گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت
مرکس بودجه و پایص عملکرد وزارت بهداضت ،درمان و آموزش پسضکی

گساره برگ ضماره ()12

گساره برگ بودجه امور سالمت ( ، 1)HABوزارت بهداضت و دانطگاههای

بودجه امور سالمت ()HAB

علوم پسضکی (به غیر از تملک دارایی و آموزش پسضکی) و طرح تحول
سالمت ()HTPB

تَدجِ اهَس سالهت کِ ضاهل سِ فصل تْذاضت ،دسهاى ٍ تحقیق ٍ تَسؼِ

2

دس اهَس سالهت هی تاضذ ،ساالًِ تؼذ اص تأییذ هجلس تِ ایي تخص

یکی اص چالص ّایی کِ تذاٍم طشح تحَل سالهت تا آى هَاجِ هی

اختصاظ هیاتذً .وَداس  1سْن تَدجِ اهَس سالهت اص کل هٌاتغ ػوَهی

تاضذ ،حوایت ّای هالی طشح دس قالة تَدجِ طشح تحَل هی تاضذ.

تَدجِ سا دس طی دٍسُ  1931-1931سا ًطاى هی دّذ ،تش اساس ایي ًوَداس

دس حال حاضش ػلیشغن دستاٍسد ّای ایي طشح ًگشاًی ّای ػویقی

سْن تَدجِ اهَس سالهت دس طی ایي دٍسُ اص  11دسصذ دس سال  1931تِ 8

دس هَسد تحقق تَدجِ ایي تشًاهِ ٍجَد داسد .تِ هٌظَس تشسسی

دسصذ دس سال  1931سسیذُ است ،تِ ػثاست دیگش تِ صَست خطی ساالًِ

تغییشات تَدجِ ایي طشح ٍ ّوچٌیي اسائِ ساّکاسّایی جْت تْثَد آى

یک دسصذ کاّص داضتِ استً .وَداس  1سضذ تَدجِ اهَس سالهت سا دس طی

الصم است دس اتتذا سًٍذ تغییشات تَدجِ اهَس سالهتٍ ،صاست تْذاضت

ایي دٍسُ ًطاى هی دّذ ،تش اساس ایي ًوَداس تیطتشیي سضذ هشتَط تِ سال

ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضکی (تِ غیش اص تولک داسایی ٍ آهَصش

ً 1939سثت تِ  21( 1931دسصذ) ٍ کوتشیي آى هشتَط تِ ً 1931سثت

پضضکی) ٍ ّوچٌیي تَدجِ طشح تحَل تِ دقت هَسد تشسسی قشاس

تِ  2( 1932دسصذ) هی تاضذ .تٌاتشایي تَدجِ اهَس سالهت دس طی ایي دٍسُ

تگیشد ،دس ایي گضاسُ تشگ تِ تشسسی آًْا هی پشداصین

تا کاّص سْن اص هٌاتغ ػوَهی تَدجِ ،سضذ کاّطی سا تجشتِ ًوَدُ است.
تش اساس ایي دٍ ًوَداس سْن اهَس سالهت دس فضای تَدجِ ای دس طی ایي
دٍسُ کاّص یافتِ است.

ًوَداس  -1سْن تَدجِ اهَس سالهت اص هٌاتغ ػوَهی تَدجِ دس طی دٍسُ ( 1931-1931تش اساس آهاس
قاًَى تَدجِ)

1 . Health Affairs Budget
2 .Health Transformation Budget

1

ًوَداس  -1سضذ تَدجِ اهَس سالهت (تش اساس آهاس قاًَى تَدجِ)
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بودجه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پسشکی (به غیر
تؼذ اص اجشای آى سْن یاساًِ ّا کاّص یافتِ ٍ تِ هحل اسصش افضٍدُ ٍ

از تملک دارایی و آموزش پسشکی)

سدیف ّای ستادی اًتقال یافتِ است .ایي اهش ًطاى دٌّذُ ًاپایذاسی ایي

ًوَداس  2 ٍ 9تَدجِ هصَب ٍصاست تْذاضت ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضکی

هٌثغ تشای حوایت اص طشح تحَل هیثاضذ.

(هقذاس ٍ دسصذ سضذ) تذٍى لحاظ ًوَدى تولک داسایی ّا ٍ آهَصش پضضکی
سا دس طی دٍسُ ً 1983-1931طاى هی دّذ ،تش اساس ایي ًوَداس ّا
تَدجِ هزکَس دس سال اجشای طشح تحَل سالهت  93دسصذ سضذ داضتِ
است .قثل اص طشح تحَل سالهت تیطتشیي سضذ هشتَط تِ سال  1931تَدُ
ٍ تؼذ اص آى هشتَط تِ سال  1932هی تاضذ ،دلیل ػوذُ سضذ آى دس سال
 1931اختصاظ هٌاتغ تِ تخص داسٍ تشای اص تیي تشدى تأثیش افضایص ًشخ
اسص تش قیوت آى ٍ جثشاى تخطی اص تذّی ّای اًثاضتِ تخص سالهت تَدُ
است ٍ ایي دس حالی است کِ هْوتشیي دلیل افضایص آى دس سال 1932
سضذ هٌاتغ اختصاصی تَدُ است .الصم تِ رکش است تِ طَس کلی قسوت
اػظن سضذ ایي تَدجِ اص هحل دسآهذ اختصاصی هی تاضذ.

بودجه طرح تحول سالمت ()HTPB
تَدجِ طشح تحَل تخص سالهت ( اص سال  1939دس ایشاى ضشٍع ضذ)
ًوَداس  -9دسصذ سضذ تَدجِ هصَب ٍصاست تْذاضت ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضکی (تذٍى تولک
داسایی ٍ آهَصش پضضکی)(-تش اساس آهاس قاًَى تَدجِ)

ضاهل  1هٌثغ اصلی هی تاضذ-1 :یک دسصذ هالیات تش اسصش افضٍدُ
( -1 ،3)VATدُ دسصذ اص هحل صشفِ جَیی ّذفوٌذی یاساًِ ّا .الصم تِ
رکش است کِ تش اساس تَافقات ،تَدجِ ای اص هحل پضضک خاًَادُ ،تیواسی
ّای صؼةالؼالج ٍ سیاست ّای جوؼیتی ٍ غیشُ تِ هٌظَس کوک تِ طشح
تحَل ٍ جثشاى ػذم تحقق سایش هٌاتغ آى دسًظش گشفتِ ضذُ است .دس طی
ًضدیک تِ  9سال اص ضشٍع طشح تحَل هٌاتغ تضسیق ضذُ تشای اجشای آى
تغییشاتی داضتِ کِ اداهِ ایي طشح سا تا هطکالت ػذیذُ ای هَاجِ ًوَدُ
استً .وَداس ّای  3 ٍ 1 ،1تِ تشتیة تغییشات هقادیش تَدجِ هصَب ٍ
ػولکشدی ٍ تَدجِ کل طشح تحَل سا ًطاى هی دّذ ،تش اساس ًوَداس  3دس
طی ایي سِ سال ًِ تٌْا تَدجِ هصَب طشح تحَل کاّص یافتِ تلکِ
هیضاى تحقق ایي تَدجِ ًیض کاّص یافتِ است .تش اساس ًوَداس ضواسُ 8
کِ سْن ّش اص هٌاتغ تأهیي تَدجِ تحقق یافتِ طشح تحَل سا ًطاى هی
دّذ ،دس سال اتتذایی طشح تحَل تحقق قسوت اػظن ایي تَدجِ اص هحل
ّذفوٌذی یاساًِّا تَدُ است ( ،)1..2ایي دس حالی است کِ دس طی سالْای
. Value Added Tax

ًوَداس  -2تَدجِ هصَب ٍصاست تْذاضت ٍ داًطگاّْای ػلَم پضضکی (تذٍى تولک داسایی ٍ
آهَصش پضضکی)( -تش اساس آهاس قاًَى تَدجِ)
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اص هحل اسصش افضٍدُ (هصَب) -هیلیاسد سیال
اص هحل اسصش افضٍدُ (ػولکشدی) -هیلیاسد سیال

اص هحل ّذفوٌذی یاساًِ ّا (ػولکشدی) -هیلیاسد سیال

ًوَداس  -1تَدجِ طشح تحَل اص هحل اسصش افضٍدُ (تش اساس آهاس قاًَى تَدجِ)

ًوَداس -1تَدجِ طشح تحَل ّذفوٌذی یاساًِ ّا (تش اساس آهاس قاًَى تَدجِ)
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تَدجِ کل طشح تحَل سالهت(هصَب) -هیلیاسد سیال
تَدجِ کل طشح تحَل سالهت(ػولکشدی) -هیلیاسد سیال

ًوَداس- 3تَدجِ کل طشح تحَل (تش اساس آهاس قاًَى تَدجِ)
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...
اص هحل سدیف ّای ستادی ٍ غیشُ

19.3

11.1

21.8

سْن اص هحل ّذفوٌذی یاساًِ ّا

18.1

سْن اص هحل اسصش افضٍدُ

1932

1931

1939

سال

ًوَداس  -8تغییشات سْن ّش یک اص هٌاتغ تَدجِ تحقق یافتِ طشح تحَل (تش اساس آهاس قاًَى تَدجِ)

نتیجه گیری
ّواًطَس کِ دس تحلیل ّای گًَاگَى تیاى هی ضَد ،هْوتشیي ػاهل
تضویي کٌٌذُ اداهِ طشح تحَل سالهت پایذاسی هٌاتغ اختصاظ دادُ تِ
ایي آى هی تاضذ ،دس حال حاضش ًِ تٌْا تَدجِ هصَب ایي طشح تأهیي
کٌٌذُ تَسم هَجَد دس تخص سالهت ًوی تاضذ تلکِ قسوت ػوذُ آى یا اص
هٌاتغ ًاپایذاس تأهیي هی گشدد ٍ یا ّشگض تحقق ًوی یاتذ ،لزا تا تَجِ تِ
دستاٍسد ّای اسصضوٌذ ایي طشح دس طی سال ّای اتتذایی اجشای آى الصم
است سیاستگزاساى کطَس ػضم خَد سا جْت حوایت هالی اص ایي طشح جضم
ًوَدُ تا دس سایِ آى تخص سالهت تِ تؼْذات خَد دس پَضص ّوگاًی
سالهت دست یاتذ .اص ساّکاس ّای هَثش تشای تذاٍم هٌاتغ طشح تحَل

سالهت جایگضیي ًوَدى هٌاتغ اص هحل ّذفوٌذی یاساًِ ّا تا هٌاتغ پایذاستش
هاًٌذ هالیات تش کاالّای هضش تشای سالهت افشاد (تِ طَس هثال سیگاس) هی
تاضذ.
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