
 .اهللا ميرزاباقري فتح: مريم كشتكار؛ به راهنمايي/ بررسي اقتصادي سيستم ارائه خدمات درماني

  

  1373دانشگاه تربيت مدرس، تهران،  --) ارشد كارشناسي(پايان نامه 

بي تواند مورد ارزيا مسئله بهداشت و درمان مي“ در تحقيق حاضر ابتدا الزم ديده شد، نشان داده شود كه اصوال: چكيده 

الزمه اين كار نيز اين بود كه در ابتدا براي خواننده مشخص گردد، بهداشت و درمان يك مسئله اقتصادي . اقتصادي قرارگيرد

هاي مختلف اقتصاد، از  لذا براي تحقق هدف مذكور به سابقه بحث بهداشت و درمان در شاخه. است ، تا يك مسئله اجتماعي

ومي و اقتصاد نيروي كار اشاره شده و با معرفي شاخه جديد اقتصاد بهداشت و جمله توسعه اقتصادي، اقتصاد بخش عم

سپس با توجه به موضوع مورد تحقيق كه بررسي اقتصادي . شود درمان، رابطه بين اقتصاد بهداشت و درمان مشخص مي

هاي فوق  اقتصادي كه از نظامهاي  هاي مختلف ارائه خدمات درماني معرفي و ارزيابي سيستم ارائه خدمات درماني است ، نظام

هاي ارائه خدمات درماني مبتني بر  و نظام) بواسطه قدمت آن و ميزان رضايت عمومي از آن(شده است ، بويژه نظام طب ملي 

در بررسي اقتصادي . است  به اجمال بيان شده) شود ها مي كه در حال حاضر در حركت به طرف اين نظامبعلت تاكيدي (بازار 

يكي از نظر نحوه تخصيص  ;اند  ها را از دو نظر مورد ارزيابي قرارداده اين سيستم“ هاي ارائه خدمات درماني، معموال سيستم

گونه خدمات و ديگر از نظر  ت دولتها در تخصيص منابع به ايندرماني و ميزان مشارك -منابع به خدمات مختلف بهداشتي 

تا جائي كه بطور ضمني دو ويژگي براي يك سيستم بهينه ارائه  ;ها است  هاي مختلف عدالت در اين سيستم توجه به جنبه

شتي، درماني و تخصيص بهينه و متعادل منابع به خدمات مختلف بهدا -الف : خدمات درماني ذكر شده است كه عبارتند از 

بر اين . هاي مختلف عدالت در سيستم ارائه خدمات درماني پيشبرد هدف عدالت اجتماعي يا توجه به جنبه -ب . پيشگيري

به مسئله تخصيص منابع در بخش “ اساس محور اصلي تحقيق حاضر نيز پيرامون اين دو ويژگي است ، لذا فصل چهارم كال

هاي مختلف آن را در ارتباط با خدمات بهداشتي  فصل پنجم نيز مسئله عدالت و جنبه. پردازد درماني مي -خدمات بهداشتي 

 . دهد درماني مورد بررسي قرار مي -

  

 


