
گزارش

معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: نگاهي بر روند هزينه هاي سللامت در ايران و جهان و نحوه 
مديريت آن

شماره مسلسل: 15627
کد موضوعی: 210

نام دفتر: مطالعات اجتماعي
تهيه و تدوين کنندگان: صادق غضنفري، محمد بختياري علي آباد

ناظران علمي: مريم رهبري، علي اخوان بهبهاني، ايروان مسعودي اصل
متقاضي: علي الريجاني )رئيس مجلس شوراي اسامي(

تاريخ انتشار: 1396/9/14
تعداد صفحات: 45 صفحه

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی
منبع: درگاه الکترونيک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی

در چکيده گزارش اينگونه آمده اسللت: بررسي روند هزينه هاي سامت در 
جهان نشللان دهنده افزايش مخارج سللامت در غالب کشورهاست. اين امر 
موجب شده تا سياست گذاران اهرم هاي سياستي را به منظور مقابله با آن 
به کار برند. اين راهکارها با توجه به وضعيت هر کشللور متفاوت بوده اسللت 
و طيف گسللترده اي از اقدامات را در هر دو سوي عرضه و تقاضاي خدمات 
در برگرفته اند. به طور کلي اقدامات صورت گرفته در سللمت تقاضا در اين 

کشورها بر اساس بخش هاي عمده هزينه اي عبارت بودند از: 
ل بخللش دارويي: انگيزش مالي براي اسللتفاده از داروهللاي ژنريک، ترويج 
داروهللاي بدون نياز به نسللخه، تدوين دارونامه ملللي، افزايش همپردازي و 
در موارد نادري فرانشلليز درصدي، دسللته بندي داروها بر اساس معيارهاي 

مختلف و تدوين ليست هاي مثبت و منفي.
ل بخللش بسللتري: افزايش همپردازي، تعيين سللقف هزينلله براي خدمات 

بستري.
ل بخش سرپايي: استفاده از نظام پزشک خانواده، افزايش همپردازي، تعيين 
سقف براي داروهاي تجويز شده بر اساس روز )براي مثال داروهاي تجويزي 
تنها بايد براي مصرف سلله روز باشللند(. اقدامات انجام شده در اين کشورها 
در سمت عرضه عمدتاً شامل اصاح مکانيسم هاي بازپرداخت يا بودجه اي 
)به طور کلي تأمين مالي( و تغيير ميزان پوشش خدمات مي شوند که بخش 

قيمتي آن هستند. 
در مقدملله گزارش اينگونه آمده اسللت: امروزه کمتر کشللوري را مي توان 
يافت که حفظ و ارتقاي سللامت شللهروندان را جللزء وظايف بنيادين خود 
نداند و براي دسللت يابي به آن، دسللت به اقدامات عملياتي نزده باشللد، اما 
اين اقدامات مستلزم صرف هزينه هايي هستند که بعضاً بزرگترين بخش از 

مخارج عمومي دولت ها را بهخود اختصاص مي دهند. 
در جمللع بندي و و ارائه پيشللنهاد گزارش اينگونه آمده اسللت: اسللتراتژي 
هاي مورد اسللتفاده در بخش خدمات بسللتري و سللرپايي بيشتر به عنوان 
زيرمجموعه اي از اسللتراتژي هاي تدوين شده در زمينه محدودسازي کلي 
هزينه هاي آنها مي باشللد تا اقدامات ويللژه براي محدود کردن هزينه هاي 
دارويي. پرداخت هاي کاربران نيز در اين بخش مطرح شده اند، اما به علت 
سللهم باالي هزينه و خطر مواجه شدن بيماران با هزينه هاي کمرشکن در 
بخش بسللتري نسبت به سللاير بخش ها کمتر بوده اسللت. در مورد انتقال 
هزينه در بخش هاي بسللتري و سرپايي تقريباً تنها در بريتانيا انتقال هزينه 
ها کاهش يافته اسللت و ساير کشللورها با افزايش انتقال هزينه مواجه شده 
انللد - عمدتاً از طريق وضع همپردازي، البته افزايش انتقال هزينه با تعيين 
سقف براي پرداخت از جيب همراه بوده است. خاصه اقدامات صورت گرفته 

در سمت عرضه عبارتند از:
ل تأمين مالي: حرکت به سللمت مکانيسللم هاي پرداخت ترکيبي و افزايش 
دسللته بندي خدمات، اصاح مکانيسم پرداخت براي افزايش بستري شدن 
در منللزل، اصاح تأمين مالي مراقبت هاي بلند مدت، کنترل رشللد تعرفه 
هاي خدمات، تعيين سللقف بودجلله، انتقال بودجلله و افزايش قدرت چانه 
زني با ارائه کنندگان کاالها و خدمات سللامت از طريق ادغام صندوق هاي 

بيمه.
ل پوشش: وضع محدوديت بر گسترش خدمات، حذف خدمات غيرضروري از 
بسته خدمت يا افزايش همپردازي آنها، تقويت نظام ارجاع و پزشک خانواده، 
ايجاد ليسللت انتظار، انگيزش مالي براي استفاده از داروهاي ژنريک، تدوين 

ليست هاي مثبت و منفي و گسترش بخش خصوصي.
ل کارآيي: بررسللي هزينه اثربخشي از طريق سازمان ها يا کميته هاي ويژه، 

استفاده از مشارکت عمومي ل خصوصي.

ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 

شده است؟ خير
- آيا نام دسللت اندرکاران تهيه و انتشللار گزارش بطور کامل شامل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشللانی پست الکترونيک در گزارش قيد 

شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه کافی خاصه و 

چکيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ خير

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش دارای فهرست 

اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرست اعام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خير
پ( مقدمه 

- آيللا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشللکل 
موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آيللا از واژگان کليللدی و اصطاحات مهم گزارش تعاريف مشللخص ارائه 

شده است؟ خير
- آيا پيشللينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خير
ت( روش کار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اسللتفاده شللده است؟ روش گزارش 
توصيفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب شللده توسط نويسللندگان قادر به پاسخ به سواالت 
تحقيق می باشد؟ خير

- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشللابه توسط محققين ديگری انجام شود، می 

تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير
- راسللتی آزمايللی نتايج گزارش از طريق کدام آزمون انجام شللده اسللت؟ 

گزارش فاقد آزمون های راستی آزمايی است.
- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ خير

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير

- آيا نويسندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت 
شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين زمينه مقايسه 
شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خير

- آيا جدول ها، نمودارها و شکل ها ويژگی های کليدی مطالعه را نشان می 
دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

- آيللا تصاوير، جللدول ها و نمودارها شللفاف و قابل فهم هسللتند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناسللب می باشللند؟ گزارش فاقد جللدول، نمودار و 

شکل است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوست های گزارش حاوی اطاعات مفيد است؟ بله
- آيا پيوست ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک می کند؟ بله

- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ خير
خ( منابع

- آيا منابع کافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله

- آيا منابع مهم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير
- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی

- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشللی و بين رشللته ای داخلی و خارجی معتبر 

استفاده کرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ساماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ 

خير
- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص است؟ خير

- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خير
- آيا بسللط و توضيح مطالب در هر پاراگللراف، بخش، فصل و ... در گزارش 

انجام شده است؟ بله
- آيللا در پايللان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمللع بندی مطالب پرداخته 

است؟ خير
- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آيللا محتوای گزارش دارای سللطح خاصی از نللوآوری در نظريه پردازی و 

انديشه ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ خير

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير

- آيللا محتوای گللزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گسللترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی است؟ خير
- آيا چينش مطالب در گزارش بر اسللاس درجلله اهميت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيللا در نللگارش مطالب در گللزارش به موضوعات اولويت دار توجه شللده 

است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آيا در گزارش مطالب به روشللنی توانسللته اند موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح کنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيا گللزارش به لحاظ موضوعی جامعيللت دارد و وجوه مختلف موضوع را 

پوشش می دهد؟ خير
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 

بودن گزارش کمک کند؟ خير
- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 

استفاده کرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيللا گزارش برای کمک بلله درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای سللاده 
سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه کرده است؟ خير

ج( اعتبار 
- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اسللت؟ 

خير
- آيا شللواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم 

و کافی برخوردار است؟ خير
- آيللا اعتبللار علمی گزارش از سللوی يافته های پژوهشللی معتبر داخلی و 

خارجی تاييد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کسللانی هستند؟ نمايندگان مجلس 
شورای اسامی

- آيا انتشللار اين گزارش مورد اسللتقبال مخاطبان و ذينفعللان قرار گرفته 
است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغيب می کند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود 
را دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيللا گزارش در بحث پيرامون پديده مللورد نظر خود از جامعه نگری قابل 

قبول برخوردار است؟ خير
- آيللا گزارش پيش نيازها و پيش فهم هللای ضروری و مورد نياز برای فهم 

خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير
- آيللا گللزارش برای علل و آثار مشللکات متعدد موجللود در زندگی مردم 

تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آيللا گللزارش برای حل مشللکات زندگی مللردم دارای طللرح اجرايی با 

پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود برای حل مشکات 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانسللته اسللت اهداف اجتماعی از پيش تعيين شللده خود را 

محقق سازد؟ خير
- آيا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 

گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آيا گزارش نسللبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معين کرده 

است؟ خير
- آيللا گزارش مطالبی پيرامون کارآمدی و عملکرد قوانين مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه کرده است؟ خير
- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ 

خير

پ( نيازمحوری
- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی( 

را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی
- آيللا گزارش توانايللی علمی و عملی برای تفکيک نللوع نيازهای مخاطبان 
)خاءهللا، کمبودها، تهديدها، آسلليب هللا، ضعف ها، فرصت هللا، قوت ها، 
ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را 
)برنامه های ايجادی، جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيللا توانايی هللدف گذاری، راهبردگذاری، سياسللتگذاری و سللازماندهی 
مرتبللط با موضوع برای رفع سللطوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش 

وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير
- آيللا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سللوی منابع علمی معتبر 

است؟ خير
ت( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در کار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيللا گزارش در مجامع علمللی داخلی و خارجی مللورد تقدير قرار گرفته 
است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بيان کامل موضوع گزارش کافی 
است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درسللتی انجام شللده است؟ 
خير

- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه ها، سرصفحه 
و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير

- آيا آيين نگارش واژگان و جمات بر اسللاس زبان فارسی معيار در تدوين 
گزارش رعايت شده است؟ خير

- آيللا در گللزارش بللرای واژگان و اصطاحات علمی بيگانه، معادل سللازی 
مناسب انجام شده است؟ خير

- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، ويرگول نقطه 
و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير

ب( ويراستاری علمی 
- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله

- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل کرده است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خير

- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله

- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ويژگی های خاص

- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند کادر های خاصه پيام، سخنان 
بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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»چالش قانون« گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )129( می کند: 

ناکارآمدی بیمه ها و
 افزایش بی رویه هزینه های 

نظام سالمت!؟  

اش�اره:مجموعهگزارشهایمرکزپژوهشهایمجلسشورای
اس�امی،براس�اسماده1و2قانونشرحوظایفمرکزپژوهش
هایمجلسش�ورایاسامیوبهعنوانبازویپژوهشیمجلس
شورایاسامیتهیهومنتشرمیشود.گواینکهبراساسیکی
ازمطالعاتانجامش�دهتوسطهمینمرکز)میزانبهرهمندياز
اطاع�اتوتأثیرآنبرفرایندقانونگذاري(،تولیداتپژوهش�ی
تاکن�ونمورداس�تقبالواس�تفادهنمایندگانمجلسش�ورای
اس�امیقرارنگرفتهاس�توبخشمح�دودیازمصوبات)22
درصد(بانظردستاوردهایمطالعاتیمرکزپژوهشهاهمخوانی
دارد.بدونتردیدمرکزپژوهشهایمجلسش�ورایاسامیدر
روندتحولقانونگذاریس�نتیکشورنقشمهمیدارد.»چالش
قان�ون«ضمناع�امآمادگیب�رایانعکاسمت�نجوابیهمرکز
پژوهشهایمجلسشورایاس�امیپیشاپیشازحسنتوجه
وپیشنهاداتعمومنخبگانواندیشمندانسپاسگزاراست.این
نوش�تاربهمعرفی،نقدوبررس�یگزارشنگاهيبرروندهزینه
هايسامتدرایرانوجهانونحوهمدیریتآنمنتشرشدهاز
س�ویمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسامیمیپردازدکه
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