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چکیده
تعرفههــای خدمــات تشــخیصی و درمانــی همــواره محــل بحــث طرفهــای عرضــه و تقاضــای ایــن
خدمــات بــوده اســت .تصویــب قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی در ســال  1373گام مهمــی بــرای
اصــاح نظــام تعرفهگــذاری خدمــات درمانــی محســوب میشــود.
مطالعــه حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا آنگونــه کــه در قانــون فــوق االشــاره
آمــده ،نــرخ رشــد ســاالنه تعرفههــا متناســب بــا نــرخ عمومــی تــورم و حــق بیمــه ســرانه خدمــات درمانــی
بــوده اســت؟
بــه ایــن منظــور بــا مطالعــه مســتندات منتشــر شــده مراجعــی همچــون بانــک مرکــزی ،هیــأت وزیــران،
ســازمان نظــام پزشــکی و ....متوســط نــرخ رشــد ســاالنه تعرفههــا و چهــار شــاخص قیمتــی مرجــع محاســبه
و مقایســه شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه در طــول ســالهای مــورد مطالعــه
 متوســط رشــد ســاالنه تعرفههــا در بخــش دولتــی و بهطــور چشــمگیرتر در بخــش خصوصــیبیــش از متوســط رشــد ســاالنه شــاخص کل (تــورم) بــوده اســت.
 متوســط رشــد ســاالنه تعرفههـا در بخــش دولتــی کمتــر و در بخــش خصوصــی بیشــتر از متوســطرشــد ســاالنه حداقــل دســتمزد بــوده اســت.
 متوســط رشــد ســاالنه ســرانه حــق بیمــه خدمــات درمانــی نیــز بیشــتر از متوســط نــرخ رشــدســاالنه تعرفــه هــادر بخــش دولتــی و کمتــر از بخــش خصوصــی بــوده اســت.
بــه نظــر میرســد نظــام تعرفهگــذاری خدمــات تشــخیصی  -درمانــی موجــب شــده نــرخ تــورم در
حــوزه بهداشــت و درمــان بیشــتر از نــرخ عمومــی تــورم کشــور باشــد.
واژههای کلیدی :تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ،شاخص کل ،حداقل دستمزد ،سرانه حق بیمه
خدمات درمانی

.1کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت و کارشناس متخصص اقتصاد درمان و برنامهریزی معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی
Kouhifarhad@gmail.com
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مقدمه
اصالحــات در نظــام ســامت بــدون توجــه بــه بســترهای مــورد نیــاز آن میســر نخواهــد شــد .نظــام
تعرفهگــذاری خدمــات مراقبــت ســامت از جملــه ایــن بســترها محســوب میشــود کــه کارکــرد صحیــح
آن نقــش بســیار مؤثــری در موفقیــت اصالحــات نظــام ســامت خواهــد داشــت .تصویــب و ابــاغ قانــون
بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی در ســال  1373گام مهمــی در ایــن راســتا بــوده کــه پــس از گذشــت
بیــش از دو دهــه از اجــرای آن ،ارزیابــی نحــوه اجــرا و پیامدهــای آن در زمینــه تعرفهگــذاری خدمــات
مراقبــت ســامت الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد.
براســاس مــاده ( )8قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی مصــوب آبانمــاه  ،1373تعرفههــای
خدمــات تشــخیصی و درمانــی براســاس قیمتهــای واقعــی و نــرخ ســرانه حــق بیمــه درمانــی مصــوب
بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا تأییــد
شــورایعالی بیمــه خدمــات درمانــی بــه تصویــب هیــأت وزیــران میرســد .در ایــن مــاده قیمتهــای
واقعــی و نــرخ ســرانه حــق بیمــه مصــوب ،مبنــای تعییــن تعرفههــا قــرار گرفتــه اســت (قانــون بیمــه
همگانــی خدمــات درمانــی)1373 ،
در بند ( )8ماده ( )1همین قانون قیمت واقعی خدمات چنین تعریف شده است:
«قیمــت واقعــی خدمــات عبــارت اســت از قیمــت تمــام شــده خدمــات بــه اضافــه ســود ســرمایه
(داراییهــای ثابــت).
در بخش دولتی سود سرمایه (داراییهای ثابت) و استهالک منظور نخواهد شد» (همان منبع).
در تعریــف فــوق بطــور مشــخص تفــاوت میــان تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در بخشهــای
دولتــی و خصوصــی ،معــادل ســود ســرمایه (داراییهــای ثابــت) و اســتهالک تعیین شــده اســت.
همچنیــن بــر اســاس مــاده ( )9قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی ،حــق بیمــه ســرانه خدمــات
درمانــی بــرای گروههــای تحــت پوشــش بیمــه خدمــات درمانــی و میــزان فرانشــیز قابــل پرداخــت توســط
بیمــه شــوندگان بــا در نظــر داشــتن ســطح درآمــد گروههــای بیمــه شــونده و وضعیــت اقتصــادی و
اجتماعــی کشــور بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی و تأییــد شــورای عالــی بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید (همــان منبــع).
بــر ایــن اســاس مشــاهده میشــود کــه عم ـ ً
ا تعرفههــای خدمــات درمانــی ضمــن لحــاظ قیمتهــای
واقعــی ،تابعــی از ســطح درآمــد گروههــای بیمــه شــونده و وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور محســوب
شــده اســت .بنابرایــن در قانــون بهطــور مســتقیم ،لــزوم رشــد ســاالنه تعرفههــای خدمــات تشــخیصی
 درمانــی متناســب بــا نــرخ عمومــی تــورم تصریــح نشــده بلکــه ســعی شــده اســت کــه بهطــور ضمنــیایــن مســئله از طریــق ایجــاد ارتبــاط میــان تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی و نــرخ ســرانه حــق
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بیمــه خدمــات درمانــی و بــه تبــع آن ســطح درآمــد بیمهشــدگان و وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور
مطــرح گــردد .بــه عبــارت دیگــر هرچــه درآمدهــای حاصــل از حــق بیمــه ســازمانهای بیمــه گــر پایــه
بیشــتر شــود ،هزینههــای درمانــی آنهــا نیــز بایــد بیشــتر شــود.

در طــول ســالهای پــس از تصویــب قانــون بیمــه همگانــی تاکنــون تغییــر و تحــوالت مختلفــی در
نظــام ســامت کشــور رخ داده اســت کــه بطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم نظــام تعرفهگــذاری خدمــات
تشــخیصی  -درمانــی را متأثــر کردهانــد .آخریــن تحــول از ایــن دســت را میتــوان اجــرای طــرح تحــول
نظــام ســامت از ســوی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و در قالــب آن ،تصویــب و اجــرای کتــاب
جدیــد ارزش نســبی خدمــات پزشــکی عنــوان کــرد کــه منجــر بــه رشــد قابــل توجــه تعرفههــای خدمــات
تشــخیصی و درمانــی در ســال  1393شــد .مطالعــه حاضــر بــر آن اســت کــه بــا بررســی رونــد رشــد تعرفــه
خدمــات تشــخیصی  -درمانــی طــی ســالهای  1374تــا  1393بــه ســؤاالت زیــر پاســخ دهــد:
آیا تعرفههای خدمات تشخیصی  -درمانی متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است؟
آیــا تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی متناســب بــا نــرخ رشــد حداقــل دســتمزد افزایــش
یافتــه اســت؟
تعرفــه خدمــات تشــخیصی  -درمانــی مختلــف از چــه زمانــی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی تفکیــک
شــده اند؟
میــزان اختــاف تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در بخــش خصوصــی بــا تعرفــه خدمــات
متناظرشــان در بخــش دولتــی چــه میــزان اســت؟
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پیشینه پژوهش
مطالعــات متعــددی در زمینــه تعرفههــای خدمــات پزشــکی انجــام شــده اســت .در ایــن زمینــه
میتــوان بــه کتــاب حــاوی خالصــه مقــاالت نخســتین ســمینار بررســی تعرفههــای خدمــات پزشــکی کــه
در  18اردیبهشــت ســال  1382توســط ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران برگــزار شــده،
اشــاره کــرد .کتــاب مذکــور حــاوی چکیــده  40عنــوان مقالــه در زمینههــای مرتبــط بــا تعرفهگــذاری
خدمــات تشــخیصی  -درمانــی اســت( .ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران)1382 ،
چکیده مقاالت مذکور را میتوان در چند دسته کلی طبقه بندی کرد:
مقاالتــی کــه بــه محاســبه بهــای تمــام شــده یــک یــا چنــد نــوع خدمــت تشــخیصی  -درمانــی
پرداختهانــد.
مقاالتــی کــه بــه بررســی رونــد تغییــرات تعرفــه برخــی خدمــات در دورههــای زمانــی پیــش از
ســال  1382پرداختهانــد.
مقاالتــی کــه بــه بررســی ســهم پرداخــت از جیــب مصرفکننــدگان خدمــات بهداشــتی  -درمانــی
پرداختهانــد.
مقاالتی که به بررسی سهم نظام سالمت از تولید ناخالص داخلی پرداختهاند.
مقاالتــی کــه بــه بررســی مبانــی حقوقــی و ضوابــط قانونــی مربــوط بــه تعییــن تعرفههــای خدمــات
پزشــکی پرداختهانــد.
بــا مطالعــه خالصــه مقــاالت مذکــور بــه نظــر میرســد اکثــر آنهــا فاقــد چارچــوب و قواعــد مترتــب
بــر یــک مطالعــه علمــی (همچــون اصــول روش تحقیــق) هســتند .همچنیــن نتایــج مقــاالت مذکــور بــه
گونــهای ارائــه شــدهاند کــه نشــان دهنــده غیرواقعــی بــودن تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی
و لــزوم انجــام اقدامهایــی از ســوی نهادهــای متولــی تعییــن تعرفــه بــرای واقعــی کــردن آنهــا باشــد.
بــه عنــوان مثــال بــه بررســی محتــوای یکــی از مقــاالت کتــاب مذکــور کــه بــا موضــوع ایــن مطالعــه نیــز
مرتبــط اســت بــه شــرح زیــر پرداختــه میشــود:
دهقانــان و همکارانــش ،طــی مقالـهای بــا عنــوان «مــروری بــر وضعیــت تعرفههــای پزشــکی در بخــش
دولتــی از ســال  1353تــا  »1381ظاهــرا ً رونــد نــرخ رشــد ســاالنه شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات
مصرفــی بخــش بهداشــت و درمــان را بــا رونــد رشــد شــاخص کل طــی ســالهای منــدرج در عنــوان
مقالــه مقایســه کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن در مقدمــه مقــرر شــده کــه تعرفــه خدمــات ویزیــت پزشــکان
عمومــی ،متخصــص و فــوق تخصــص ،ضریــب کا( )kجراحــی ،داخلــی و نــرخ هتلینــگ بیمارســتانی و
ســرانه درمــان نیــز در خــال ســالهای مذکــور بررســی شــود (همــان منبــع).
بالفاصلــه در قســمت بیــان مســئله مقالــه مذکــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه در فاصلــه ســالهای 1362
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تــا  1370نــرخ تــورم در بخــش بهداشــت و درمــان کمتــر از شــاخص کل بــوده اســت ،بــدون اشــاره بــه
وضعیــت شــاخصهای مذکــور در ســالهای  1353تــا  1362و همچنیــن  1371تــا  ،1381چنیــن نتیجــه
گیــری شــده اســت کــه نظــام تعرفهگــذاری خدمــات تشــخیصی  -درمانــی بــه درســتی عمــل نمیکنــد
و علــت اصلــی ایــن رونــد نیــز عهــده دار شــدن بخــش وســیعی از خدمــات بهداشــت و درمــان در طــی
ســالهای اخیــر توســط دولــت معرفــی و چنیــن عنــوان شــده اســت:
«از آنجــا کــه مســئولیت تأمیــن خدمــات بهداشــتی و درمانــی و تعییــن تعرفههــا و قیمتگــذاری
خدمــات بهداشــت و درمــان بــر طبــق قانــون کامـ ً
ا در اختیــار دولــت و شــورای عالــی بیمــه اســت و بخــش
خصوصــی و کارفرمایــان عمــده آن کــه در رأس آن ســازمان نظــام پزشــکی بــه عنــوان نماینــده صنــف
مطــرح اســت در ایــن تصمیــم گیریهــا نقــش چندانــی ندارنــد ،لــذا بــه بدتریــن وجــه ممکــن قیمــت
خدمــات در ایــن بخــش افزایــش ناچیــزی داشــته بهطــوری کــه اســباب نارضایتــی بســیاری از کارکنــان
جامعــه پزشــکی را فراهــم آورده اســت» (همــان منبــع).
در ایــن مقالــه بــه یافتههــای پژوهــش در خصــوص رونــد تغییــرات ضرایــب تعرفــه ( )kخدمــات
جراحــی و داخلــی و نــرخ هتلینــگ بیمارســتانی و ســرانه درمــان نیــز اشــاره نشــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ســمینار مذکــور نخســتین و تنهــا ســمینار برگــزار شــده توســط ســازمان نظــام
پزشــکی در خصــوص تعرفهگــذاری خدمــات تشــخیصی  -درمانــی بــوده کــه در آســتانه تصویــب قانــون
تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی توســط مجلــس شــورای اســامی در فروردیــن  1383و افزایــش اختیــارات
ســازمان مذکــور در تعییــن تعرفــه خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در بخــش خصوصــی ،برگــزار شــد.
بنابرایــن جهــت گیــری نتایــج مقــاالت پذیرفتــه شــده در ســمینار نیــز ممکــن اســت ناشــی از ایــن مســئله
باشــد .بــه هــر حــال از آنجــا کــه اصــل مقالههــای ارائــه شــده در ســمینار مذکــور در دســترس نیســت
بنابرایــن از نظــر علمــی قابــل اســتناد نیســتند.
زمانــی ،در پایــان نامــه کارشناســی ارشــد بــه مقایســه رونــد شــاخص قیمــت تعرفههــای مصــوب
پزشــکی و تخــت روز بیمارســتان بــا قیمــت خــرده فروشــی کاالهــا و خدمــات در طــول ســالهای 1357
تــا  1382پرداختــه اســت (زمانــی.)1383 ،
بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه تعرفههــای ویزیــت ســالیانه نــرخ رشــد متوســطی معــادل 17/15
درصــد داشــته کــه در مقایســه بــا نــرخ رشــد متوســط تــورم ( 17/62درصــد) رشــد آن فقــط  0/47درصــد
کمتــر بــوده اســت .همچنیــن نــرخ رشــد متوســط تعرفههــای مصــوب تخــت روز بیمــار طــی ایــن ســالها
معــادل  18/28درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا متوســط رشــد ســاالنه  17/62درصــدی نــرخ تــورم از آن
بیشــتر بــوده اســت .لــذا بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و ضریــب همبســتگی بیــن شــاخص کل و تعرفــه ویزیــت
پزشــکان (برابــر  )0/984و تخــت روز بیمــار (برابــر  )0/986و درصــد بســیار کــم اختــاف رشــد میتــوان
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گفــت رشــد ایــن شــاخصها متناســب بــا یکدیگــر افزایــش یافتــه اســت (همــان منبــع).
در ایــن مطالعــه ،رونــد تغییــرات ســایر خدمــات تشــخیصی  -درمانــی (از قبیــل ضرایــب تعرفــه خدمات
پزشــکی و تعرفــه خدمــات پاراکلینیک) بررســی نشــده اســت.
دشــمنگیر و همکارانــش ،در مطالعــه خــود ،از طریــق انجــام مصاحبــه فــردی بــا  9نفــر از مدیــران،
سیاســتگذاران وزارت بهداشــت و ســایر نهادهــای مرتبــط و ارائهکننــدگان خدمــات بالینــی کــه در
امــر تعرفهگــذاری در کشــور صاحبنظــر بودنــد ،بــه بررســی چالشهــا و راهکارهــای اصــاح وضعیــت
تعرفهگــذاری در نظــام ســامت ایــران پرداختــه اســت (دشــمنگیر و همــکاران.)1390 ،
چالشهــای ذکــر شــده و راهکارهــای اصالحــی پیشــنهادی بــرای چالشهــای مذکــور در محورهــای
قــدرت تولیتــی ،سیاســتگذاری و نظارتــی در بخــش تعرفهگــذاری کشــور ،ســاختار تعرفهگــذاری کشــور،
روشهــا و اصــول تعرفــه گــذاری ،نظــام ثبــت هزینههــای بخــش ســامت و دیگــر مفاهیــم مرتبــط بــا
نظــام تعرفهگــذاری ارائــه شــده اســت .در نهایــت چنیــن نتیجــه گیــری شــده کــه بــرای اصــاح وضعیــت
تعرفهگــذاری در نظــام ســامت کشــور بایــد بــا نگاهــی عمیــق چالشهــای موجــود را مشــخص و
راهکارهــای مــورد نیــاز در ســطوح مختلــف را شناســایی کــرد .تبعیــت از یــک الگــوی مشــخص ،وجــود
سیاســتگذاری و تولیــت واحــد در زمینــه تعرفهگــذاری خدمــات بالینــی بــه عنــوان یکــی از زیرســاختهای
الزم بــرای جه ـتدار کــردن ایــن اقدامهــا ،ضــروری اســت (همــان منبــع).
در ایــن مقالــه کلیاتــی در خصــوص چالشهــا و مشــکالت احتمالــی نظــام تعرفهگــذاری از منظــر
متخصصیــن حــوزه ســامت ارائــه شــده اســت .ضمنــاً بــه نظــر میرســد منظــور نویســنده از نظــام
تعرفهگــذاری خدمــات تشــخیصی و درمانــی محــدود بــه کتــاب ارزش نســبی خدمــات (کتــاب کالیفرنیــا)
بــوده و بــه تعرفهگــذاری خدماتــی همچــون ویزیــت ســرپایی ،پاراکلینیــک و هتلینــگ (هزینــه اقامــت)
اشــاره نشــده اســت.
شــکیبایی و همکارانــش ،تصمیــم گیــری در مــورد انتخــاب تعرفــه مناســب بــرای خدمــات بهداشــتی و
درمانــی را منــوط بــه داشــتن اطالعــات در مــورد کشــش عرضهکننــدگان و متقاضیــان خدمــات درمانــی
در واکنــش بــه تغییــرات قیمــت خدمــات (تعرفــه) و درآمــد میدانــد؛ بــه همیــن منظــور اقــدام بــه
تخمیــن کشــش تقاضــا بــرای ســه زیربخــش دارو ،ویزیــت پزشــک و خدمــات بســتری در بیمارســتان بــرای
ســه گــروه درآمــدی در دوره  1350تــا  1380کــرده اســت (شــکیبایی و همــکاران.)1385 ،
برخی از نتایج این مطالعه به شرح زیر عنوان شده است:
خدمــات درمانــی بــرای همــه گروههــای درآمــدی یــک کاالی ضــروری اســت .بهداشــت یــا خدمــات
درمانــی بــا مســکن و پوشــاک رابطــه مکملــی دارنــد .کشــش قیمتــی خدمــات بســتری درمانــی بــرای
گروههــای کــم درآمــد ،درآمــد متوســط و درآمــد بــاال بــه ترتیــب  -0/53 ،-0/52و  -0/62بــرآورد شــده
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کــه بیانگــر کــم کشــش بــودن خدمــات بســتری درمانــی اســت(همان منبــع).
بــه همیــن دلیــل پژوهشــگر پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــه واســطه کــم کشــش بــودن قیمــت خدمــات
درمانــی و اجبــار در پرداخــت هزینــه خدمــات درمانــی از ســوی مصــرف کننــدگان ،بایــد پوشــش بیمـهای
بــه گونـهای گســترش یابــد کــه بــار هزینــه خانــوار تقلیــل یافتــه و ارتبــاط پولــی مســتقیم میــان بیمــار و
ارائهکننــدگان خدمــات درمانــی قطــع گــردد (همــان منبــع).
مــی تــوان بــه تعــداد زیــادی از ایــن دســت مطالعــات مــوردی و نظــری اشــاره کــرد ،کــه نقطــه مشــترک
همــه آنهــا ایــن اســت کــه بــر نقــش مهــم قیمــت در کارکــرد متعــادل بــازار ســامت تأکیــد دارنــد.
روش پژوهش
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف اصلــی در پژوهــش حاضــر مقایســه رونــد شــاخص قیمــت تعرفههــای
مصــوب پزشــکی بــا برخــی شــاخصهای قیمــت مرجــع (شــامل شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات
معرفی،شــاخص بهــای کاال و خدمــات مصرفــی گــروه بهداشــت و درمــان ،نــرخ رشــد حــق بیمــه ســرانه
درمــان و نــرخ رشــد حداقــل دســتمزد) اســت ،لــذا تحقیــق حاضــر یــک پژوهــش توصیفــی و گذشــته نگــر
اســت کــه بــا اســتفاده از آمــار و اطالعــات مرتبــط بــا نظــام ســامت کشــور ایــران در یــک دوره زمانــی 20
ســاله از ســال  1374تــا ســال  1393انجــام شــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه یافتههــا و نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش میتوانــد جهــت بازنگــری و
احتمــاالً انجــام اصالحــات در نظــام تعرفهگــذاری خدمــات تشــخیصی  -درمانــی مــورد اســتفاده تصمیــم
گیــران نظــام ســامت قــرار گیــرد لــذا پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش کاربــردی اســت.
همچنیــن در ایــن پژوهــش از مســتندات منتشــر شــده توســط مراجــع ذیصــاح همچــون بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،هیــأت وزیــران ،ســازمان نظــام پزشــکی و ....اســتفاده شــده اســت .از
آنجائیکــه اطالعــات مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش مربــوط بــه کل جامعــه مــورد بررســی میباشــد،
بنابرایــن و نیــازی بــه نمونــه گیــری نبــوده اســت.
یافتههای پژوه 
ش
یافتههــای پژوهــش در دو دســته کلــی ارائــه میشــود .نخســت بــه بررســی میــزان تغییــرات
چهــار شــاخص قیمــت مرجــع پرداختــه میشــود و ســپس میــزان تغییــرات تعرفــه خدمــات
تشــخیصی-درمانی در دو بخــش دولتــی و خصوصــی بررســی شــده و بــا شــاخصهای مرجــع
مقایســه میشــوند.
فهرســت خدمــات تشــخیصی و درمانــی منتخــب کــه میــزان تغییــرات تعرفــه آنهــا مــورد بررســی قــرار
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گرفتــه بــه شــرح زیــر اســت:
 تعرفه خدمات ویزیت سرپایی (شامل ویزیت پزشکان عمومی ،متخصص و فوق تخصص) تعرفــه خدمــات پزشــکی مبتنــی بــر ضریــب تعرفــه ( )kشــامل ضریــب تعرفــه داخلــی ،جراحــی وبیهوشــی
 تعرفه خدمات هتلینگ (هزینه اقامت بیمار در بیمارستان درجه یک) تعرفه خدمات آزمایشگاه و پاتولوژیالزم بــه ذکــر اســت نتایــج بررســی تغییــرات تعرفــه خدماتــی همچــون پرتوپزشــکی ،دندانپزشــکی،
فیزیوتراپــی و ...در ایــن مطالعــه ارائــه نشــده اســت.
الف) روند تغییرات چهار شاخص مرتبط با موضوع تعرفهگذاری
بــه منظــور مقایســه رشــد تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی بــا شــاخصهای قیمــت مرتبــط،
رونــد رشــد چهــار شــاخص زیــر
 -1سرانه حق بیمه درمان مصوب هیأت وزیران
 -2شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی (شــاخص کل) اعــام شــده توســط بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران
 -3شــاخص بهــای کاال و خدمــات مصرفــی گــروه بهداشــت و درمــان ،اعــام شــده توســط بانــک
مرکــزی
 -4حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب هیأت وزیران
ایــن مقایســه در فاصلــه ســالهای  1374تــا  1393مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .دو شــاخص اول
معیارهایــی هســتند کــه براســاس قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی بایــد در هنــگام تعییــن تعرفههــای
ســاالنه خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در محاســبات لحــاظ شــوند .شــاخص ســوم نیــز خــود میتوانــد
تابعــی از نــرخ رشــد تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی محســوب شــود .همچنیــن شــاخص چهــارم
میتوانــد بــه عنــوان معیــاری بــرای مقایســه نــرخ رشــد تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی بــا ســایر
گروههــای شــغلی و همچنیــن مبنــای تأمیــن درآمــد ســازمانهای بیمــه گــر محســوب شــود.
اطالعــات منــدرج در جــدول شــماره ( )1و نمــودار شــماره ( )1رونــد تغییــرات شــاخصهای مذکــور را
نشــان میدهنــد .فــارغ از نوســانات ســاالنه شــاخصهای مذکــور اطالعــات آخریــن ردیــف جــدول شــماره
( )1متوســط رشــد ســاالنه هــر یــک از شــاخصها را در طــول دوره مــورد مطالعــه نشــان میدهــد .بــر
ایــن اســاس ســرانه حــق بیمــه درمــان مصــوب هیــأت وزیــران ،بیشــترین رشــد ســاالنه (23 /01درصــد)
و شــاخص کل بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی کمتریــن میــزان رشــد ســاالنه ( 18/07درصــد) را
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داشــتهاند .بــا نگاهــی بــه نمــودار شــماره ( )1نوســانات شــدیدتری در نــرخ رشــد حــق بیمــه ســرانه
درمــان میتــوان مشــاهده کــرد و بــرای ایــن شــاخص حداقــل ســه نقطــه اوج را در خــال ســالهای
مــورد مطالعــه میتــوان دیــد .نقطــه اوج اول مربــوط بــه ســال  1379بــا نــرخ رشــد  36/4درصــد اســت.
در همیــن ســال مهمتریــن واقعــه مرتبــط بــا تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی ،تفکیــک تعرفــه
ویزیــت پزشــکان بــه دو بخــش خصوصــی و دولتــی بــوده کــه در نتیجــه آن تعرفــه ویزیــت پزشــکان در
بخــش خصوصــی  1/5برابــر تعرفــه مذکــور در بخــش دولتــی اعــام شــده اســت .نقطــه اوج دوم مربــوط بــه
ســال 1383بــا نــرخ رشــد  54/1درصــد میباشــد .در ایــن ســال پــس از تصویــب قانــون نظــام پزشــکی
و اعطــای اختیــار تعرفهگــذاری در بخــش خصوصــی بــه ایــن ســازمان ،تعرفههــای مربــوط بــه خدمــات
بســتری پزشــکان (ضرایــب  )Kدر بخــش خصوصــی تــا  7برابــر تعرفههــای مذکــور در بخــش دولتــی اعــام
شــده اســت .نقطــه اوج ســوم مربــوط بــه ســال  1393و بــا نــرخ رشــد  50/3درصــد اســت .در ایــن ســال بــا
اجــرای طــرح تحــول ســامت از ســوی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و بازنگــری و تصویــب
کتــاب ارزشهــای نســبی ،تعرفههــای بخــش دولتــی از رشــد چشــمگیری برخــوردار شــدهاند (رشــد
 50تــا  64درصــد در تعرفــه ویزیــت پزشــکان 85 ،درصــدی هتلینــگ 120 ،درصــدی ضرایــب تعرفــه
خدمــات پزشــکان در بخــش بســتری و .) ...بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه همــگام بــا افزایــش
تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی تــاش شــده تــا منابــع درآمــدی ســازمانهای بیمــه گــر،
عمدت ـاً ســازمانهای بیمــه گــری کــه مبنــای درآمــد آنهــا وابســته بــه حقــوق و دســتمزد بیمهشــدگان
نیســت ،بــرای ایفــای تعهداتشــان تأمیــن گــردد.
ب) روند تغییرات تعرفههای خدمات تشخیصی  -درمانی
از زمــان تصویــب قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی در ســال  1373تاکنــون ،تعرفههــای خدمــات
تشــخیصی  -درمانــی بطــور ســاالنه و بــا اســتناد بــه بندهــا و مــواد ایــن قانــون مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه
اســت .از ســال  1374بــه منظــور اجرایــی کــردن قانــون مذکــور عــاوه بــر رشــد چشــمگیر تعرفههــای
خدمــات تشــخیصی  -درمانــی نســبت بــه ســال  ،1373حــق بیمــه ســرانه درمــان نیــز افزایــش قابــل
توجهــی یافــت تــا ســازمانهای بیمــه گــر تــوان تأمیــن بــار مالــی ناشــی از افزایــش تعرفههــا را داشــته
باشــند .از آن زمــان بــه بعــد ســعی شــد تــا تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی و حــق بیمــه ســرانه
درمــان هــر ســاله متناســب بــا نــرخ عمومــی قیمتهــا (تــورم) افزایــش یابــد .همانطــور کــه در نمــودار
شــماره ( )2مشــهود اســت در خــال ســالهای  1374تــا  1393نــرخ عمومــی قیمتهــا (تــورم) بهطــور
متوســط ســاالنه  18/1درصــد رشــد و حــق بیمــه ســرانه درمــان  23درصــد افزایــش یافتــه اســت .از ســوی
دیگــر مشــاهده میشــود کــه در طــول ســالهای مذکــور تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در
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بخــش دولتــی (بــه اســتثناء تعرفــه مربــوط بــه ضریــب ریالــی خدمــات جراحــی و خدمــات پاراکلینیــک)
متوســط نــرخ رشــد ســاالنهای بیشــتر از متوســط نــرخ رشــد تــورم (شــاخص کل بهــای کاالهــا و خدمــات
مصرفــی) و کمتــر از متوســط رشــد ســاالنه حــق بیمــه ســرانه درمــان داشــتهاند .ایــن در حالیســت کــه
متوســط نــرخ رشــد ســاالنه تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در بخــش خصوصــی (بــه اســتثناء
خدمــات هتلینــگ تختهــای ویــژه و خدمــات پاراکلینیــک) حتــی از متوســط نــرخ رشــد ســاالنه حــق
بیمــه ســرانه درمــان نیــز بیشــتر بــوده اســت .ایــن امــر میتوانــد رشــد بیشــتر شــاخص بهداشــت و درمــان
را نســبت بــه شــاخص کل توجیــه نمایــد.
بــا ایــن تفاســیر میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت علیرغــم ایــن کــه تعرفههــای خدمــات تشــخیصی
 درمانــی در بخــش دولتــی متناســب بــا نــرخ تــورم (شــاخص کل) افزایــش یافتــه اســت ،تعرفههــایمذکــور در بخــش خصوصــی بهطــور چشــمگیری بیشــتر از نــرخ تــورم افزایــش یافتــه .بنابرایــن موجــب
ایجــاد و افزایــش فاصلــه میــان تعرفــه خدمــات در دو بخــش دولتــی و خصــوص شــده اســت.
شــاید مهمتریــن تغییــرات و تحــوالت ایــن ســالها را بتــوان در ایجــاد و افزایــش شــکاف میــان
تعرفههــای بخــش خصوصــی و دولتــی خالصــه کــرد .نمودارهــای شــماره ( )3و ( )4خالص ـهای از رونــد
تفکیــک تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی و همچنیــن میــزان
تفــاوت آنهــا از ســال  1374تــا ســال  1393را نشــان میدهــد .الزم بــه ذکــر اســت بــه منظــور وضــوح
بیشــتر تغییــرات شــاخص مذکــور بــرای خواننــدگان محتــرم ،اطالعــات بــه تفکیــک دو نمــودار ( )3و ()4
نشــان داده شــده اســت .همچنیــن بــا وجــود ایــن کــه بررســی علــل تغییــرات مذکــور از جملــه اهــداف
ایــن مقالــه نیســت ،ســعی شــده برخــی از تحــوالت سیاســی و اداری اثرگــذار بــر نظــام تعرفهگــذاری نیــز
در ذیــل نمودارهــا نشــان داده شــود.
متأســفانه مســتندات کافــی بــرای تعییــن زمــان دقیــق تفکیــک تعرفــه خدمــات هتلینــگ (هزینــه
اقامــت) ،آزمایشــگاه و پاتولــوژی و خدمــات تصویربــرداری پزشــکی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی در
دســترس نیســت .امــا بــه نظــر برخــی کارشناســان حــوزه ســامت ،تفکیــک تعرفــه خدمــات مذکــور بــه
دو بخــش دولتــی و خصوصــی در ســال  1371صــورت گرفتــه اســت .بــه هــر حــال اطالعــات نمودارهــای
شــماره ( )3و ( )4نشــان میدهــد کــه تعرفههــای مربــوط بــه هزینــه اقامــت بیمــار قبــل از تصویــب قانــون
بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی بــه تفکیــک دولتــی و خصوصــی تعییــن شــده بهطوریکــه تعرفههــای
بخــش خصوصــی تــا ســال  1382حــدود 1/7برابــر تعرفــه ایــن خدمــات در بخــش دولتــی بــوده امــا از
ســال  1383بــه بعــد نســبت تعرفــه هزینــه اقامــت در بخــش خصوصــی بــه تعرفــه هزینــه اقامــت در بخــش
دولتــی بــه  3برابــر و بیشــتر تغییــر یافتــه اســت.
از ســال  1379تعرفههــای ویزیــت پزشــکان نیــز بــه تفکیــک خصوصــی و دولتــی تعییــن شــده و
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شــکاف میــان آنهــا از ســال  1383رونــد افزایشــی را طــی کــرده اســت.
از ســال  1383ضرایــب تعرفــه خدمــات پزشــکان ( )Kنیــز بــه تفکیــک دو بخــش دولتــی و خصوصــی
و بــا نســبت  7برابــری تعرفههــای بخــش خصوصــی نســبت بــه بخــش دولتــی تعییــن شــده و در ســال
 1384بــا نســبت  10برابــری بــه اوج اختــاف خــود رســیده اســت امــا از ســال  1385ایــن نســبت رونــد
کاهشــی را طــی کــرده اســت بهطوریکــه در ســال  1393ضرایــب تعرفــه خدمــات پزشــکی در بخــش
خصوصــی بــه حــدود  4/3برابــر ضرایــب مذکــور در بخــش دولتــی رســیده اســت.
اصالحــات بخــش ســامت ،هماننــد تمــام اصالحــات سیاســتگذاری ،فراینــدی عمیق ـاً سیاســی اســت
(جــی رابرتــس مــارک و دیگــران .)1384 ،در تأییــد ایــن مطلــب نکتــه جالــب توجهــی در نمودارهــای
فــوق قابــل اشــاره اســت .چنانچــه نظــر متخصصیــن نظــام ســامت مبنــی بــر آغــاز تفکیــک تعرفــه خدمات
تشــخیصی  -درمانــی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی در ســال  1371صحیــح باشــد ،مشــاهده میشــود
کــه فراینــد تفکیــک تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در ســال پایانــی فعالیــت دولتهــا و بــه
شــرح زیــر رخ داده اســت.
در ســال ( 1371ســال چهــارم فعالیــت دولــت پنجــم) :تفکیــک تعرفــه خدمــات هتلینــگ ،آزمایشــگاه
و پاتولــوژی و پرتوپزشــکی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی
در ســال ( 1379ســال چهــارم فعالیــت دولــت هفتــم) :تفکیــک تعرفــه ویزیــت ســرپایی پزشــکان بــه
دو بخــش دولتــی و خصوصــی
در ســال ( 1383ســال چهــارم فعالیــت دولــت هشــتم) :تفکیــک ضرایــب تعرفــه خدمــات پزشــکی ()K
بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی
نتیجهگیری و بحث
بــا عنایــت بــه یافتههــای پژوهــش میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در طــول ســالهای 1374
تــا  ،1393متوســط رشــد ســاالنه تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در بخــش دولتــی و بهطــور
چشــمگیرتری در بخــش خصوصــی بیــش از متوســط رشــد ســاالنه شــاخص کل (تــورم) بــوده اســت.
همچنیــن متوســط رشــد ســاالنه ســرانه حــق بیمــه خدمــات درمانــی نیــز بیشــتر از متوســط نــرخ
رشــد ســاالنه تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در بخــش دولتــی و کمتــر از بخــش خصوصــی
بــوده اســت .از آنجــا کــه مبنــای جبــران خســارتهای درمانــی توســط ســازمانهای بیمــه گــر پایــه
تعرفههــای مصــوب بخــش دولتــی اســت ،بنابرایــن ایــن ســازمانها نبایــد بــرای ایفــای تعهــدات خــود
کســری منابــع داشــته باشــند.
مــی تــوان گفــت متوســط رشــد ســاالنه تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در بخــش دولتــی
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کمتــر و در بخــش خصوصــی بیشــتر از متوســط رشــد ســاالنه حداقــل دســتمزد بــوده اســت.
ایــن مســئله کــه نــرخ تــورم در حــوزه بهداشــت و درمــان همــواره بیشــتر از نــرخ عمومــی تــورم کشــور
اســت بــرای سیاســتگذاران و صاحبنظــران حــوزه ســامت بــه صــورت یــک پیشــفرض ذهنــی تبدیــل شــده
اســت .بــا مشــاهده متوســط نــرخ رشــد تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی در دو بخــش دولتــی
و خصوصــی میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه تعرفهگــذاری خدمــات حــوزه ســامت یکــی از علــل
اصلــی چنیــن رونــدی اســت .از آنجــا کــه در شــاخصهای قیمــت همچــون شــاخص الســپیرز و پاشــه
عــاوه بــر قیمــت کاالهــا و خدمــات ،مقــدار مصــرف آنهــا نیــز لحــاظ میشــود ،چنانچــه بــدون محاســبه
هزینــه تمــام شــده کاالهــا و خدمــات ،تنهــا ســعی شــود کــه تعرفههــای خدمــات تشــخیصی  -درمانــی،
متناســب بــا رشــد عمومــی قیمتهــا (تــورم) افزایــش یابــد ،اثــر رشــد تکنولــوژی و تغییــر الگــوی مصــرف
ایــن خدمــات نادیــده گرفتــه خواهــد شــد .بــه عنــوان مثــال بــا وجــود ایــن کــه متوســط رشــد ســاالنه
تعرفههــای خدمــات حــوزه آزمایشــگاه و پرتوپزشــکی بهطــور چشــمگیری کمتــر از متوســط رشــد ســاالنه
شــاخص کل بــوده ،امــا ایــن مؤسســات همچنــان دارای حاشــیه ســود بــوده و بــه فعالیــت خــود ادامــه
میدهنــد .بنابرایــن بدیهــی بــه نظــر میرســد کــه تعــداد خدمــات ارائــه شــده توســط ایــن مؤسســات
افزایــش یافتــه اســت .در حــوزه خدمــات بســتری نیــز ،پیشــرفت تکنولــوژی باعــث شــده تــا مــدت زمــان
و ریســک انجــام بســیاری از اعمــال جراحــی کاهــش یابــد و بنابرایــن تعــداد خدمــات بیشــتری در واحــد
زمــان تولیــد شــود در حالیکــه بــرای ســالهای متمــادی تعــداد واحدهــای ارزش نســبی ایــن خدمــات
ثابــت بــوده و ضریــب تعرفــه ( )Kآنهــا افزایــش یافتــه اســت.
عوامــل متعــددی را میتــوان در تعییــن تعرفــه خدمــات تشــخیصی  -درمانــی بــه تفکیــک دو بخــش
دولتــی و خصوصــی دخیــل دانســت .از جملــه عواملــی همچــون افزایــش قــدرت آشــکار و پنهــان طــرف
عرضــه از طریــق تصویــب قوانیــن و مقــررات ،نفــوذ در الیههــای مختلــف تصمیمســازی و تصمیــم گیــری
نظــام ســامت و ،...رویکــرد وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی جهــت اداره مراکــز درمانــی تحــت
پوشــش خــود بــه صــورت دولتــی و بنابرایــن عــدم تمایــل بــرای شفافســازی قیمــت تمــام شــده خدمــات
درمانــی و ســهم ســود ســرمایه و اســتهالک در تعرفــه ایــن خدمــات ،رویکــرد منفعالنــه ســازمانهای بیمــه
گــر پایــه (بــه عنــوان نماینــدگان آگاه طــرف تقاضــا) در قبــال تعییــن و تصویــب تعرفههــای خدمــات
درمانــی بخــش خصوصــی و مبنــا قــراردادن تعرفههــای بخــش دولتــی بــرای جبــران خســارتهای
درمانــی بیمهشــدگان و ...را میتــوان نــام بــرد .بــه هــر حــال فــارغ از علــل مؤثــر در تفکیــک تعرفههــای
درمانــی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی ،بــروز ایــن پدیــده و افزایــش مســتمر شــکاف میــان تعرفههــای
دولتــی و خصوصــی اثــرات و تبعــات منفــی بســیاری بــر نظــام ســامت خواهــد داشــت کــه خــود نیازمنــد
انجــام مطالعــه و بررســی اســت.
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منابع:
 جــی رابرتــس مــارک ،شــائو ویلیــام ،برمــن پیتــر ،آر ریــچ مایــکل .)1384( .اصالحــات نظــام ســامت:راهنمــای عدالــت و کارایــی .ترجمــه و ویرایــش امیرعبــاس فتــاح زاده و دیگــران ...تهــران :مؤسســه
فرهنگــی ابــن ســینای بــزرگ.
-

-

-

-

-

دشــمنگیر ،لیــا .رشــیدیان ،آرش .اکبــری ســاری ،علــی .)1390( .کالف ســردرگم تعرفههــای
خدمــات بالینــی :چالشهــا و راهکارهــای اصــاح وضعیــت تعرفهگــذاری در نظــام ســامت ایــران،
فصلنامــه بیمارســتان ،ســال دهــم( ،شــماره .)4
زمانــی ،رحیــم .)1383( .مقایســه رونــد شــاخص قیمــت تعرفههــای مصــوب پزشــکی و تخــت روز
بیمارســتان بــا قیمــت خــرده فروشــی کاالهــا و خدمــات .پایــان نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــکده
مدیریــت و اطالعرســانی پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی ایــران.
تهــران.
ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران .)1382( ،خالصــه مقاالت نخســتین ســمینار بررســی
تعرفههــای خدمــات پزشــکی :مبانــی ،چالشهــا ،محدودیتهــا و فرصتهــا ،تهــران :ســازمان نظــام
پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران.
شــکیبایی ،علیرضــا .حــری ،حمیدرضــا .ایرانــی کرمانــی ،فاطمــه )1385( .بــرآورد کشــشهای
تقاضــای خدمــات درمانــی بــا اســتفاده از مــدل سیســتم تقاضــای تقریب ـاً ایــده آل ( ،)AIDSفصلنامــه
پژوهشهــای اقتصــادی ایــران ،ســال هشــتم( ،شــماره .)27
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ،مصوب  1373/8/3مجلس شورای اسالمی
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پیوست ها

جدول ( :)1شاخصهای قیمتی مرجع که با نظام تعرفهگذاری در حوزه سالمت ارتباط دارند
حقبیمهسرانهدرمانمصوبهیأتوزیران

حداقل دستمزد

شاخص بهداشت و
درمان (اعالمی از
سوی بانک مرکزی)

مقدار ریالی

نرخ رشد
ساالنه

%49. 4

%32. 8

159، 990

%37. 0

%23. 2

%34. 4

207، 210

%29. 5

%26. 7

254، 460

%22. 8

301، 530

%18. 5
%20. 0

شاخص کل بهای
کاالها و خدمات
مصرفی (اعالمی از
سوی بانک مرکزی

سال

مقدار ریالی

1374

4، 200

1375

4، 860

%15. 7

1376

5، 600

%15. 2

%17. 3

1377

6، 350

%13. 4

%20. 0

%22. 2

1378

7، 920

%24. 7

%20. 4

%24. 4

361، 830

1379

10، 800

%36. 4

%12. 6

%20. 7

458، 010

%26. 6

1380

14، 182

%31. 3

%11. 4

%15. 3

567، 900

%24. 0

1381

15، 600

%10. 0

%15. 8

%16. 3

698، 490

%23. 0

1382

18، 170

%16. 5

%15. 6

%16. 9

853، 380

%22. 2

1383

28، 000

%54. 1

%15. 2

%17. 4

1، 066، 020

%24. 9

1384

35، 050

%25. 2

%12. 1

%19. 3

1، 225، 920

%15. 0

1385

38، 905

%11. 0

%13. 6

%13. 8

1، 500، 000

%22. 4

1386

44، 000

%13. 1

%18. 4

%17. 0

1، 830، 000

%22. 0

1387

55، 000

%25. 0

%25. 4

%23. 3

2، 196، 000

%20. 0

1388

70، 000

%27. 3

%10. 8

%18. 9

2، 635، 200

%20. 0

1389

85، 000

%21. 4

%12. 4

%19. 9

3، 030، 000

%15. 0

1390

94، 000

%10. 6

%21. 5

%17. 2

3، 303، 000

%9. 0

1391

112، 800

%20. 0

%30. 5

%24. 7

3، 897، 540

%18. 0

1392

143، 000

%26. 8

%34. 7

%38. 4

4، 871، 925

%25. 0

1393

215، 000

%50. 3

%15. 6

%31. 7

6، 089، 906

%25. 0

%23/01

%18/07

%21/86

میانگین رشد
ساالنه (درصد)

1

نرخ رشد ساالنه

%21/11

 - 1برای محاسبه از فرمول زیر استفاده شده است:

که در آن  Pnمقدار شاخص در سال بیستم (سال  )1393و  Poمقدار شاخص در سال اول (سال  )1374مطالعه است.

50.3%

26.8%
23.01%

20.0%

نمودار ( :)1روند رشد  4شاخص قابل مقایسه با تعرفههای خدمات تشخیصی  -درمانی از سال  1374الی 1393

15.7%15.2%
13.4%

24.7%

36.4%
31.3%

10.0%

16.5%

54.1%

25.2%

13.1%
11.0%

27.3%
25.0%
21.4%

10.6%

ﻧرخ رﺷد ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد

ﺷﺎﺧص ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن

ﺳراﻧﮫ درﻣﺎن ﻣﺻوب

ﺷﺎﺧص ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

بررسی وضعیت تعرفههای خدمات تشخیصی  -درمانی از سال  1374تا سال 1393
123

22.9%
27.0%
22.2%
26.3%
23.6%
24.8%
23.2%
24.8%
22.2%
24.4%
22.2%
24.1%
22.2%
23.1%
20.5%
22.7%
20.2%
21.5%
20.5%

12.0%
13.0%
14.5%
15.4%

23.0%
21.9%

ﺣﻖ ﺳراﻧﮫ درﻣﺎن ﻣﺻوب

ﺷﺎﺧص ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن

ﺷﺎﺧص ﮐل ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

26.1%
21.4%
25.4%
19.3%
24.7%
18.2%
25.6%
16.3%
28.6%
19.1%

18.1%

33.8%

5.0%

نمودار شماره ( :)2متوسط رشد ساالنه تعرفههای خدمات تشخیصی  -درمانی بخش خصوصی و دولتی در طول سالهای  1374تا 1393
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نکتــه :الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه مفــاد بنــد ( )2مصوبــه پنجــاهو پنجمیــن جلســه شــورای
عالــی بیمــه خدمــات درمانــی کشــور مــورخ  93/4/25مبنــی بــر اینکــه بــار مالــی کتــاب جدیــد ارزشهــای
نســبی خدمــات مراقبــت پزشــکی نبایــد بیشــتر از  2/2برابــر کتــاب قبلــی باشــد ،نــرخ رشــد ضرایــب تعرفه
جراحــی ،بیهوشــی و داخلــی در ســال  93معــادل  120درصــد نســبت بــه ســال  92لحــاظ شــده اســت.

1.0
1.0
1.0
1.0
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10.0

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﯾﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم

ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

9.7

8.8

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺗﻌﺎون  ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺬﯾﺮش
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7.2

اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ -اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ

90

6.0

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
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6.5
4.3

88
5.1

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﺎن وﯾﮋه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺑﻼغ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان

4.3

93

92

اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري
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11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

3.0

5.0

9.5

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ
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ﺿرﯾب ﺗﻌرﻓﮫ داﺧﻠﯽ

1.0

80
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ﺿرﯾب ﺗﻌرﻓﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ

1.0

79

ﺿرﯾب ﺗﻌرﻓﮫ ﺟراﺣﯽ

1.0

78
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1.0
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ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
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3.5

2.1
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2.0
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ھﺗﻠﯾﻧﮓ ﺳﮫ ﺗﺧﺗﮫ درﺟﮫ ﯾﮏ

1.7
3.0

ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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1.6
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ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي

