ سال در مثال، عنوان به

  .هستند زير شرح به هاهزينه مصارف در اصلي هايزيرگروه
 هايهزينه كل به دولتي بخش درماني و بهداشتي مراكز در مصرفي هايهزينه نسبت -

  درصد، ۱۷/۱۲دولتي بخش مصرفي هايهزينه كل به و رصد،د GDE، ۷۳/۲مصرفي در 
 هايهزينه كل به دولتي بخش درماني و بهداشتي مراكز در مصرفي هايهزينه نسبت -

  درصد، ۳۲/۳۴ درمان، و بهداشت مصرفي
 به دولت عمومي بودجه به وابسته درماني و بهداشتي مراكز در مصرفي هايهزينه نسبت -

 در مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۲۸/۲۸ درمان، و اشتبهد مصرفي هايهزينه كل
  درصد، ۴۱/۸۲ دولتي بخش درماني و بهداشتي مراكز

اجتماعي به  تأمينمصرفي در مراكز بهداشتي و درماني وابسته به سازمان  هايهزينه نسبت -
 راكزم در مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۷/۴ درمان، و بهداشت مصرفي هايكل هزينه
  درصد، ۷۱/۱۳ دولتي بخش درماني و بهداشتي

بهداشتي و درماني در بخش خصوصي به كل  مؤسساتمصرفي در  هايهزينه نسبت -
  درصد، GDE، ۲۳/۵مصرفي در  هايهزينه
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بهداشتي و درماني وابسته به بخش خصوصي  مؤسساتمصرفي در  هايهزينه نسبت -

 هايهزينه كل به و درصد، ۵۸/۶۴ درمان، و بهداشت مصرفي هايانتفاعي به كل هزينه

  درصد، ۳۲/۹۸بهداشتي و درماني بخش خصوصي  مؤسساتمصرفي در 

 ساير و هابهداشتي و درماني وابسته به خيريه مؤسساتمصرفي در  هايهزينه نسبت -

 هايينههز كل به و درصد ۱/۱ درمان، و بهداشت مصرفي هايهزينه كل به غيرانتفاعي

 .درصد ۶۸/۱بهداشتي و درماني بخش خصوصي   مؤسساتمصرفي در 

  

 هايگروه در ودرمان بهداشت نهايي مصارف سهم دهنده هاي نشانشاخص. ۲-۳

  اصلي

 دولتي هايبخش گروه دو در درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت هاشاخص اين

و  GDEمصرف نهايي در  هايهزينه از ايمجموعه به آنها، اصلي هايزيرگروه و خصوصي و

 دولتي هايبخش در نهايي مصرف هايهزينه اساساً. دهددر بخش بهداشت و درمان نشان مي

 اين كنندهمصرف اصلي هايگروه سوي از كه شودمي هاييهزينه شامل تنها خصوصي و

 به. پذيرداشتي و درماني صورت ميبهد مؤسساتدر مرحله پرداخت نهايي به مراكز و  هابخش

 درماني و بهداشتي مراكز به عمومي منابع از پرداختها شامل دولت نهايي مصرف مثال طور

 درماني هايبيمه خانوارها، منابع از پرداختها شامل خانوارها نهايي مصرف و. است دولتي

 درماني و بهداشتي مراكز به كه است خانوارها به انتقاالت ساير و خانوارها به يافته اختصاص

به مصارف نهايي به  مربوط هاي شاخصبه طور كلي . شودمي پرداخت خصوصي و دولتي

 هاشاخص دارترينمعني ،GDEعلت سازگاري داشتن با اجزاي اصلي هزينه ناخالص داخلي، 

 در يينها مصرف هايهزينه از اصلي هايهمجموعزير. شوندمحسوب مي GDE با در رابطه

  .اند شده داده نشان ۳ شماره جدول در خصوصي و دولتي هايبخش

 براي اهميت زحاي هاينسبت از تعدادي جاري، قيمتهاي به ۱۳۸۰ سال در مثال، عنوان به

  .شوندمي بيان زير شرح به هاهزينه نهايي مصارف در اصلي هايزيرگروه

 ،GDEمصرفي در  هايهزينه كل به درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه كل نسبت -

  درصد، ۹۷/۷
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 در مصرفي هايهزينه كل به دولتي بخش درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت -

GDE، ۲۵/۲ ،درصد، ۰۴/۱۰ دولتي، بخش نهايي مصرف هايهزينه كل به و درصد 

 مصرفي هايهزينه كل به دولتي بخش درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت -
 درصد، ۲۹/۲۸ درمان، و بهداشت

 بهداشت مصرفي هايهزينه كل به دولت درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت -
 ۲۹/۸۵ دولتي، بخش درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۱۳/۲۴ درمان، و

 درصد،

 هاي هزينهكل اجتماعي به  تأمينمصرف نهايي بهداشت و درمان سازمان  هايهزينه نسبت -
 درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۱۶/۴ درمان، و بهداشت مصرفي

 درصد، ۷۱/۱۴ دولتي، بخش

 هايهزينه كل به خصوصي بخش درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت -
 ۳۷/۷ ، خصوصي بخش نهايي مصرف هايهزينه كل به و درصد، GDE، ۷۱/۵در مصرفي
 درصد،

 هايهزينه كل به خصوصي بخش درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت -
 درصد، ۲۹/۲۸ درمان، و بهداشت مصرفي

 در مصرفي هايهزينه كل به خانوارها درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت -

GDE، ۷۱/۵ ،به و درصد، ۳۶/۷ خصوصي، بخش نهايي مصرف هايهزينه كل به و درصد 
 درصد، ۴۱/۷ ، خانوارها نهايي مصرف هايهزينه كل

 مصرفي هايهزينه كل به خانوارها درمان و بهداشت نهايي مصرف هايهزينه نسبت -
 بخش درمان و بهداشت مصرفي هايهزينه كل به و درصد، ۶۷/۷۱ درمان، و بهداشت

 .درصد ۹۵/۹۹ ، خصوصي

 ثرؤم و دارمعني هايشاخص يا اهنسبت از محدودي تعداد فوق، در شده اشاره هاينسبت
 كه زماني هاشاخص اين. گردندمي محسوب درمان و بهداشت بخش در هاگذاريسياست در
 موجود وضعيت بين تفاوتها توانندمي شوند،مي بيان زماني سري وعناز  هاييداده چارچوب در
 با هاداده اين كلي رطو به. دهند نشان را هاشاخص تحولي سير يا و قبل سالهاي در وضعيت و

 درمان و بهداشت ملي يها حساب گزارش دركه ( طوالني زماني دوره يك طي تغييرات نشان
 و وقايع نتايج و عملكرد دهنده نشان تواندمي، )گرددمي غلبا سال ۳۰ از بيش به ايران

  . گذشته باشد هاي سال در شده اتخاذ هاي سياست



 

  و بيست و هفتم فصلنامه تأمين اجتماعي، سال هشتم، شماره بيست و ششم

 

 

  

 ٥٦  

 

 

  گيري نتيجه
ي ملي بهداشت و درمان كشور، وقتي به صورت ها حسابعاتي براي توضيح اطال هايداده

 ،SHAي ملي بهداشت و درمان، ها حسابو نظام  ،SNAي ملي، ها حسابسازگار با نظام 
 از وسيعي مجموعه تواندمي گردد،تنظيم مي) و بانك جهاني OECDتوسط  شدهمعرفي(

بهداشتي و  هايسياست و هابرنامه توضيح و وضعيت تحليل براي نياز مورد هايشاخص
 هامقايسه ساير و الملليبين هايمقايسه قابليت براساس هاشاخص اين. نمايد فراهم را درماني

 تالش. كنندمي حاصل را استنادپذيري براي الزم شرايط كشور، ملي يها حساب چارچوب در
 زماني دوره يك براي كشور درمان و بهداشت ملي يها حساب ارايه و تهيه براي يافته انجام

 حفظ با ،ها حساب اين انتشار در يافته توسعه كشورهاي با همتراز نتايجي ارايه ضمن ساله، ۳۱
 فرآيند و هاداده نمودن استاندارد براي شده معرفي هاينظام با سازگاري براي الزم شرايط
 معرفي و يادشده هايمقايسه انواع انجام براي انتظار مورد نتايج لي،م يها حساب تنظيم

 به نتايج اين. دهدمي دست به را هاارزيابي انواع براي مناسب ايهزينه -مالي هاي شاخص
 هايداده به دسترسي محدوديت و ثبتي، نوع از مالي اطالعاتي هايداده به صرف استناد جهت

 توزيع نحوه با متناسب صورتي به درماني و بهداشتي خدمات و هافعاليت به مربوط اطالعاتي
و براي دو  SHAچارچوب مورد انتظار در  تواندنمي هنوز مالي، هايصورت در هاهزينه
 موارد انواع و درماني و بهداشتي خدمات و هافعاليت انواع براي ديگر اهميت حايز بندي طبقه

 مشكالت از نيز حاضر حال در موضوعات اين. نمايد اهمفر را هاهزينه اقتصادي موضوعات يا
  . گرددمحسوب مي OECDگروه كشورهاي  درSHA گسترش براي رو پيش در
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