معرفی اقتصاد سالمت
ع لم اقتصاد چارچوبي براي تخصيص منابع كمياب جهت مصرف حال و آينده در راستاي افزايش رفاه مصرف
كنندگان ارائه مي كند و اقتصاد سالمت هم شاخه اي است از علم اقتصاد.
افزايش بسيار شديد هزينه هاي درماني در تمام دنيا ،اكثر دولتها و سازمان هاي ذيربط را وادار نموده است تا در مورد
اين امر به تفکر بپردازند و اين خدمات را از ديدگاه اقتصادي مورد تجزيه وتحليل قرار دهند .از اين رو ،زمينه خاصي به
نام" اقتصاد سالمت " پديدار شده است .
اقتصاد سالمت رشته جديدي است ولي بدليل اهميت و تاثير زياد آن در مديريت بهينه و در فراهم نمودن ابزار و
متدهاي الزم براي برنامه ريزي و همچنين برنامه ها و طرح هاي بهداشتي درماني آنچنان گسترش يافته كه امروزه به
يکي از مباحث مهم در محافل آكادميک و سطوح مديريتي و اجرايي تبديل شده است .اقتصاد سالمت با تکيه بر شيوهاي
علمي تخصصي منابع ،ارتقاء بهره وري ،برقراري عدالت و ارزيابي اقتصادي مي تواند كمک شاياني به مديران و
سياستگزاران بخش سالمت در دستيابي به اهداف متعالي تامين سالمت مردم جامعه نمايد .فولند اقتصاد سالمت را از
ديدگاه كارايي تعريف مي كند و بيان مي كند كه در واقع اقتصاد سالمت به " مطالعه چگونگي تخصيص منابع به بخش
بهداشت و توزيع آن بين فعاليت هاي مختلف در اين بخش" مي پردازد (فولند و ديگران،

 ،100ص.)653 .

اقتصاد سالمت ترجمه كلمه  Health Economicsمي باشد كه با عناوين مختلفي از قبيل اقتصاد بهداشت و
درمان ،اقتصاد بهداشت ،اقتصاد سالمت در كشور ما معرفي شده است .ولي به نظر مي رسد عبارت كامل تر و خالصه
تر همان اقتصاد سالمت باشد .اين رشته به عنوان يک زمينه (رشته ) كاربردي از علم اقتصاد محسوب مي شود و
اساسا ساختار نظري خود را از  4حوزه سنتي اقتصاد،يعني تأمين مالي و بيمه ،سازمان صنعتي ،نيروي كار و تأمين
مالي عمومي ترسيم مي كند (.( Handbook in Health Economics ,100 , P.در تعريف ديگري به نظر
جامع تر ميباشد اقتصاد سالمت اين گونه تعريف شده است ":مطالعه وبررسي كميت ،قيمت و ارزش منابع محدودي
كه براي بهداشت و درمان اختصاص مي يابند و نحوه تركيب اين منابع با هم براي توليد خدماتي معين بطوري كه به
باالترين درجه بهره دهي و كارايي برسند" .
اقتصاد سالمت يکي از نمونههاي كاربرد تئوري ها ،مدل ها و تکنيک هاي تجربي اقتصادي براي تحليل تصميمگيري
هاي اشخاص ،ارائهدهندگان مراقبت هاي سالمت و دولت در مراقبت هاي بهداشتي و درماني است .اقتصاد بهداشت
شاخهاي از علم اقتصاد است .ولي بکارگيري تئوري هاي اقتصادي استاندارد به تنهايي و بدون در نظر گرفتن شرايط
ويژه آن ،در بهداشت و درمان نمي تواند مفيد واقع شود .اساساً اقتصاد بهداشت بر تئوري هاي اقتصادي استوار است
ولي مشخصاَ شامل تئوريهاي توسعه يافته براي شناخت و درك رفتار بيماران،پزشکان و بيمارستان ها ميباشد.
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همچنين تکنيک هايي را براي تسهيل تصميمگيري ها در تخصيص منابع بهداشت و درمان كشف و توسعه ميدهد،
اقتصاد بهداشت از ميان رشته ها و زمينههاي تخصصي ظهور كرده است ،و بر اساس اصول و مقررات مرتبط شامل
اپيدميولوژي ،فيزيولوژي ،جامعه شناسي ،تحقيق عمليات و رياضيات ترسيم شده است .همچنين ممکن است به
عنوان يک بخش ضروري از مجموعة روشها و شيوههاي تحليلي مورد استفاده در بهداشت و درمان باشد كه معموال
از آن به عنوان پژوهش در خدمات بهداشتي و درماني ياد ميشود.
اقتصاد سالمت به بازار مبادله خدمات سالمت و جنبه هاي اقتصادي در ارائه و دريافت خدمات از سوي مصرف
كنندگان مي پردازد و بر اين نکته تاكيد دارد كه وقتي توافق متقابلي بين دريافت كننده و ار ائه دهنده خدمات
سالمت وجود داشته باشد .در اين حالت هر دو طرف مبادله بيشترين سود را برده اند .معموالً در شرايط حاد كه
سالمتي انسان در خطر است مردم حاضر مي شوند كه هر مبلغي را براي دريا فت مراقبت هاي پزشکي مي
پردازند.و مردم اكثراً نمي خواهند درگير تصميم گيري دشوار مبادله پول با سالمتي شوند.
مبادالت ما بين مراقبت هاي پزشکي و ديگر كاالها ،بين گروه هاي متفاوت بيماران و انواع متفاوت مراقبت،
مباحثي مي باشند كه رشته اقتصاد سالمت براي پاسخگوئي به آنها طراحي شده است .تضاد و تفاوت بين عقايد
پزشکان و اقتصاددانان هميشه در زمينه كاري شان وجود داشته است.پزشکان مي خواهند فارغ از مسائل مالي
براي درمان بيماري تالش نمايند اما اگر منابع كافي براي موارد درماني در تمامي افراد وجود نداشته باشد ،چه
كساني درمان مي شوند .مي توان بيان داشت كه تا حدودي پزشکان به اقتصاد و اقتصاددانان به پزشکي توجه
نمي كنند .هر كشوري با به كارگيري اقتصاد مدرن در صدد ارائه مراقبت هاي پزشکي و برنامه هاي وسيع بيمه
سالمت برحسب تقاضاي مردم مي باشند  .ولي متاسفانه در كشور ما علي رغم وجود پتانسيل هاي الزم و اهميت
قابل توجه به كارگيري فنون اقتصادي در مديريت و برنامه ريزي هاي بخش سالمت  ،كمبود منابع مطالعاتي
كاربردي در اين زمينه محسوس است.
چرا یادگیری اقتصاد سالمت الزم است؟
اقتصاد يک علم اجتماعي است .توجه و تمركز اصلي آن بر مطالعه رفتار و عوامل اقتصادي -اشخاص ،بنگاهها ،دولتها و
ساير سازمانها – كه مواجه با كميابي هستند ميباشد .اساس تحليل اقتصادي معموالً بر مالحظات عمومي زير استوار
است :


منابع محدود است



مصرف و استفاده از اين منابع نامحدود

تحليل هاي اقتصادي بر انتخاب وتصميم گيري ها درباره توليد و مصرف كاالهاي اقتصادي تمركز دارد كه اين كاال،
كاالها و خدماتي هستتد كه نسبت به خواسته ها محدود ميباشند.
اينکه چرا بايد اقتصاد سالمت را ياد بگيريم مي تواند چندين دليل داشته باشد :نخست ،سالمتي و به همين جهت
مراقبتهاي بهداشتي براي ما به عنوان يک فرد يا جامعه مهم است .در دسترس بودن مراقبت هاي بهداشتي و درماني

مي تواند كيفيت زندگي را ارتقا بخشد ،وضعيت سالمتي را حفظ نمايد .تحليل اقتصادي چهار چوب عقالني سيستماتيک
و منحصر به فردي را براي تحليل اهميت موضوعات اقتصادي در مراقبت هاي بهداشتي ارائه ميكند و راه حلهاي مفيدي
را براي حل مسائل پيشنهاد ميكند.
دوماً ،اقتصاد سالمت سهم زيادي در اقتصاد كشور دارد .در امريکا هزينه ها (مخارج) در سال  991بيش از 000
ميليارد دالر بوده و هم اكنون بيش از  % 5توليد ناخالص داخلي ( ) GDPرا شامل ميشود .اين مقدار براي ايران در سال
 1001حدود  %3/4از توليد ناخالص ملّي بوده است .پيشبيني اداره ارزيابي ريسک و حق بيمه ()Actuaryدر مركز
خدمات مديکير و مديکيد ( )1005بر اين است كه هزينه هاي بهداشتي و درماني در سال 10 4به بيش از  6300دالر
امريکا برسد .يعني نزديک به يک پانزدهم از همه فعاليتهاي اقتصادي امريکا را شامل ميشود .محققان اداره تحقيقات
اقتصاد ملي امريکا پيشبيني ميكنند كه در نهايت ممکن است كه هزينه هاي بهداشتي و درماني به  %66از  GDPدر
اواسط قرن برسد .در انگلستان كه مراقبتهاي سالمت غالباً از مالياتهاي عمومي تامين مالي ميشود ،هزينههاي سالمت
 % 1از مخارج دولت را شامل ميشود (  ) Chote et al ,1004و مراقبتهاي بهداشتي و درماني كانون توجه اصلي و
مديريت مالي اقتصاد است .در واقع مراقبتهاي بهداشتي و درماني يکي از اصليترين عناصر هزينه ،سرمايهگذاريها و
اشتغال در هر اقتصاد پيشرفته است .بنابراين عملکرد اقتصادي سيستم سالمت شديداً به بهبود كل اقتصاد كشور مرتبط
است.
سوماً  ،تصميمات در زمينه چگونگي تامين مالي ،و توليد و توزيع مراقبتهاي بهداشتي و درماني به شدت تحت تاثير
محيط اقتصادي و محدوديتهاي آن است .عکس العملهاي محلي ،ملي و جهاني نسبت به موضوع سالمتي با توجه به
ديدگاهاي اقتصادي و روشهاي تحليل اقتصادي شکل ميگيرند  .يک دليل ديگر براي درك و يادگيري اقتصاد سالمت
حتي در صورتي كه خودتان به عنوان يک تحليل گر آنرا بکار نگيريد ،آن است كه شما قادر خواهيد شد به عنوان يک
منتقد آگاه و مطلع ،در بخشهاي سياستگذاري و برنامه ريزي درگير شويد .همانطور كه جان رابينسون بيان ميكند :
هدف از مطالعه اقتصاد آ ماده كردن يک مجموعه از پاسخها براي سئواالت اقتصادي نيست ،بلکه هدف آن است كه ياد
بگيريم اقتصاددانان و برنامه ريزان مارا فريب ندهند .براي آنهايي كه در بهداشت و درمان كار ميكنند آشنايي با تئوريها و
تحليلهاي اقتصادي ضروري است اين كار هم براي فهم و درك مفهوم كار خود و هم بخاطر بهره وري ،كارايي و ارزش
پول كه به طور فزايندهاي در سيستمهاي بهداشتي و درماني مدرن تبديل به يک اصل ميشود ضرورت دارد.
بنابر آنچه كه گفته شد مراقبتهاي بهداشتي و درماني يک كاالي اقتصادي است .منابعي كه براي توليد مراقبتهاي
بهداشتي و درماني استفاده ميشود نظير منابع انساني ،سرمايه و مواد خام و اوليه محدود هستند .بسياري از اين منابع
كه براي توليد و مصرف مراقبتهاي بهداشتي و درماني استفاده ميشوند ميتواند براي موارد ديگر مورد استفاده قرار
گيرند .خواستههاي ما از مراقبتهاي بهداشتي و درماني درصورت نبود محدوديت در توانايي پرداخت پاياني ندارد .هيچ
سيستم بهداشت و درماني در هيچ جاي دنيا نتوانسته براي ارضاي همه خواستههاي بهداشتي و درماني مشتريان به
اندازه كافي هزينه كند.

اگر ما بپذيريم كه سالمتي يک كاالي اقتصادي است ،پيچيدگي هاي آن عميق تر و مباحث و تصميم گيريها در مورد
آن شکل ديگري به خود ميگيرد .با قبول مراقبتهاي سالمت به عنوان يک كاالي اقتصادي بايد در مورد مقدار و تركيب
مراقبتهاي بهداشتي و درماني كه توليد و ارائه مي شود ،چگونگي پرداخت براي آن و نحوه توزيع آن تصميم گيري شود.
عرضه مراقبتهاي بهدا شتي و درماني محدوديت دارد براي توليد و عرضه مراقبتهاي بهداشتي و درماني بيشتر ،بايد از
چيزهاي ديگر و كاالها و خدمات ديگري كه امکان توليد داشتند بيشتر صرف نظر كنيم و بخاطر اينکه مراقبتهاي
بهداشتي و درماني براي رفاه ما مهم تر است اين انتخاب تنش زاست.
هر عملي كه توسط بيمار ،ارائه كنندگان خدمات يا دولتها انجام ميشود بايد اين نکته را در نظر بگيرد كه استفاده
از مراقبتهاي بهداشتي ودرماني مستلزم قرباني كردن ساير منافعي است كه مي توانست ديگران از آن لذت ببرند.
همچنين مستلزم فدا كردن ساير استفادههاي بالقوه از منابع استفاده شده براي ارائه اين مراقبتهاست(هزينه فرصت).
مفهوم هزينه فرصت در قلب همه تحليلهاي اقتصادي واقع شده است .وقتي اقتصاددانان به هزينهها اشاره ميكنند
منظورشان هزينه فرصت است نه هزينههاي حسابداري .براي مثال هزينهها و منافع تصميمگيري جهت ساختن بتا
اينترفرون براي درمان بيماران  msشامل ارزيابي منافع بيماران  msاز آن درمان در مقايسه با منافع ممکن ناشي از
استفاده از همان مقدار منابع براي درمان ساير بيماران كه از بيماري ديگري رنج ميبرند ميباشد .بنابراين هر تصميمي
كه در خصوص استفاده از منابع عمومي گرفته مي شود بايد اين نکته را در نظر بگيرد كه اوال اولويت اصلي در استفاده از
اين منابع چيست؟ يعني در زمان تصميم گيري ما در سطح كالن كشور كداميک از اقدامات و مسائل در اولويت باالتري
قرار دارند آيا مسئله بهداشت و سالمتي در اولويت است؟ آيا امور مربوط به حمل و نقل اهميت بيشتري دارد؟ آيا مسائل
امنيتي بيشتر در كشور برتري دارد و مسائلي از اين قبيل كه جهت گيري اصلي كشور را براي ارتقا رفاه اجتماعي نشان
مي دهد .دوما در داخل سيستم كداميک از امور و فعاليت به نفع مردم مي باشد و در اولويت قرار دارد؟ بعد از تصميم
گيري در سطح كل كشور و الويت بندي امور ،هريک از سازمان ها و وزارتخانه ها بايد اولويت ها را تعيين كنند و منابع را
به آنها تخصيص نمايند .تخصيص منابع به يک برنامه و فعاليت يعني عدم تخصيص آن به برنامه ديگر و اين همان هزينه
فرصت مي باشد .براي مثال برنامه پزشک خانواده يکي از برنامه هايي است كه در سالهاي اخير از طرف وزارتخانه اجرا
مي گردد .در سطح كالن كشور تخصيص اين برنامه عدم تخصيص آن منابع به ساير امور مثالً راه سازي ،پل سازي،
احداث و تکميل كارخانه ،ايجاد دانشگاه و غيره .همچنين در داخل سازمان و يا وزارت بهداشت تخصيص منابع به اين
برنامه يعني عدم تخصيص آن به احداث بيمارستان ،هزينه هاي جاري ،آموزش پزشکي ،برنامه تحقيقاتي ،تامين واكسن و
غيره .اقتصادادان معموالً بهترين امکان استفاده از منابع را هزينه فرصت آن مي دانند.
به طور خالصه ويليامز چهارچوب اقتصاد سالمت را به صورت شماتيک به شکل زير معرفي نموده است.

چهارچوب اقتصاد سالمت
منبع :هندبوك اقتصاد بهداشت ودرمان ،ص4 .

تحليل بازار)(E
بهای پول ،بهای زمان ،سیستم های جیره بندی (بدون قیمت) به
عنوان مکانیسم های تعدیل کننده و اثرات متفاوتشان در بازار
ها برای خدمات پزشکان و بیمارستانها

) (Aسالمتي چيست؟ ارزش آن چه مقدار است؟

بررسي اقتصاد خرد بخش بهداشت )(F
تحلیل هزینه – اثربخشی ،هزینه  -منفعت و هزینه –مطلوبیت روش های
جایگزین ارائه خدمات و مراقبت ها ( برای مثال ،روش ،جا ،مکان  ،زمان یا
مقدار ) درتمام مراحل ( شناسایی ،تشخیص ،درمان ،مراقبتهای بعدی و غیره )

) ( Bچه چيزهايي روي سالمتي تاثير مي گذارند (به غير از
مراقبت هاي بهداشتي ) ؟

نگرش هاي مختلف در مورد سالمتي ،شاخص هاي
سنجش وضعيت سالمتي ،ارزش زندگي ،درجه بندي
مطلوبيت سالمتي

عوامل ژنتیکی  ،خطرات شغلی ،الگوهای مصرف ،آموزش ،
درآمد ،سرمایه (انسانی و فیزیکی) ،سابقه فامیلی وغیره .

) (Dعرضه مراقبت هاي بهداشتي و درماني

) (Cتقاضا برا ي مراقبت ها ي بهداشتي ودرماني

هزینه های تولید  ،تکنیک ها ی جایگزین تولید  ،جانشینی

اثر جعبه های  Aو Bبر روی رفتار دستیابی به مراقبت های

نهاده ها ( نیروی کار  ،تجهیزات ،داروها وغیره ) ،شیوه ها ی

بهداشتی و درمانی  ،موانع دستیابی ( قیمت  ،زمان  ،فاکتورهای

پرداخت و عوامل انگیزشی ،سازمانهای دولتی ،خصوصی ،غیر

روانی  ،قانونی)  ،روابط سازمانی  ،نیاز  ،نوع دوستی  ،بیمه ،

انتفاعی ها وغیره .

) (Hارزيابي در تمام سطوح سيستم

) (Gبرنامه ريزي  ،بودجه بندي  ،نظارت و مکانيسم هاي پايش

شاخص های عدالت و کارایی تخصیصی که برای جعبه های  Eو Fبه

ارزيابي اثربخشي ابزارهاي موجود براي بهينه سازي سيستم

کاربرده می شوند  ،مقایسه های منطقه ای و بین المللی از نظر

 ،تاثير بودجه بندي  ،تخصيص نيروي كار  ،نظارت و

عملکرد  ،شیوه های تامین مالی

نظامهاي انگيزشي

رشته ها و زمينه هاي تخصصي تري نيز از اقتصاد سالمت منشعب شده است كه به صورت تخصصي تر به مطالعه
زمينه مربوطه مي پردازد مثل اقتصاد پزشکي ،اقتصاد دارو و . ....به داليلي از قبيل حجم زياد منابعي كه در اين بخش
ها جريان دارد گسترش اين گونه مطالعات با سرعت زيادي صورت مي گيرد.
در كشورهاي صنعتي اقتصاد دارو به عنوان يک زمينه كاربردي بسط و توسعه يافته و تعداد مطالعات چاپ شده به
سرعت در حال افزايش است .شركت هاي دارويي عالقه بسياري به نشان دادن منافع اقتصادي و اجتماعي محصوالت
شان دارند زيرا اين كار موقعيت شان را در بازار بهبود مي بخشد .دولتها و خريداران قبل از در دسترس قرار گرفتن
يک داروي جديد ،به طور فزاينده اي خواهان مدركي دال بر هزينه – اثربخشي آن دارو بر داروهاي موجود هستند.
اگرچه پيشرفتهاي روش شناسي چشمگيري رخ داده است ،هنوز مشکالت جدي از نظر استفاده (و سوءاستفاده) و
كيفيت مطالعاتي كه با حمايت مالي صنايع دارويي انجام ميشود ،وجود دارد.
اقتصاد سالمت در ایران
سابقه مستندات ،مدارك و مطالعاتي كه در زمينه اقتصاد سالمت در كشور ما صورت مي گيرد شايد به دو دهه نرسد.
اين رشته به صورت رسمي اولين بار در سال  610در دانشکده مديريت و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشکي ايران
سابق در مقطع ارشد با  4نفر ظرفيت شروع به پذيرش دانشجو كرد .در سال  614دانشگاه شاهد به عنوان دومين
دانشگاه در سطح كشور نيز مجوز پذيرش دانشجو را دريافت نمود .يکسال بعد دانشگاه علوم پزشکي تهران موفق به
پذيرش دانشجو در اين رشته شد .سپ س گسترش اين رشته محدود شد تا اينکه در سالهاي اخير دانشگاه علوم
پزشکي شيراز و كرمان نيز در اين رشته دانشجو مي پذيرند .بطور كلي در حال حاضر تربيت دانشجويان اقتصاد
سالمت در دانشگاههاي زير صورت مي گيرد:
دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده مديريت و اطالع رساني پزشکي

مقطع ارشد و دكتري

دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده بهداشت

مقطع ارشد و دكتري

دانشگاه شاهد

مقطع ارشد

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

مقطع ارشد

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

مقطع ارشد

از آنجا ظرفيت هاي پذيرش هر سال تغيير مي كند لذا از درج تعداد پذيرش صرفنظر مي شود.

بازار کار اقتصاد سالمت
متخصصين اين رشته مي تواند در رسته هاي مختلف فعاليت نمايند .در حال حاضر بيشتر فارغ التحصيالن اين رشته
در رسته هاي آموزشي (به صورت هيات علمي) و پژوهشي مشغول به فعاليت هستند.
با توجه به ايجاد رديف شغلي در دانشگاهها ،فارغ التحصيالن اين رشته مي تواند در بخشهاي مختلف دانشگاهها از
قبيل بودجه و معاونت درمان فعاليت نمايند .ضمن اينکه امکان فعاليت به صورت پژوهشي در مراكز مختلف از جمله
شركتهاي دارويي ،مراكز پژوهشي و كميته هاي مختلف پژوهشي وجود دارد.
سازمانهاي بيمه درماني نيز از جمله زمينه هاي است كه امکان فعاليت در آنها زياد است .علي هذا با توجه به نوپا
بودن اين رشته و گسترش روز افزون آن و اهميت فزاينده اداره كاراي مراكز مختلف بهداشتي و درماني مخصوصا بعد
از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها زمينه هاي كاري متعددي در دانشگاهها فراهم شده است.

