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گسارُ برگ تاثیرات طرح تحَل سالهت بر دریافتی ارائِ دٌّذگاى خذهات سالهت ٍ سازهاى ّای بیوِ گر

هقذهِ
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در الذاهات بشرگ کالى کشَری ًظیز طزح تحَل سالهت کِ ّن در ارائِ
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یکی اس هَضَػاتی کِ تاکٌَى هَرد چالش سیادی ٍالغ شذُ است ،همَلِ
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دریافتی ّای ارائِ دٌّذگاى خذهات سالهت بخظَص پششکاى هی باشذ،
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در ّویي راستا هذتی است کِ بؼذ اس اػالم درآهذّای ًجَهی هذیزاى،
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دربارُ درآهذ پششکاى ًیش در رساًِ ّا ٍ در هحافل هختلف طحبت ّای

جوغ پزداختی در خظَص
حفاظت هالی هزدم

سیادی اًجام گزفتِ است ،بِ گًَِ ای کِ شَرای ػالی حمَق ٍ دستوشد
سمف درآهذ هؼاًٍاى رئیس جوَْری ٍ ٍسرا را  10هیلیَى تَهاى اػالم

جوغ پزداختی بابت
سیزساخت ّا

جوغ پزداختی بِ کارکٌاى
پششک ٍ غیزپششک

نمودار  - 1نحوه تخصیص منابع درطرح تحول نظام سالمت

کزدُ ٍ گفتِ است کِ دربارُ سمف درآهذ پششکاى ًیش بِ سٍدی تظوین
خَاّذ گزفت ،در ّویي راستا ًیش ساسهاى ّای بیوِ گز سالهت با تَجِ بِ
افشایش تؼزفِ ّا ٍ بِ تبغ آى افشایش دریافتی پششکاى  ،یکی اس ػلل

ّواًطَر کِ هشخض است ،بیش اس  %80هٌابغ جْت حفاظت هالی هزدم ٍ

کسزی اػتبارات خَد را ًیش ایي هَضَع بیاى هی دارًذ ،لذا بز آى شذین در

یا تَسؼِ سیزساخت ّا ّشیٌِ شذُ است .اػذاد بیاى هیذارد کِ بیشتزیي

ایي گشارُ بزگ بِ همایسِ دریافتی پششکاى با سایز حزف بْذاشتی درهاًی

حجن تخظیظی بَدجِ طزح تحَل ًظام سالهت بِ بحث حفاظت هالی

پزداختِ ٍ ّوجٌیي دالیل ٍالؼی کسزی اػتبارات ساسهاى ّای بیوِ گز را

هزدم ًسبت بِ ّشیٌِ ّای سالهت اختظاص یافتِ است کِ ایي هَضَع

بیاى دارین.

در راستای ّذف ػالی ًظام سالهت کشَر کِ بیوار جش درد بیواری درد
دیگزی ًذاشتِ باشذ طزاحی ٍ ّذایت گزدیذُ است.

 )1آیا طرح تحَل سالهت تٌْا باعث افسایش درآهذ پسشکاى

 )2آخریي ٍضعیت دریافتی پسشکاى (عوَم ،هتخصص ٍ

شذُ است؟

باالتر) ٍ پرستاراى ٍ ًسبت آًْا بِ ّن براساس گسارشات
داًشگاّْای علَم پسشکی پس از اجرای طرح تحَل ًظام

در سال  ،1393هٌابغ تخظیض یافتِ بِ طزح تحَل ًظام سالهت  ،بِ گًَِ

سالهت چگًَِ شذُ است؟

ای طزاحی گزدیذ کِ  %56جْت کاّش پزداختی ٍ هحافظت هالی هزدم
ًسبت بِ ّشیٌِ ّای سالهت  %24/1 ،بابت سیزساخت ّای ارائِ خذهات

در حال حاضز ،فاطلِ هتَسط دریافتی پششک هتخظض ٍ فَق تخظض

ٍ  %19/9بِ کارکٌاى پششک ٍ غیزپششک تخظیض یافتِ است (ًوَدار .)1

با هتَسط دریافتی هاّیاًِ پزستاراى  5/18بزابز ٍ ایي فاطلِ بیي پششکاى
ػوَهی ٍ پزستاراى در حذٍد  2/08بزابز است کِ ایي ًسبت در بخش
دٍلتی ػادالًِ ٍ هطابك ًسبت ّای هَجَد در کشَرّای پیشزفتِ است
(ًوَدار .)3 ٍ 2

1

درصذ

خذهات ٍ ّن دریافت آى ،ػَاهل اًساًی ًمشی اساسی را بز ػْذُ دارًذ،

60

گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت
اداره کل ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سالمت وزارت بهداشت

گساره برگ شماره ()13

144459402

128430463

ریال

پششک هتخظض ٍ
باالتز

پششکاى ػوَهی

5.2
2.1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

برابر

45268301

160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0

پششک هتخظض در همایسِ با پزستار پششک ػوَهی در همایسِ با پزستار

کل پششکاى

ًوَدار  -2هیاًگیي دریافتی پسشکاى

ًو َدار  - 3هقایسِ هیاًگیي دریافتی ارائِ دٌّذگاى خذهات سالهت

 )2اجرای تعرفِ ّای جذیذ خذهات درهاًی از 1393/7/1
هْن تریي دالیل ایجاد کسری در اعتبارات سازهاى بیوِ سالهت

براساس هصَبِ ّیات هحترم ٍزیراى آغاز گردیذ .بار هالی ایي

ٍ تاهیي اجتواعی چِ هی باشذ؟

تعرفِ ّا برای بیوِ سالهت بِ هذت  18هاُ تَسط ٍزارت
بْذاشت تعْذ شذُ بَد کِ بطَر کاهل براساس تفاّن ًاهِ فی

 )1بیوِ ًوَدى ً 10768000فر ایراًیاى فاقذ بیوِ تَسط بیوِ

هابیي دٍ دستگاُ ٍ سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ پرداخت گردیذ ٍ

سالهت (پیشٌْاد ٍزارت بْذاشت برای ایي برًاهِ پَشش 5

ضرٍرت داشت ایي بار هالی در بَدجِ سال  1395بیوِ سالهت

هیلیَى ًفر از جوعیت هحرٍم) کِ ًیاز بِ اعتبار سالیاًِ 4100

پیش بیٌی گردد کِ هتاسفاًِ اًجام ًشذُ است.

هیلیارد تَهاى داشتِ است ٍ در سال  1393فقط  70هیلیارد

 )3سازهاى تاهیي اجتواعی بار هالی اجرای تعرفِ ّا را هی

تَهاى بابت ایي اهر اعتبار بِ بیوِ اختصاص یافتِ ٍ در سال

بایست از هحل حق بیوِ بیوِ شذگاى پرداخت هی ًوَد کِ بِ

ّ 1394یچ اعتباری اختصاص ًیافتِ است.

دلیل ّسیٌِ کرد آى در هحلی غیر از بخش درهاى  ،دریافت
هطالبات ٍزارت بْذاشت در ایي خصَص بِ هذت دُ هاُ هَرد
تاخیر ٍاقع شذُ است.
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