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بودجــه و اعتبارات معاونت بهداشتي
دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مقدمه
بهداشت يا سالمت به معناي حالتي از خوشي و خوبي جسماني،
رواني و اجتماعي و حتي معنوي است .سالمت تنها به معناي
بيمار نبودن و فقدان معلوليت نيست .بهداشت به صورت فردي و
جمعي مطرح است اما در هر حال تامين شرايط الزم جهت رفاه
فردي و اجتماعي و  ...با پيشگيري و بهداشت فراهم خواهد شد.
بهداشت يکي از نيازهاي اساسي جوامع بشري است كه در گذر
تاريخ دچار دگرگونيهاي زيادي شده است و هر تمدني نگاه
متفاوتي به آن داشته كه همه نشاندهنده اهميت سالمت در
جوامع بشري است .برخورداري از زندگي سالم يک حق انساني
محسوب مي شود .بهداشت و سالمت يک شاخص توسعه و
عاملی مهم در رشد اقتصادي جوامع محسوب مي شوند .حق
برخورداري از مراقبتهاي بهداشتي درماني ،در ايجاد سالمت
براي انجام فعاليتهاي اجتماعي حایز اهميت است .بنابراين
دسترسي به خدمات بهداشتي درماني باعث ايجاد فرصت هاي
برابر در جامعه خواهد شد.
دسترسي به خدمات بهداشتي درماني در بیشتر کشورهاي جهان
به عنوان حقي اوليه و ضروري براي انسانها شناخته شده است.
در کشور ايران نيز طبق اصل  29قانون اساسي ،سالمت حقي
همگاني است كه از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل
از مشاركت مردم ،خدمات و حمايتهاي مالي را دراين زمينه براي
يك يك افراد كشور تامين ميكند .ميتوان بيان داشت که سيستم
برنامهريزي به ساختار و نحوه ارایه خدمات بهداشتي درماني در هر
کشور تحتتاثير نظامهاي سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي
آن کشور است .همچنين ساختار و ترکيب جمعيت نيز ميتواند
نوع ،شدت و ميزان خدمات بهداشتي را تحت تأثير قرار دهد.

اقتصاد بهداشت
تامين منابع مالي خدمات واحدهاي بهداشتي درماني
در هر كشور از چالشهاي عمده نظام سالمت است.
هركشور بايد درباره يك راهبرد تامين منابع مالي
به تصميم نهايي برسد .منابع عمده تامين اعتبارات
ســالمت شــامل درآمد عمومي ،حق بيمه هــاي
اجتماعـي ،حـق بيمـه سلامت ،حـق بيمههــاي
خصوصي ،پرداخت مسـتقيم توسـط بيمـار ،كمك
خيـران و كمـك هـاي خارجـي اسـت كـه بیشـتر
كشـورها تركيبـي از ايـن منابـع را مـورد اسـتفاده
قـرار ميدهنـد .نظـام کلـي اقتصـاد از بخشهـاي

بهــورز
مختلف توليدي و خدماتي تشـکيل يافته و پايههاي رشـد
و توسـعه اقتصادي ،اجتماعي يک جامعـه را بنا ميکند .در
ايـن ميـان امـروزه بخش بهداشـت شـايد مهمترين بخش
خدماتـي و يکـي از شـاخصهاي توسـعه و رفـاه اجتماعي
تلقـي ميشـود .بهطـور کلـي اقتصـاد بهداشـت عبـارت
اسـت از مطالعـه و بررسـي کميـت ،قيمـت و ارزش منابـع
محـدودي که بـراي بهداشـت درمـان اختصـاص مييابند
و نحـوه ترکيـب ايـن منابـع بـراي توليـد خدماتـي معين
ي کـه بـه باالتريـن بهرهدهـي و کارآیـي برسـند.
بـه طـور 
سـهم بخـش بهداشـت درمـان از توليـد ناخالـص ملي در
کشـورهاي مختلف جهان متفاوت اسـت .هر چه کشـورها
داراي سـرانه توليـد ناخالـص ملـي بيشـترباشـند ،سـهم
هزينههـاي بهداشـت درمان از کل توليـد ناخالص ملي نيز
بيشـتر خواهـد بود.
به استناد گزارش تهيه شده توسط بانک جهاني در سال
 1993درباره سرمايهگذاري در بخش بهداشت درمان سهم
بهداشت درمان از توليد ناخالص ملي در مناطق مختلف
جهان به شرح ذيل بوده است.
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سهم خانوار از هزينههاي بهداشت درمان
افزايش سهم سالمت از درآمد ناخالص ملي كه بايد باالتر
از ميانگين كشورهاي منطقه باشد ،به عنوان يكي از راههاي
تامين منابع مالي در سالمت است كه اين سهم در حال حاضر
 6درصد بوده و هنوز نيز باید ارتقا يافته و به  9تا  10درصد برسد.
بر اساس بررسيهاي به عمل آمده از هزينههاي انجامشده
توسط خانوارها سهم مشارکت خانوارها در تأمين هزينههاي
بهداشتي درماني از  67/8درصد در سال ( 1368ابتداي برنامه
اول توسعه) به  70درصد در سال  1375افزايش يافته است و
برآورد شده بود كه در سال  1383به  78درصد برسد .بديهي
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است اين روند خانوارها را در تامين هزينههاي بهداشتي درماني با مشکل
جدي مواجه کرد .الزم به ذکر است که در ماده  90قانون برنامه چهارم
توسعه جمهوري اسالمي مقرر شده بود تا پايان برنامه(سال  )1388سهم
مردم از هزينه هاي بهداشتي درماني به  30درصد برسد كه خوشبختانه در
سال اخير با حمايت مجلس وپيگيري دولت و توجه ويژه به بخش سالمت
و نيز پيرو قانون برنامه پنجم توسعه سهم هزينههاي بهداشت درمان سير
نزولي خود را طي ميكند .به طوري كه در مناطق شهري پرداخت از
جيب مردم به  6درصد و در مناطق روستايي به  3درصد رسيده است.
هزينه سرانه بهداشت درمان
ســهم سرانه هزينه بخش بهداشت درمان در هر کشــور متفاوت است.
بررسي به عمل آمده در سال  1992در بين  189کشور نشان مي دهد
که اياالت متحده آمريکا با  2هزار و  765دالر و ويتنام با  3دالر داراي
بيشترين و کمترين هزينه سرانه بهداشت درمان هستند .اين رقم براي
ايران در همان سال  44دالر گزارش شده است.
ايران با سرانه توليد ناخالص ملي  2هزار و  200دالر در سال ،1992
هزينه بهداشت درمان  44دالر (2درصد) داشته که سرانه هزينه بهداشت
درمان در ايران در مقايسه با کشورهايي که سرانه توليد ناخالص ملي
آنها مشابه ايران است مانند برزيل ،پاناما ،ترکيه ،لهستان و تايلند از همه
پايينتر است .بر اساس اعالم مركز آمار ايران متوسط هزينه خالص
بهداشت درمان يك خانوار شهري درسال 1392مبلغ 18هزار و 924ريال
و متوسط هزينه خالص بهداشت درمان يك خانوار روستايي در همان
سال مبلغ 10هزار و  867ريال بوده است.
تقـدم خدمـات پيشـگيري بـر درمـان و اولويـت مناطـق محـروم و
روسـتايي بـه شـهري در برخـورداري از خدمات بهداشـتي ،بـه عنوان
زير بناي نظام ارایه خدمات سلامتي كشـور اسـت .تاسـيس و توسـعه
خانههـاي بهداشـت و آمـوزش و ارایـه خدمـات بهداشـت در
محيطيتريـن سـطح ،توســـط بهـورزان محترم
جزو سياستهــاي كشـوري بوده
ا ست .

به این موضوع امتیاز دهید (  1تا )100
کد این موضــوع

30007273010001

87211
SMS

نحوهامتیازدهی:
امتیاز  -شماره مقاله
مثال :اگر امتیاز شما
 80باشد881 - 80 :

بهــورز
سال بیست و ششم
شـــامره 91
 80بهــار 1394

روند افزايش هزينه هاي بهداشتي درماني
امروز افزايش هزينههاي درماني و تنگناهاي تامين هزينه موجب
شده است به مسأله اقتصاد بهداشت توجه بيشتري شود .اين
توجه به معناي تالش براي افزايش درآمدها و کاهش هزينه ها
به هر قيمت نيست بلکه کوششي است براي استفاده مناسب از
امکانات موجود و ارایه بهترين نوع خدمات درماني به متقاضيان.
در ايـران نيـز طـي سـالهاي اخيـر توجـه خاصـي بـه اقتصـاد
بهداشـت معطـوف شـده اسـت .داليـل ايـن توجـه از جملـه:
افزايـش رشـد جمعيـت ،توجـه بـه افزايـش سـطح بهداشـت
سلامت عمومي ،گسـترش خدمات بهداشـت درمان به مناطق
محـروم و  ...بـوده اسـت.
اين موضوع بار سنگيني به دولت در تأمين هزينه هاي بهداشتي
درماني تحميل کرده و دولتمردان را به فکر اتخاذ روشهايي
جهت بهينه کردن استفاده از امکانات موجود و تأمين بخشي از
هزينهها انداخته است.
روند رو به رشد هزينههاي درماني نه تنها براي کشورهاي در حال
توسعه ايجاد مشکل کرده حتي بسياري از کشورهاي ثروتمند را
نيز با موانعي مواجه ساخته است و دولتها نيز ديگر نميتوانند به
آساني جوابگوي نيازهاي درماني مردم شوند.
در کشورها نيز با عنايت به محدوديت منابع مالي ضرورت توجه
به مسأله اقتصاد بهداشت درمان امري اجتناب ناپذير است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به عنوان متولي اصلي
ارایه خدمات درماني به اقشار مختلف جامعه با توجه به روند رو
به افزايش هزينههاي درماني و افزايش اعتبارات دولتي در فصل
بهداشت درمان اســتفاده اقتصــادي از امکانات موجــود را در
اولويت كاري خود قرار داده است.

بحث و نتيجه گيري
بهداشت يکي از تنگناهاي اجتماعي ،سياسي و جمعيتي
است .عاملي است که به طور مستقيم و غير مستقيم بر امر
توسعه کشورها تأثيرگذار است .بسياري از کشورهاي در حال
توسعه از جمله ايران در پي گسترش برنامه هاي بهداشتي درماني
هستند .يکي از شاخصهاي بهداشت براي همه اين است که
بهداشت براي همه توسط مقامهای سطح اول کشور به عنوان
يک سياست کلي پذيرفته شود.
توسعه بهداشت عمومي ،خدمات بهداشتي اوليه و واحدهاي ارایه
خدمات بهداشتي درماني با نگاه اقتصاد محور ميتواند به توسعه
همه جانبه کشور کمک کند.
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