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روه اقتصاد بهداشت گ-دانشكده مديريت و اطالع رساني -علوم پزشكي ايران  --)كارشناسي ارشد(پايان نامه
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نتيجه  فايده و بي اصوال برقراري يك طرح بهداشتي و درماني بدون توجه به امر تامين مالي آن كاري بي : چكيده 

هاي تامين مالي و  گيرد شيوه آنچه كه معموال در هنگام برقراري وگسترش يك طرح مورد توجه قرار مي. است

آوري منابع  مايتها است بنحوي كه هزينه اجرايي آن تامين گردد از اين رو جمعهاي احتمالي ح برآورد هزينه

گيرها در يك نظام بهداشتي و  هاي بهداشتي و درماني جهت ارائه مطلوب حمايتها از مهمترين تصميم مالي طرح

منابع الزم  روند رو به افزايش مصارف بخش بيمه درمان از يكسو و محدويت در تامين. گردد درماني محسوب مي

. جهت ارائه حمايتهاي مختلف از سوي ديگر، تبديل به دغدغه بزرگي براي دولتها در سالهاي اخير گشته است

تركيه،جمهوري كره،كانادا، (پژوهش حاضر به بررسي تطبيقي روشهاي تامين منابع مالي كشورهاي مختلف 

 - روش پژوهش از نوع مقطعي. پردازد ران ميو ارائه الگوي مناسب براي اي) انگلستان، سوئد، ژاپن، آمريكا

در اين پژوهش ابتدا به توصيف وضعيت سيستم بيمه درمان، منابع مالي بيمه درمان و . باشد اي مي مقايسه

هاي بهداشتي ودرماني، اقتصادي پرداختيم و سپس بيمه درمان  هاي تامين منابع مالي بيمه درمان، شاخص روش

داراي    GDP  در كشورهاي صنعتي منتخب، سهم بهداشت و درمان از . توصيف گرديداز منظر تامين منابع مالي 

رشد ساالنه متناسب است ولي در كشورهاي در حال توسعه منتخب رشد متناسب سهم بهداشت و درمان از 

  GDP   باشد شود و پوشش بيمه درمان نسبت به كشورهاي صنعتي منتخب كمتر مي به طور ساالنه مشاهده نمي .

هاي تامين مالي بيمه درمان در كشورهاي صنعتي منتخب بر اساس محاسبات احتمالي طبق نظام مالي  شيوه

توازن هزينه و درآمد ولي در كشورهاي در حال توسعه منتخب از نظام مالي )   P.F  (سازي جزيي  ذخيره

  (PAYG)   ها، مالياتها، مشاركت افراد در  منابع مالي مهم كشورهاي منتخب مجموع حق بيمه. شود استفاده مي

هاي تامين  هاي پژوهش به ارائه الگوي شيوه در بخش بعد بر اساس يافته. باشد هاي نقدي مي ها يا پرداخت هزينه

   IT  هاي از جمله تشكيل گروه  رداخته شده، به نحوي كه در ابتدا پيش زمينهمنابع مالي بيمه درمان براي ايران پ

ضروري ... اندازي خطوط توليد كارت هوشمند سالمت و  گر درمان و راه هاي بيمه در بخشهاي مختلف سازمان


