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فرهادکوهی1

چکیده
ــن  ــای عرضــه و تقاضــای ای ــواره محــل بحــث طرف  ه ــی هم ــات تشــخیصی و درمان ــای خدم تعرفه ه
خدمــات بــوده اســت. تصویــب قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی در ســال 1373 گام مهمــی بــرای 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــات درمان ــذاری خدم ــام تعرفه گ ــاح نظ اص
مطالعــه حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا آنگونــه کــه در قانــون فــوق االشــاره 
آمــده، نــرخ رشــد ســاالنه تعرفه هــا 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 تعرفه هــا و چهــار شــاخص قیمتــی مرجــع محاســبه 

و مقایســه شــده اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه در طــول ســال  های مــورد مطالعــه
ــی  ــش خصوص ــمگیرتر در بخ ــور چش ــی و به ط ــش دولت ــا در بخ ــاالنه تعرفه ه ــد س ــط رش متوس  -

ــت.  ــوده اس ــورم( ب ــاخص کل )ت ــاالنه ش ــد س ــط رش ــش از متوس بی
متوســط رشــد ســاالنه تعرفه هــا  در بخــش دولتــی کمتــر و در بخــش خصوصــی بیشــتر از متوســط   -

رشــد ســاالنه حداقــل دســتمزد بــوده اســت. 
ــرخ رشــد  ــز بیشــتر از متوســط ن ــی نی ــات درمان متوســط رشــد ســاالنه ســرانه حــق بیمــه خدم  -

ــت.  ــوده اس ــی ب ــش خصوص ــر از بخ ــی و کمت ــش دولت ــادر بخ ــه ه ــاالنه تعرف س
ــورم در  ــرخ ت ــی موجــب شــده ن ــات تشــخیصی - درمان ــذاری خدم ــام تعرفه گ ــه نظــر می رســد نظ ب

حــوزه بهداشــت و درمــان بیشــتر از نــرخ عمومــی تــورم کشــور باشــد. 
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مقدمه
ــه بســتر های مــورد نیــاز آن میســر نخواهــد شــد. نظــام  اصاحــات در نظــام ســامت بــدون توجــه ب
تعرفه گــذاری خدمــات مراقبــت ســامت از جملــه ایــن بســتر ها محســوب می شــود کــه کارکــرد صحیــح 
آن نقــش بســیار مؤثــری در موفقیــت اصاحــات نظــام ســامت خواهــد داشــت. تصویــب و ابــاغ قانــون 
ــوده کــه پــس از گذشــت  ــی در ســال 1373 گام مهمــی در ایــن راســتا ب ــی خدمــات درمان بیمــه همگان
ــات  ــذاری خدم ــه تعرفه گ ــای آن در زمین ــرا و پیامد ه ــوه اج ــی نح ــرای آن، ارزیاب ــه از اج ــش از دو ده بی

ــه نظــر می رســد.  ــت ســامت الزم و ضــروری ب مراقب
ــای  ــاه 1373، تعرفه ه ــوب آبانم ــی مص ــات درمان ــی خدم ــه همگان ــون بیم ــاده )8( قان ــاس م براس
ــی مصــوب  ــرخ ســرانه حــق بیمــه درمان ــی و ن ــای واقع ــی براســاس قیمت ه ــات تشــخیصی و درمان خدم
بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا تأییــد 
ــای  ــاده قیمت ه ــن م ــد. در ای ــران می رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــی ب ــات درمان ــه خدم ــورای عالی بیم ش
ــه  ــون بیم ــه اســت )قان ــرار گرفت ــا ق ــن تعرفه ه ــای تعیی ــه مصــوب، مبن ــرانه حــق بیم ــرخ س ــی و ن واقع

ــی، 1373( ــات درمان ــی خدم همگان
در بند )8( ماده )1( همین قانون قیمت واقعی خدمات چنین تعریف شده است: 

ــرمایه  ــود س ــه س ــه اضاف ــات ب ــده خدم ــام ش ــت تم ــت از قیم ــارت اس ــات عب ــی خدم ــت واقع »قیم
ثابــت(.  )دارایی  هــای 

در بخش دولتی سود سرمایه )دارایی  های ثابت( و استهاک منظور نخواهد شد« )همان منبع(.
در تعریــف فــوق بطــور مشــخص تفــاوت میــان تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی در بخش  هــای 

دولتــی و خصوصــی، معــادل ســود ســرمایه )دارایی هــای ثابــت( و اســتهاک تعیین شــده اســت. 
همچنیــن بــر اســاس مــاده )9( قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی، حــق بیمــه ســرانه خدمــات 
درمانــی بــرای گروه هــای تحــت پوشــش بیمــه خدمــات درمانــی و میــزان فرانشــیز قابــل پرداخــت توســط 
ــادی و  ــت اقتص ــونده و وضعی ــه ش ــای بیم ــد گروه ه ــطح درآم ــتن س ــر داش ــا در نظ ــوندگان ب ــه ش بیم
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 می شــود کــه عمــًا تعرفه هــای خدمــات درمانــی ضمــن لحــاظ قیمت هــای 
واقعــی، تابعــی از ســطح درآمــد گروه  هــای بیمــه شــونده و وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور محســوب 
ــات تشــخیصی  ــای خدم ــاالنه تعرفه ه ــزوم رشــد س ــور مســتقیم، ل ــون به ط ــن در قان شــده اســت. بنابرای
- درمانــی متناســب بــا نــرخ عمومــی تــورم تصریــح نشــده بلکــه ســعی شــده اســت کــه به طــور ضمنــی 
ایــن مســئله از طریــق ایجــاد ارتبــاط میــان تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی و نــرخ ســرانه حــق 
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بیمــه خدمــات درمانــی و بــه تبــع آن ســطح درآمــد بیمه شــدگان و وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور 
مطــرح گــردد. بــه عبــارت دیگــر هرچــه درآمد هــای حاصــل از حــق بیمــه ســازمان های بیمــه گــر پایــه 

بیشــتر شــود، هزینه هــای درمانــی آنهــا نیــز بایــد بیشــتر شــود. 

ــی در  ــوالت مختلف ــر و تح ــون تغیی ــی تاکن ــه همگان ــون بیم ــب قان ــس از تصوی ــال  های پ ــول س در ط
ــات  ــذاری خدم ــام تعرفه گ ــا غیرمســتقیم نظ ــه بطــور مســتقیم ی ــام ســامت کشــور رخ داده اســت ک نظ
ــوان اجــرای طــرح تحــول  ــن دســت را می ت ــن تحــول از ای ــد. آخری ــر کرده ان ــی را متأث تشــخیصی - درمان
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 تعرفه هــای خدمــات 
تشــخیصی و درمانــی در ســال 1393 شــد. مطالعــه حاضــر بــر آن اســت کــه بــا بررســی رونــد رشــد تعرفــه 

خدمــات تشــخیصی - درمانــی طــی ســال  های 1374 تــا 1393 بــه ســؤاالت زیــر پاســخ دهــد: 
آیا تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است؟

ــش  ــتمزد افزای ــل دس ــد حداق ــرخ رش ــا ن ــی متناســب ب ــات تشــخیصی - درمان ــای خدم ــا تعرفه ه آی
یافتــه اســت؟

تعرفــه خدمــات تشــخیصی - درمانــی مختلــف از چــه زمانــی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی تفکیــک 
ــده اند؟ ش

ــه خدمــات  ــا تعرف ــی در بخــش خصوصــی ب ــزان اختــاف تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمان می
متناظرشــان در بخــش دولتــی چــه میــزان اســت؟
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پیشینهپژوهش
ــه  ــن زمین ــت. در ای ــده اس ــام ش ــکی انج ــات پزش ــای خدم ــه تعرفه  ه ــددی در زمین ــات متع مطالع
می تــوان بــه کتــاب حــاوی خاصــه مقــاالت نخســتین ســمینار بررســی تعرفه  هــای خدمــات پزشــکی کــه 
در 18 اردیبهشــت ســال 1382 توســط ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران برگــزار شــده، 
ــذاری  ــا تعرفه گ ــط ب ــای مرتب ــه در زمینه ه ــوان مقال ــده 40 عن ــاوی چکی ــور ح ــاب مذک ــرد. کت ــاره ک اش

ــران، 1382( ــی اســت. )ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ای خدمــات تشــخیصی - درمان
چکیده مقاالت مذکور را می توان در چند دسته کلی طبقه بندی کرد: 

مقاالتــی کــه بــه محاســبه بهــای تمــام شــده یــک یــا چنــد نــوع خدمــت تشــخیصی - درمانــی   
پرداخته انــد. 

ــی پیــش از  ــات در دوره هــای زمان ــه برخــی خدم ــرات تعرف ــد تغیی ــه بررســی رون ــه ب ــی ک مقاالت  
پرداخته انــد.   1382 ســال 

مقاالتــی کــه بــه بررســی ســهم پرداخــت از جیــب مصرف کننــدگان خدمــات بهداشــتی - درمانــی   
پرداخته انــد. 

مقاالتی که به بررسی سهم نظام سامت از تولید ناخالص داخلی پرداخته اند.    
مقاالتــی کــه بــه بررســی مبانــی حقوقــی و ضوابــط قانونــی مربــوط بــه تعییــن تعرفه هــای خدمــات   

ــد.  ــکی پرداخته ان پزش
ــا مطالعــه خاصــه مقــاالت مذکــور بــه نظــر می رســد اکثــر آنهــا فاقــد چارچــوب و قواعــد مترتــب  ب
بــر یــک مطالعــه علمــی )همچــون اصــول روش تحقیــق( هســتند. همچنیــن نتایــج مقــاالت مذکــور بــه 
ــی  ــات تشــخیصی - درمان ــای خدم ــودن تعرفه ه ــی ب ــده غیرواقع ــه نشــان دهن ــه شــده اند ک ــه ای ارائ گون
ــد.  ــا باش ــردن آنه ــی ک ــرای واقع ــه ب ــن تعرف ــی تعیی ــای متول ــوی نهاد ه ــی از س ــام اقدام  های ــزوم انج و ل
بــه عنــوان مثــال بــه بررســی محتــوای یکــی از مقــاالت کتــاب مذکــور کــه بــا موضــوع ایــن مطالعــه نیــز 

ــه می شــود:  ــر پرداخت ــه شــرح زی مرتبــط اســت ب
دهقانــان و همکارانــش، طــی مقالــه ای بــا عنــوان »مــروری بــر وضعیــت تعرفه هــای پزشــکی در بخــش 
ــات  ــا و خدم ــای کاال ه ــاخص به ــاالنه ش ــد س ــرخ رش ــد ن ــراً رون ــا 1381« ظاه ــال 1353 ت ــی از س دولت
ــوان  ــدرج در عن ــال  های من ــی س ــاخص کل ط ــد ش ــد رش ــا رون ــان را ب ــت و درم ــش بهداش ــی بخ مصرف
مقالــه مقایســه کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن در مقدمــه مقــرر شــده کــه تعرفــه خدمــات ویزیــت پزشــکان 
ــتانی و  ــگ بیمارس ــرخ هتلین ــی و ن ــی، داخل ــب کا)k( جراح ــص، ضری ــوق تخص ــص و ف ــی، متخص عموم

ــع(. ــز در خــال ســال  های مذکــور بررســی شــود )همــان منب ــان نی ســرانه درم
بافاصلــه در قســمت بیــان مســئله مقالــه مذکــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه در فاصلــه ســال  های 1362 
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تــا 1370 نــرخ تــورم در بخــش بهداشــت و درمــان کمتــر از شــاخص کل بــوده اســت، بــدون اشــاره بــه 
وضعیــت شــاخص های مذکــور در ســال های 1353 تــا 1362 و همچنیــن 1371 تــا 1381، چنیــن نتیجــه 
گیــری شــده اســت کــه نظــام تعرفه گــذاری خدمــات تشــخیصی - درمانــی بــه درســتی عمــل نمی کنــد 
ــد نیــز عهــده دار شــدن بخــش وســیعی از خدمــات بهداشــت و درمــان در طــی  و علــت اصلــی ایــن رون

ســال  های اخیــر توســط دولــت معرفــی و چنیــن عنــوان شــده اســت: 
ــذاری  ــا و قیمت گ ــن تعرفه ه ــی و تعیی ــتی و درمان ــات بهداش ــن خدم ــئولیت تأمی ــه مس ــا ک »از آنج
خدمــات بهداشــت و درمــان بــر طبــق قانــون کامــًا در اختیــار دولــت و شــورای عالــی بیمــه اســت و بخــش 
ــده صنــف  ــوان نماین ــه عن ــه در رأس آن ســازمان نظــام پزشــکی ب ــان عمــده آن ک خصوصــی و کارفرمای
ــن وجــه ممکــن قیمــت  ــه بد تری ــذا ب ــد، ل ــی ندارن ــن تصمیــم گیری هــا نقــش چندان مطــرح اســت در ای
خدمــات در ایــن بخــش افزایــش ناچیــزی داشــته به طــوری کــه اســباب نارضایتــی بســیاری از کارکنــان 

جامعــه پزشــکی را فراهــم آورده اســت« )همــان منبــع(.
ــات  ــه )k( خدم ــب تعرف ــرات ضرای ــد تغیی ــوص رون ــش در خص ــای پژوه ــه یافته  ه ــه ب ــن مقال در ای

ــت.  ــده اس ــاره نش ــز اش ــان نی ــرانه درم ــتانی و س ــگ بیمارس ــرخ هتلین ــی و ن ــی و داخل جراح
الزم بــه ذکــر اســت ســمینار مذکــور نخســتین و تنهــا ســمینار برگــزار شــده توســط ســازمان نظــام 
ــون  ــوده کــه در آســتانه تصویــب قان ــی ب پزشــکی در خصــوص تعرفه گــذاری خدمــات تشــخیصی - درمان
تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی توســط مجلــس شــورای اســامی در فروردیــن 1383 و افزایــش اختیــارات 
ــد.  ــزار ش ــی، برگ ــش خصوص ــی در بخ ــخیصی - درمان ــات تش ــه خدم ــن تعرف ــور در تعیی ــازمان مذک س
بنابرایــن جهــت گیــری نتایــج مقــاالت پذیرفتــه شــده در ســمینار نیــز ممکــن اســت ناشــی از ایــن مســئله 
ــه شــده در ســمینار مذکــور در دســترس نیســت  ــه هــر حــال از آنجــا کــه اصــل مقاله هــای ارائ باشــد. ب

بنابرایــن از نظــر علمــی قابــل اســتناد نیســتند. 
ــوب  ــای مص ــت تعرفه ه ــاخص قیم ــد ش ــه رون ــه مقایس ــد ب ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــی، در پای زمان
پزشــکی و تخــت روز بیمارســتان بــا قیمــت خــرده فروشــی کاال هــا و خدمــات در طــول ســال  های 1357 

ــی، 1383(. ــه اســت )زمان ــا 1382 پرداخت ت
ــادل 17/15  ــطی مع ــد متوس ــرخ رش ــالیانه ن ــت س ــای ویزی ــه تعرفه  ه ــن مطالع ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
درصــد داشــته کــه در مقایســه بــا نــرخ رشــد متوســط تــورم )17/62 درصــد( رشــد آن فقــط 0/47 درصــد 
کمتــر بــوده اســت. همچنیــن نــرخ رشــد متوســط تعرفه هــای مصــوب تخــت روز بیمــار طــی ایــن ســال  ها 
معــادل 18/28 درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا متوســط رشــد ســاالنه 17/62 درصــدی نــرخ تــورم از آن 
بیشــتر بــوده اســت. لــذا بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و ضریــب همبســتگی بیــن شــاخص کل و تعرفــه ویزیــت 
پزشــکان )برابــر 0/984( و تخــت روز بیمــار )برابــر 0/986( و درصــد بســیار کــم اختــاف رشــد می تــوان 
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گفــت رشــد ایــن شــاخص ها 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. 
ــران،  ــر از مدی ــا 9 نف ــردی ب ــه ف ــق انجــام مصاحب ــش، در مطالعــه خــود، از طری دشــمنگیر و همکاران
سیاســتگذاران وزارت بهداشــت و ســایر نهاد هــای مرتبــط و ارائه کننــدگان خدمــات بالینــی کــه در 
ــت  ــاح وضعی ــای اص ــا و راهکار ه ــی چالش ه ــه بررس ــد، ب ــر بودن ــور صاحبنظ ــذاری در کش ــر تعرفه گ ام

ــکاران، 1390(. ــمن گیر و هم ــت )دش ــه اس ــران پرداخت ــامت ای ــام س ــذاری در نظ تعرفه گ
ــرای چالش هــای مذکــور در محور هــای  چالش هــای ذکــر شــده و راهکار هــای اصاحــی پیشــنهادی ب
قــدرت تولیتــی، سیاســتگذاری و نظارتــی در بخــش تعرفه گــذاری کشــور، ســاختار تعرفه گــذاری کشــور، 
ــا  ــط ب ــم مرتب ــه گــذاری، نظــام ثبــت هزینه هــای بخــش ســامت و دیگــر مفاهی ــا و اصــول تعرف روش ه
نظــام تعرفه گــذاری ارائــه شــده اســت. در نهایــت چنیــن نتیجــه گیــری شــده کــه بــرای اصــاح وضعیــت 
ــخص و  ــود را مش ــای موج ــق چالش ه ــی عمی ــا نگاه ــد ب ــور بای ــامت کش ــام س ــذاری در نظ تعرفه گ
راهکار هــای مــورد نیــاز در ســطوح مختلــف را شناســایی کــرد. تبعیــت از یــک الگــوی مشــخص، وجــود 
سیاســتگذاری و تولیــت واحــد در زمینــه تعرفه گــذاری خدمــات بالینــی بــه عنــوان یکــی از زیرســاخت های 

ــرای جهــت دار کــردن ایــن اقدام هــا، ضــروری اســت )همــان منبــع(. الزم ب
ــر  ــذاری از منظ ــام تعرفه گ ــی نظ ــکات احتمال ــا و مش ــوص چالش  ه ــی در خص ــه کلیات ــن مقال در ای
ــام  ــنده از نظ ــور نویس ــد منظ ــر می رس ــه نظ ــاً ب ــت. ضمن ــده اس ــه ش ــامت ارائ ــوزه س ــن ح متخصصی
تعرفه گــذاری خدمــات تشــخیصی و درمانــی محــدود بــه کتــاب ارزش نســبی خدمــات )کتــاب کالیفرنیــا( 
ــه اقامــت(  ــت ســرپایی، پاراکلینیــک و هتلینــگ )هزین ــی همچــون ویزی ــه تعرفه گــذاری خدمات ــوده و ب ب

اشــاره نشــده اســت. 
شــکیبایی و همکارانــش، تصمیــم گیــری در مــورد انتخــاب تعرفــه مناســب بــرای خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی را منــوط بــه داشــتن اطاعــات در مــورد کشــش عرضه کننــدگان و متقاضیــان خدمــات درمانــی 
ــه  ــدام ب ــور اق ــن منظ ــه همی ــد؛ ب ــد می دان ــه( و درآم ــات )تعرف ــت خدم ــرات قیم ــه تغیی ــش ب در واکن
تخمیــن کشــش تقاضــا بــرای ســه زیربخــش دارو، ویزیــت پزشــک و خدمــات بســتری در بیمارســتان بــرای 

ســه گــروه درآمــدی در دوره 1350 تــا 1380 کــرده اســت )شــکیبایی و همــکاران، 1385(.
 برخی از نتایج این مطالعه به شرح زیر عنوان شده است: 

خدمــات درمانــی بــرای همــه گروه هــای درآمــدی یــک کاالی ضــروری اســت. بهداشــت یــا خدمــات 
ــرای  ــی ب ــات بســتری درمان ــد. کشــش قیمتــی خدم ــی دارن ــا مســکن و پوشــاک رابطــه مکمل ــی ب درمان
گروه هــای کــم درآمــد، درآمــد متوســط و درآمــد بــاال بــه ترتیــب 0/52-، 0/53- و 0/62- بــرآورد 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 بیمــه ای 
بــه گونــه ای گســترش یابــد کــه بــار هزینــه خانــوار تقلیــل یافتــه و ارتبــاط پولــی مســتقیم میــان بیمــار و 

ارائه کننــدگان 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. 

روشپژوهش
ــای  ــد شــاخص قیمــت تعرفه ه ــی در پژوهــش حاضــر مقایســه رون ــدف اصل ــه ه ــه  این ک ــا توجــه ب ب
ــات  ــا و خدم ــای کااله ــاخص به ــامل ش ــع )ش ــت مرج ــاخص  های قیم ــی ش ــا برخ ــکی ب ــوب پزش مص
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 اطاعــات مرتبــط بــا نظــام ســامت کشــور ایــران در یــک دوره زمانــی 20 

ســاله از ســال 1374 تــا ســال 1393 انجــام شــده اســت. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه یافته هــا و نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش می توانــد جهــت بازنگــری و 
احتمــاالً انجــام اصاحــات در نظــام تعرفه گــذاری خدمــات تشــخیصی - درمانــی مــورد اســتفاده تصمیــم 

گیــران نظــام ســامت قــرار گیــرد لــذا پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش کاربــردی اســت. 
ــک  ــون بان ــاح همچ ــع ذیص ــط مراج ــده توس ــر ش ــتندات منتش ــش از مس ــن پژوه ــن در ای همچنی
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، هیــأت وزیــران، ســازمان نظــام پزشــکی و.... اســتفاده شــده اســت. از 
ــورد بررســی می باشــد،  ــه م ــه کل جامع ــوط ب ــن پژوهــش مرب ــورد اســتفاده در ای ــات م آنجائی کــه اطاع

ــه گیــری نبــوده اســت.  ــه نمون بنابرایــن و نیــازی ب

یافتههایپژوهش
ــرات  ــزان تغیی ــه بررســی می ــه می شــود. نخســت ب ــی ارائ یافته هــای پژوهــش در دو دســته کل
ــات  ــه خدم ــرات تعرف ــزان تغیی ــپس می ــود و س ــه می ش ــع پرداخت ــت مرج ــاخص قیم ــار ش چه
ــع  ــاخص  های مرج ــا ش ــده و ب ــی ش ــی بررس ــی و خصوص ــش دولت ــخیصی-درمانی در دو بخ تش

مقایســه می شــوند. 
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 )k( شــامل ضریــب تعرفــه داخلــی، جراحــی و   -
بیهوشــی

تعرفه خدمات هتلینگ )هزینه اقامت بیمار در بیمارستان درجه یک(  -
تعرفه خدمات آزمایشگاه و پاتولوژی  -

ــی همچــون پرتوپزشــکی، دندانپزشــکی،  ــه خدمات ــرات تعرف ــج بررســی تغیی ــه ذکــر اســت نتای الزم ب
ــه نشــده اســت.  ــن مطالعــه ارائ ــی و... در ای فیزیوتراپ

الف(روندتغییراتچهارشاخصمرتبطباموضوعتعرفهگذاری
بــه منظــور مقایســه رشــد تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی بــا شــاخص  های قیمــت مرتبــط، 

رونــد رشــد چهــار شــاخص زیــر
سرانه حق بیمه درمان مصوب هیأت وزیران  -1

ــزی  ــک مرک ــط بان ــده توس ــام ش ــاخص کل( اع ــی )ش ــات مصرف ــا و خدم ــای کاال ه ــاخص به ش  -2
ــران ــامی ای ــوری اس جمه

ــک  ــط بان ــده توس ــام ش ــان، اع ــت و درم ــروه بهداش ــی گ ــات مصرف ــای کاال و خدم ــاخص به ش  -3
ــزی مرک

حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب هیأت وزیران  -4
ایــن مقایســه در فاصلــه ســال  های 1374 تــا 1393 مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. دو شــاخص اول 
معیار هایــی هســتند کــه براســاس قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی بایــد در هنــگام تعییــن تعرفه هــای 
ــد  ــود می توان ــز خ ــوم نی ــاخص س ــوند. ش ــاظ ش ــبات لح ــی در محاس ــخیصی - درمان ــات تش ــاالنه خدم س
تابعــی از نــرخ رشــد تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی محســوب شــود. همچنیــن شــاخص چهــارم 
می توانــد بــه عنــوان معیــاری بــرای مقایســه نــرخ رشــد تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی بــا ســایر 

گروه هــای شــغلی و همچنیــن مبنــای تأمیــن درآمــد ســازمان های بیمــه گــر محســوب شــود. 
اطاعــات منــدرج در جــدول شــماره )1( و نمــودار شــماره )1( رونــد تغییــرات شــاخص  های مذکــور را 
نشــان می دهنــد. فــارغ از نوســانات ســاالنه شــاخص های مذکــور اطاعــات آخریــن ردیــف جــدول شــماره 
ــر  ــد. ب ــه نشــان می ده ــورد مطالع ــک از شــاخص ها را در طــول دوره م ــر ی )1( متوســط رشــد ســاالنه ه
ایــن اســاس ســرانه حــق بیمــه درمــان مصــوب هیــأت وزیــران، بیشــترین رشــد ســاالنه )01/ 23درصــد(

ــد( را  ــاالنه )18/07 درص ــد س ــزان رش ــن می ــی کمتری ــات مصرف ــا و خدم ــای کاال ه ــاخص کل به و ش
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ــرانه  ــه س ــق بیم ــد ح ــرخ رش ــدیدتری در ن ــانات ش ــماره )1( نوس ــودار ش ــه نم ــی ب ــا نگاه ــته اند. ب داش
ــال های  ــال س ــه اوج را در خ ــه نقط ــل س ــاخص حداق ــن ش ــرای ای ــرد و ب ــاهده ک ــوان مش ــان می ت درم
مــورد مطالعــه می تــوان دیــد. نقطــه اوج اول مربــوط بــه ســال 1379 بــا نــرخ رشــد 36/4 درصــد اســت. 
در همیــن ســال مهمتریــن واقعــه مرتبــط بــا تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی، تفکیــک تعرفــه 
ویزیــت پزشــکان بــه دو بخــش خصوصــی و دولتــی بــوده کــه در نتیجــه آن تعرفــه ویزیــت پزشــکان در 
بخــش خصوصــی 1/5 برابــر تعرفــه مذکــور در بخــش دولتــی اعــام شــده اســت. نقطــه اوج دوم مربــوط بــه 
ــا نــرخ رشــد 54/1 درصــد می باشــد. در ایــن ســال پــس از تصویــب قانــون نظــام پزشــکی  ســال 1383ب
ــه خدمــات  ــوط ب ــن ســازمان، تعرفه هــای مرب ــه ای ــار تعرفه گــذاری در بخــش خصوصــی ب و اعطــای اختی
بســتری پزشــکان )ضرایــب  K( در بخــش خصوصــی تــا 7 برابــر تعرفه هــای مذکــور در بخــش دولتــی اعــام 
شــده اســت. نقطــه اوج ســوم مربــوط بــه ســال 1393 و بــا نــرخ رشــد 50/3 درصــد اســت. در ایــن ســال بــا 
اجــرای طــرح تحــول ســامت از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و بازنگــری و تصویــب 
ــد  ــده اند )رش ــوردار ش ــمگیری برخ ــد چش ــی از رش ــش دولت ــای بخ ــبی، تعرفه ه ــای نس ــاب ارزش ه کت
ــه  ــب تعرف ــدی ضرای ــگ، 120 درص ــدی هتلین ــکان، 85 درص ــت پزش ــه ویزی ــد در تعرف ــا 64 درص 50 ت
ــش  ــا افزای ــگام ب ــه هم ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــتری و... (. بنابرای ــش بس ــکان در بخ ــات پزش خدم
ــر،  ــه گ ــازمان های بیم ــدی س ــع درآم ــا مناب ــده ت ــاش ش ــی ت ــخیصی - درمان ــات تش ــای خدم تعرفه ه
ــه حقــوق و دســتمزد بیمه شــدگان  ــاً ســازمان  های بیمــه گــری کــه مبنــای درآمــد آنهــا وابســته ب عمدت

نیســت، بــرای ایفــای تعهداتشــان تأمیــن گــردد. 

ب(روندتغییراتتعرفههایخدماتتشخیصی-درمانی
از زمــان تصویــب قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی در ســال 1373 تاکنــون، تعرفه هــای خدمــات 
تشــخیصی - درمانــی بطــور ســاالنه و بــا اســتناد بــه بند هــا و مــواد ایــن قانــون مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه 
ــر رشــد چشــمگیر تعرفه هــای  ــون مذکــور عــاوه ب ــه منظــور اجرایــی کــردن قان اســت. از ســال 1374 ب
ــل  ــش قاب ــز افزای ــان نی ــه ســال 1373، حــق بیمــه ســرانه درم ــی نســبت ب ــات تشــخیصی - درمان خدم
ــار مالــی ناشــی از افزایــش تعرفه هــا را داشــته  ــا ســازمان های بیمــه گــر تــوان تأمیــن ب توجهــی یافــت ت
باشــند. از آن زمــان بــه بعــد ســعی شــد تــا تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی و حــق بیمــه ســرانه 
درمــان هــر ســاله متناســب بــا نــرخ عمومــی قیمت هــا )تــورم( افزایــش یابــد. همان طــور کــه در نمــودار 
شــماره )2( مشــهود اســت در خــال ســال های 1374 تــا 1393 نــرخ عمومــی قیمت هــا )تــورم( به طــور 
متوســط ســاالنه 18/1 درصــد رشــد و حــق بیمــه ســرانه درمــان 23 درصــد افزایــش یافتــه اســت. از ســوی 
ــی در  ــات تشــخیصی - درمان ــای خدم ــور تعرفه ه ــه در طــول ســال های مذک دیگــر مشــاهده می شــود ک
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بخــش دولتــی )بــه اســتثناء تعرفــه مربــوط بــه ضریــب ریالــی خدمــات جراحــی و خدمــات پاراکلینیــک( 
متوســط نــرخ رشــد ســاالنه ای بیشــتر از متوســط نــرخ رشــد تــورم )شــاخص کل بهــای کاال هــا و خدمــات 
مصرفــی( و کمتــر از متوســط رشــد ســاالنه حــق بیمــه ســرانه درمــان داشــته اند. ایــن در حالیســت کــه 
متوســط نــرخ رشــد ســاالنه تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی در بخــش خصوصــی )بــه اســتثناء 
ــرخ رشــد ســاالنه حــق  ــژه و خدمــات پاراکلینیــک( حتــی از متوســط ن خدمــات هتلینــگ تخت  هــای وی
بیمــه ســرانه درمــان نیــز بیشــتر بــوده اســت. ایــن امــر می توانــد رشــد بیشــتر شــاخص بهداشــت و درمــان 

را نســبت بــه شــاخص کل توجیــه نمایــد. 
ــوان چنیــن نتیجــه گرفــت علیرغــم ایــن کــه تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی  ــا ایــن تفاســیر می ت ب
ــه اســت، تعرفه هــای  ــورم )شــاخص کل( افزایــش یافت ــرخ ت ــا ن ــی در بخــش دولتــی متناســب ب - درمان
ــرخ تــورم افزایــش یافتــه. بنابرایــن موجــب  مذکــور در بخــش خصوصــی به طــور چشــمگیری بیشــتر از ن

ایجــاد و افزایــش فاصلــه میــان تعرفــه خدمــات در دو بخــش دولتــی و خصــوص شــده اســت. 
ــان  ــکاف می ــش ش ــاد و افزای ــوان در ایج ــال  ها را بت ــن س ــوالت ای ــرات و تح ــن تغیی ــاید مهمتری ش
ــد  تعرفه هــای بخــش خصوصــی و دولتــی خاصــه کــرد. نمودار هــای شــماره )3( و )4( خاصــه ای از رون
تفکیــک تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی و همچنیــن میــزان 
ــه منظــور وضــوح  ــه ذکــر اســت ب ــا ســال 1393 را نشــان می دهــد. الزم ب تفــاوت آنهــا از ســال 1374 ت
بیشــتر تغییــرات شــاخص مذکــور بــرای خواننــدگان محتــرم، اطاعــات بــه تفکیــک دو نمــودار )3( و )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 تعرفه گــذاری نیــز 

ــود.  ــان داده ش ــا نش ــل نمودار ه در ذی
ــه  ــات هتلینــگ )هزین ــه خدم ــان دقیــق تفکیــک تعرف ــن زم ــرای تعیی ــی ب متأســفانه مســتندات کاف
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 1371 صــورت گرفتــه اســت. بــه هــر حــال اطاعــات نمودار هــای 
شــماره )3( و )4( نشــان می دهــد کــه تعرفه هــای مربــوط بــه هزینــه اقامــت بیمــار قبــل از تصویــب قانــون 
ــای  ــن شــده به طوریکــه تعرفه ه ــی و خصوصــی تعیی ــه تفکیــک دولت ــی ب ــات درمان ــی خدم بیمــه همگان
ــوده امــا از  ــه ایــن خدمــات در بخــش دولتــی ب ــر تعرف ــا ســال 1382 حــدود 1/7براب بخــش خصوصــی ت
ســال 1383 بــه بعــد نســبت تعرفــه هزینــه اقامــت در بخــش خصوصــی بــه تعرفــه هزینــه اقامــت در بخــش 

دولتــی بــه 3 برابــر و بیشــتر تغییــر یافتــه اســت. 
ــده و  ــن ش ــی تعیی ــی و دولت ــک خصوص ــه تفکی ــز ب ــکان نی ــت پزش ــای ویزی ــال 1379 تعرفه ه از س
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ــرده اســت.  ــد افزایشــی را طــی ک ــا از ســال 1383 رون ــان آنه شــکاف می
از ســال 1383 ضرایــب تعرفــه خدمــات پزشــکان )K( نیــز بــه تفکیــک دو بخــش دولتــی و خصوصــی 
ــه بخــش دولتــی تعییــن شــده و در ســال  ــا نســبت 7 برابــری تعرفه هــای بخــش خصوصــی نســبت ب و ب
1384 بــا نســبت 10 برابــری بــه اوج اختــاف خــود رســیده اســت امــا از ســال 1385 ایــن نســبت رونــد 
ــش  ــکی در بخ ــات پزش ــه خدم ــب تعرف ــال 1393 ضرای ــه در س ــت به طوریک ــرده اس ــی ک ــی را ط کاهش

خصوصــی بــه حــدود 4/3 برابــر ضرایــب مذکــور در بخــش دولتــی رســیده اســت. 
اصاحــات بخــش ســامت، هماننــد تمــام اصاحــات سیاســتگذاری، فراینــدی عمیقــاً سیاســی اســت 
ــای  ــب توجهــی در نمودار ه ــه جال ــب نکت ــن مطل ــد ای ــران، 1384(. در تأیی ــارک و دیگ ــس م )جــی رابرت
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 1371 صحیــح باشــد، مشــاهده می شــود 
ــه  ــی فعالیــت دولت هــا و ب ــی در ســال پایان کــه فراینــد تفکیــک تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمان

شــرح زیــر رخ داده اســت. 
در ســال 1371 )ســال چهــارم فعالیــت دولــت پنجــم(: تفکیــک تعرفــه خدمــات هتلینــگ، آزمایشــگاه 

و پاتولــوژی و پرتوپزشــکی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی
در ســال 1379 )ســال چهــارم فعالیــت دولــت هفتــم(: تفکیــک تعرفــه ویزیــت ســرپایی پزشــکان بــه 

دو بخــش دولتــی و خصوصــی
 )K( تفکیــک ضرایــب تعرفــه خدمــات پزشــکی :)در ســال 1383 )ســال چهــارم فعالیــت دولــت هشــتم

بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی

نتیجهگیریوبحث
ــال های 1374  ــه در طــول س ــت ک ــن نتیجــه گرف ــوان چنی ــای پژوهــش می ت ــه یافته ه ــت ب ــا عنای ب
ــا 1393، متوســط رشــد ســاالنه تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی در بخــش دولتــی و به طــور  ت

چشــمگیرتری در بخــش خصوصــی بیــش از متوســط رشــد ســاالنه شــاخص کل )تــورم( بــوده اســت. 
ــرخ  ــز بیشــتر از متوســط ن ــی نی همچنیــن متوســط رشــد ســاالنه ســرانه حــق بیمــه خدمــات درمان
ــر از بخــش خصوصــی  ــی در بخــش دولتــی و کمت رشــد ســاالنه تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمان
ــه  ــر پای ــه گ ــازمان  های بیم ــط س ــی توس ــارت های درمان ــران خس ــای جب ــه مبن ــا ک ــت. از آنج ــوده اس ب
ــدات خــود  ــای تعه ــرای ایف ــد ب ــن ســازمان ها نبای ــن ای ــی اســت، بنابرای ــای مصــوب بخــش دولت تعرفه ه

ــع داشــته باشــند.  کســری مناب
مــی تــوان گفــت متوســط رشــد ســاالنه تعرفه هــای 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 
ــرخ رشــد تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی در دو بخــش دولتــی  ــا مشــاهده متوســط ن اســت. ب
ــل  ــی از عل ــامت یک ــوزه س ــات ح ــذاری خدم ــه تعرفه گ ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــی می ت و خصوص
ــه در شــاخص های قیمــت همچــون شــاخص الســپیرز و پاشــه  ــدی اســت. از آنجــا ک ــن رون ــی چنی اصل
عــاوه بــر قیمــت کاال هــا و خدمــات، مقــدار مصــرف آنهــا نیــز لحــاظ می شــود، چنانچــه بــدون محاســبه 
هزینــه تمــام شــده کاال هــا و خدمــات، تنهــا ســعی شــود کــه تعرفه هــای خدمــات تشــخیصی - درمانــی، 
متناســب بــا رشــد عمومــی قیمت هــا )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 
تعرفه هــای خدمــات حــوزه آزمایشــگاه و پرتوپزشــکی به طــور چشــمگیری کمتــر از متوســط رشــد ســاالنه 
ــه فعالیــت خــود ادامــه  ــوده و ب ــان دارای حاشــیه ســود ب ــن مؤسســات همچن ــا ای ــوده، ام شــاخص کل ب
ــن مؤسســات  ــه شــده توســط ای ــات ارائ ــداد خدم ــه تع ــه نظــر می رســد ک ــن بدیهــی ب ــد. بنابرای می دهن
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 
ــرای ســال  های متمــادی تعــداد واحد هــای ارزش نســبی ایــن خدمــات  زمــان تولیــد شــود در حالی کــه ب

ثابــت بــوده و ضریــب تعرفــه )K( آنهــا افزایــش یافتــه اســت. 
عوامــل متعــددی را می تــوان 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 الیه هــای مختلــف تصمیم ســازی 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 شفاف ســازی قیمــت تمــام شــده خدمــات 
درمانــی و ســهم ســود ســرمایه و اســتهاک در تعرفــه ایــن خدمــات، رویکــرد منفعانــه ســازمان های بیمــه 
ــات  ــای خدم ــب تعرفه ه ــن و تصوی ــال تعیی ــا( در قب ــرف تقاض ــدگان آگاه ط ــوان نماین ــه عن ــه )ب ــر پای گ
ــارت های  ــران خس ــرای جب ــی ب ــش دولت ــای بخ ــراردادن تعرفه ه ــا ق ــی و مبن ــش خصوص ــی بخ درمان
درمانــی بیمه شــدگان و... را می تــوان نــام بــرد. بــه هــر حــال فــارغ از علــل مؤثــر در تفکیــک تعرفه هــای 
درمانــی بــه دو بخــش دولتــی و خصوصــی، بــروز ایــن پدیــده و افزایــش مســتمر شــکاف میــان تعرفه هــای 
دولتــی و خصوصــی اثــرات و تبعــات منفــی بســیاری بــر نظــام ســامت خواهــد داشــت کــه خــود نیازمنــد 

انجــام مطالعــه و بررســی اســت. 



121بررسی وضعیت تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی از سال 1374 تا سال 1393

منابع:
جــی رابرتــس مــارک، شــائو ویلیــام، برمــن پیتــر، آر ریــچ مایــکل. )1384(. اصاحــات نظــام ســامت:   -
ــاح زاده و دیگــران... تهــران: مؤسســه  ــاس فت ــش امیرعب ــی. ترجمــه و ویرای ــت و کارای راهنمــای عدال

ــزرگ.  فرهنگــی ابــن ســینای ب
دشــمن گیر، لیــا. رشــیدیان، آرش. اکبــری ســاری، علــی. )1390(. کاف ســردرگم تعرفه هــای   -
ــران،  ــامت ای ــام س ــذاری در نظ ــت تعرفه گ ــاح وضعی ــای اص ــا و راهکار ه ــی: چالش ه ــات بالین خدم

ــماره 4(.  ــم، )ش ــال ده ــتان، س ــه بیمارس فصلنام
ــت روز  ــکی و تخ ــوب پزش ــای مص ــت تعرفه ه ــاخص قیم ــد ش ــه رون ــم. )1383(. مقایس ــی، رحی زمان  -
ــه کارشناســی ارشــد، دانشــکده  ــان نام ــات. پای ــا قیمــت خــرده فروشــی کاال هــا و خدم بیمارســتان ب
ــران.  ــی ای ــتی و درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــانی پزش ــت و اطاع رس مدیری

ــران.  ته
ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران، )1382(. خاصــه مقاالت نخســتین ســمینار بررســی   -
ــام  ــازمان نظ ــران: س ــا، ته ــا و فرصت ه ــا، محدودیت  ه ــی، چالش ه ــکی: مبان ــات پزش ــای خدم تعرفه ه

پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران. 
شــکیبایی، علیرضــا. حــری، حمیدرضــا. ایرانــی کرمانــی، فاطمــه. )1385( بــرآورد کشــش  های   -
تقاضــای خدمــات درمانــی بــا اســتفاده از مــدل سیســتم تقاضــای تقریبــاً ایــده آل )AIDS(، فصلنامــه 

ــماره 27(.  ــتم، )ش ــال هش ــران، س ــادی ای ــای اقتص پژوهش ه
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، مصوب 1373/8/3 مجلس شورای اسامی  -
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پیوستها
جدول)1(:شاخصهایقیمتیمرجعکهبانظامتعرفهگذاریدرحوزهسالمتارتباطدارند

سال

شاخصکلبهایحقبیمهسرانهدرمانمصوبهیأتوزیران
کاالهاوخدمات
مصرفی)اعالمیاز
سویبانکمرکزی

شاخصبهداشتو
درمان)اعالمیاز
سویبانکمرکزی(

حداقلدستمزد

نرخرشدمقدارریالینرخرشدساالنهمقدارریالی
ساالنه

13744، 200%49. 4%32. 8159، 990%37. 0

13754، 860%15. 7%23. 2%34. 4207، 210%29. 5

13765، 600%15. 2%17. 3%26. 7254، 460%22. 8

13776، 350%13. 4%20. 0%22. 2301، 530%18. 5

13787، 920%24. 7%20. 4%24. 4361، 830%20. 0

137910، 800%36. 4%12. 6%20. 7458، 010%26. 6

138014، 182%31. 3%11. 4%15. 3567، 900%24. 0

138115، 600%10. 0%15. 8%16. 3698، 490%23. 0

138218، 170%16. 5%15. 6%16. 9853، 380%22. 2

138328، 000%54. 1%15. 2%17. 41، 066، 020%24. 9

138435، 050%25. 2%12. 1%19. 31، 225، 920%15. 0

138538، 905%11. 0%13. 6%13. 81، 500، 000%22. 4

138644، 000%13. 1%18. 4%17. 01، 830، 000%22. 0

138755، 000%25. 0%25. 4%23. 32، 196، 000%20. 0

138870، 000%27. 3%10. 8%18. 92، 635، 200%20. 0

138985، 000%21. 4%12. 4%19. 93، 030، 000%15. 0

139094، 000%10. 6%21. 5%17. 23، 303، 000%9. 0

1391112، 800%20. 0%30. 5%24. 73، 897، 540%18. 0

1392143، 000%26. 8%34. 7%38. 44، 871، 925%25. 0

1393215، 000%50. 3%15. 6%31. 76، 089، 906%25. 0

میانگین رشد 
21/11%21/86%18/07%23/01%ساالنه )درصد(1

1 - برای محاسبه از فرمول زیر استفاده شده است:

        
 
  
    

    

که در آن Pn مقدار شاخص در سال بیستم )سال 1393( و Po مقدار شاخص در سال اول )سال 1374( مطالعه است.
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نمودار شماره 
)2

 :(
صی 

ت تشخی
متوسط رشد ساالنه تعرفه هاي خدما

– 
صوصی و دولتی در طول سالهاي 

ش خ
درمانی در بخ
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تا 
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ب
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سرانھ درمان م
ت و درمان

ص بھداش
شاخ

نرخ رشد حداقل دستمزد

۱۷ 
 

شخیصی-درمانیازسال1374الی1393
تت

سهباتعرفههایخدما
صقابلمقای

نمودار)1(:روندرشد4شاخ
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21.9%
 

23.0%
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10.0%
 

15.0%
 

20.0%
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30.0%
 

35.0%
 

40.0%
 

صرفی
ت م

ص کل بھای کاالھا و خدما
شاخ

ت و درمان
ص بھداش

شاخ
ب

صو
حق سرانھ درمان م

۱۸ 
 

ــه پنجــاه و پنجمیــن جلســه شــورای  ــه مفــاد بنــد )2( مصوب ــا توجــه ب نکتــه: الزم بــه ذکــر اســت ب
عالــی بیمــه خدمــات درمانــی کشــور مــورخ 93/4/25 مبنــی بــر اینکــه بــار مالــی کتــاب جدیــد ارزش هــای 
نســبی خدمــات مراقبــت پزشــکی نبایــد بیشــتر از 2/2 برابــر کتــاب قبلــی باشــد، نــرخ رشــد ضرایــب تعرفه 

جراحــی، بیهوشــی و داخلــی در ســال 93 معــادل 120 درصــد نســبت بــه ســال 92 لحــاظ شــده اســت.

شخصوصیودولتیدرطولسالهای1374تا1393
شخیصی-درمانیبخ

تت
طرشدساالنهتعرفههایخدما

نمودارشماره)2(:متوس
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نمودار شماره 

)3
 :(

صی 
ت تشخی

ت تعرفه هاي خدما
نسب

– 
ش دولتی از سال 

صوصی به بخ
ش خ

درمانی در بخ
1374
 

الی 
1393
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ب تعرفھ جراحی
ضری

ب تعرفھ بیھوشی
ضری

ب تعرفھ داخلی
ضری

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

ی و پذیرش اجتماع رفاه و کار ، تعاون وزارت لیتشک قانون
 تعرفه خصوصی ابالغی نظام پزشکی توسط هیأت وزیران

 ها ارانهی کردن هدفمند طرح ياجرا -پنجم پنجساله برنامه ابالغ 

 يکشور خدمات تیریمد قانون ابالغ 

 نظام ساختار قانون  بیتصو،  یپزشک نظام سازمان قانون بیتصو  
 یاجتماع نیتأم و رفاه وزارت سیتأس و اجتماعی تأمین و رفاه جامع

 یپزشک خدمات يها تعرفه یبررس ناریسم تنها و نیاول يبرگزار  
 یپزشک نظام سازمان توسط

 الغیا و بیتصو - یپزشک نظام سازمان لیتشک قانون بیتصو 
 توسعه دوم برنامه قانون 

  توسعه سوم برنامه قانون  الغیا ی،پزشک نظام انتخابات 

 رانیا سالمت مهیب سازمان اساسنامه ابالغ ،یپزشک نظام انتخابات 

 تعیین تعرفه ویژه انهکارگرو تعیین، یپزشک نظام انتخابات 

 اجراي طرح تحول نظام سالمت توسط وزارت بهداشت، 
 ابالغ سیاستهاي کلی نظام سالمت توسط مقام معظم رهبري 

۱۹ 
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نمودار شماره 
)4

 :(
صی 

ت تشخی
ت تعرفه هاي خدما

نسب
– 

ش دولتی از سال 
صوصی به بخ

ش خ
درمانی در بخ
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الی 
1393
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ک
گ سھ تختھ درجھ ی

ھتلین
ک عمومی

ت پزش
ویزی

ص
ص

ک متخ
ت پزش

ویزی
ت آزمایشگاه و پاتولوژی

خدما

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

 انتخابات ریاست جمهوري 

ی و پذیرش اجتماع رفاه و کار ، تعاون وزارت لیتشک قانون
 تعرفه خصوصی ابالغی نظام پزشکی توسط هیأت وزیران

 ها ارانهی کردن هدفمند طرح ياجرا -پنجم پنجساله برنامه ابالغ 

 يکشور خدمات تیریمد قانون ابالغ 

 نظام ساختار قانون  بیتصو،  یپزشک نظام سازمان قانون بیتصو  
 یاجتماع نیتأم و رفاه وزارت سیتأس و اجتماعی تأمین و رفاه جامع

 یپزشک خدمات يها تعرفه یبررس ناریسم تنها و نیاول يبرگزار  
 یپزشک نظام سازمان توسط

 الغیا و بیتصو - یپزشک نظام سازمان لیتشک قانون بیتصو 
 توسعه دوم برنامه قانون 

  توسعه سوم برنامه قانون  الغیا ی،پزشک نظام انتخابات 

 رانیا سالمت مهیب سازمان اساسنامه ابالغ ،یپزشک نظام انتخابات 

 تعیین تعرفه ویژه انهکارگرو تعیین، یپزشک نظام انتخابات 

 اجراي طرح تحول نظام سالمت توسط وزارت بهداشت، 
 ابالغ سیاستهاي کلی نظام سالمت توسط مقام معظم رهبري 

۲۰ 
 


