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چکیده
نظامهــای ســامت در کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه نقشــی مهــم و اساســی در ارتقــای
ی جامعــه از طریــق پیشــگیری و درمــان دارنــد .هــر چنــد نظــام هــای ســامت در کشــورهای
ســامت عمومـ 
مختلــف ویژگیهــای مشــترک بســیاری دارنــد امــا در عیــن حــال هــر یــک از ایــن نظامهــا دارای ویژگیهــای
منحصــر بــه فــرد خــود نیــز میباشــند .بــا ایــن وجــود تحــوالت دهههــای اخیــر در نظامهــای ســامت در
جهــان حاکــی از همگرایــی ایــن نظامهــا بــه ســوی اهــداف مشــترکی اســت کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه افزایــش دامنــه پوشــش ،حمایــت از گروههــای آســیپپذیر بــا ارائــه بیمههــای درمــان پایــه
هدفمنــد بــه آنهــا ،حرکــت در جهــت عدالــت در دسترســی بــه خدمــات درمانــی و بهداشــتی ،تــاش بــرای
کاهــش هزینههــای درمانــی در نظــام ســامت (بــه ویــژه هزینههــای درمــان تخصصــی) از طریــق نظــام
ارجــاع اشــاره کــرد .ایــن مقالــه بــه مــرور ویژگیهــای نظــام ســامت در منتخبــی از کشــورهای اروپایــی و
تجربــه اصالحــات آنهــا میپــردازد .شــناخت ویژگــی هــای ایــن نظامهــا و آگاهــی از جنبههــای مختلــف
اصالحــات صــورت گرفتــه میتوانــد حــاوی آموزههایــی بــرای نظــام ســامت کشــور باشــد.
کلیدواژه :نظام سالمت ،اصالحات

 .1دکترای تخصصی مدیریت دولتی و کارشناس متخصص اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی.
Dr.narezae59@yahoo.com
 .2استادیار حقوق و اقتصاد ،پژوهشکده خانواده -دانشگاه شهید بهشتی.
ایمیلMojtaba_ghasemi@sbu.ac.ir :

82

فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال دوازدهم ،شماره 45

 -1مقدمه
نظــام ســامت در کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه نقشــی مهــم و اساســی در ارتقــای ســامت
ی جامعــه از طریــق پیشــگیری و ارائــه خدمــات درمانــی پایــه و تخصصــی دارنــد .نظامهــای ســامت
عمومـ 
در بیشــتر کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه در دهههــای اخیــر بــه ســوی اهــداف مشــترکی گام
برداشــتهاند کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا در بعــد ارائــه خدمــات میتــوان بــه تــاش بــرای افزایــش عدالــت
در دسترســی بــه خدمــات درمانــی در جامعــه از طریــق افزایــش دامنــه پوشــش و ارائــه خدمــات درمانــی
یاران ـهای بــه هــدف آســیپپذیر اشــاره کــرد .در بعــد ســاختار هزین ـ های نظــام ســامت نیــز حرکــت در
جهــت بهینــه کــردن هزینههــای نظــام ســامت بــا معرفــی سیســتم ارجــاع و کاهــش ســهم پرداخــت از
جیــب شــهروندان در تأمیــن هزینههــای نظــام ســامت بــوده اســت .در همیــن طراحــی مکانیســمهایی

بــرای مدیریــت تقاضــای دارو نیــز صــورت گرفتــه تــا مصــرف دارو نیــز بهینــه گــردد .عــاوه بــر ایــن دولتهــا
ســعی کردهانــد نقــش پررنگتــری در تأمیــن هزینههــای نظــام ســامت از طریــق درآمدهــای عمومــینظیــر
مالیــات بــر عهــده گیرنــد .در عرضــه خدمــات درمانــی نیــز شــاهد سیاسـتهایی در جهــت افرایــش مشــارکت
بخــش خصوصــی در عرضــه خدمــات درمانــی پایــه و تخصصــی بودهایــم.
ایــن مقالــه ســعی دارد تــا بــه طــور مختصــر بــه مهمتریــن ویژگیهــای نظــام ســامت در کشــورهای
منتخــب اروپایــی بپــردازد .کشــورهای مــورد مطالعــه عبارتنــد از لهســتان ،پرتغــال ،دانمــارک ،اســپانیا ،هلند،
اتریــش ،ســوئد ،ترکیــه ،جمهــوری چــک ،رومانــی ،فرانســه ،ســوئیس و آلمــان .در انتخــاب کشــورها ســعی
شــده تــا دامنهــای از کشــورها بــا شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی متفــاوت انتخــاب شــود .اگرچــه
نظامهــای ســامت در ایــن کشــورها دارای شــباهتهای فراوانــی بــا یکدیگــر ،امــا هــر یــک از آنهــا بــه
فراخــور موقعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی خــود دارای ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی هســتند .از
جملــه ویژگیهــای مشــترک نظامهــای ســامت در ایــن کشــورها میتــوان بــه بــاال بــودن دامنــه پوشــش
نظــام ســامت در ایــن کشــورها اشــاره کــرد .در تمــام ایــن کشــورها دامنــه پوشــش بیــش از  92درصــد
اســت .در کشــورهای ســوئد ،دانمــارک ،پرتغــال ،ســوئیس و جمهــوری چــک ایــن نــرخ  100درصــد اســت.
پایینتریــن نــرخ پوشــش در میــان ایــن کشــورها متعلــق بــه کشــور لهســتان بــا نــرخ پوشــش  92درصــد
اســت (جــدول شــماره یــک).
از نظــر منابــع انســانی نظــام ســامت نیــز تفاوتهــای چشــمگیری در میــان ایــن کشــورها بــه چشــم
میخــورد .بــرای مثــال بــه ازای هــر  100هــزار نفــر جمعیــت در حــدود  50پزشــک در نظــام ســامت
اســپانیا مشــغول بــه کار هســتند ،حــال آنکــه ایــن نســبت بــرای کشــور ترکیــه در حــدود  17اســت (جــدول
شــماره  .)2از نظــر هزینههــای درمــان نیــز بــا افزایــش در ســطح توســعهیافتگی کشــورها درصــدی از
تولیــد ناخالــص داخلــی کــه صــرف امــور درمانــی میشــود افزایــش مییابــد .بــه عنــوان مثــال در هلنــد در
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حــدود  13درصــد از تولیــد ناخــاص داخلــی در ســال  2012صــرف امــور درمانــی شــده اســت ،حــال آنکــه
همیــن نســبت بــرای کشــور رومانــی در حــدود  5/5درصــد بــوده اســت .مقایســه میــان ایــن  13کشــور
حاکــی از آن اســت کــه هزینــه ســرانه ســامت 1بــا افزایــش ســطح توســعهیافتگی بــه طــور قابــل توجهــی
افزایــش مییابــد .نکتــه جالــب دیگــر در نظامهــای ســامت ایــن کشــورها ،ســهم پرداخــت از جیــب 2توســط
شــهروندان ایــن کشــورها از کل هزینههــای درمــان اســت .در میــان ایــن کشــورها شــهروندان پرتغالــی،
لهســتانی و سوئیســی بــا پرداخــت بــه ترتیــب  23 ،27و  26درصــد از کل هزینههــای درمــان از جیــب
خــود دارای باالتریــن مشــارکت مســتقیم در تأمیــن هزینههــای مالــی درمــان در نظــام ســامت کشورشــان
بودهانــد .ایــن میــزان در کشــورهای هلنــد و فرانســه حــدود  8درصــد و در آلمــان حــدود 11درصــد اســت (
جــدول شــماره .)3
عــاوه بــر بیــان ویژگیهــای کلــی نظــام ســامت در ایــن کشــورها بــه برخــی از مهمتریــن اصالحــات
صــورت گرفتــه در نظــام ســامت آنهــا در دهههــای اخیــر اشــاره خواهــد شــد .شــاکله نظــام فعلــی ســامت
در ایــن کشــورها محصــول ایــن اصالحــات بــوده اســت .آشــنایی بــا ویژگیهــای نظــام ســامت ایــن کشــورها
و اصالحــات مهــم صــورت گرفتــه در آنهــا هــدف اصلــی ایــن نوشــتار اســت .در ادامــه بخــش دوم بــه بیــان
ویژگیهــای کلــی نظــام ســامت در ایــن کشــورها میپــردازد .بخــش ســوم نیــز بــه جمعبنــدی خواهــد
پرداخــت.
-2نظام سالمت در کشورهای منتخب
ایــن بخــش بــه طــور خالصــه بــه تبییــن نظــام ســامت در منتخبــی از کشــورهای اروپایــی و تجربــه
اصالحــات صــورت گرفتــه توســط آنهــا در نظــام ســامت میپــردازد.
 -1-2لهستان
منبــع اصلــی تأمیــن مالــی نظــام ســامت در کشــور لهســتان ،حــق بیمههــای دریافتــی از مشــترکین
اســت .در ایــن نظــام ســامت یــک بیمــه درمــان عمومیوجــود دارد کــه طیــف وســیعی از کارکنــان از جملــه
کارکنــان دولــت ،کارکنــان بخــش خصوصــی ،کشــاورزان ،افــراد تحــت پوشــش برنامههــای حمایتــی تأمیــن
اجتماعــی ،افــراد بیــکار و دانشــجویان را در بــر میگیــرد .اعضــای خانــواده بیمــه شــده از جملــه همســر،
فرزنــدان تــا ســن  18ســالگی ( 26ســالگی در صــورت ادامــه تحصیــل) ،والدیــن بیمــه شــده اصلــی در صورتی
کــه تحــت تک ّفــل وی باشــند نیــز تحــت پوشــش بیمــه قــرار خواهنــد گرفــت .تمــام گروههــای اجتماعــی
1. Health Expenditure Per Capita
2. Out of Pocket health Expenditures
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تحــت پوشــش بیمــه درمانــی هســتند و مشــارکت در آن اجبــاری اســت.
بخشــی از منابــع مالــی نظــام ســامت در کشــور لهســتان توســط دولــت و از محــل درآمدهــای عمومیتأمیــن
مالــی میشــود .ایــن بخــش از منابــع مالــی بــه ارتقــای ســامت عمومیجامعــه ،پوشــش بیمـهای گروههــای خــاص
(ماننــد افــراد بیــکاری کــه از بیمــه بیــکاری اســتفاده میکننــد ،کهنــه ســربازان جنــگ جهانــی ،کشــاورزان ،افــرادی
کــه از مســتمریهای حمایتــی بهرهمنــد هســتند و  ،)....ســرمایهگذاری در زیرســاختهای مرتبــط بــا ســامت

ـاص کــه پرهزینــه هســتند اختصــاص مییابــد.
ـاص و داروهــای خـ ّ
عمومیجامعــه ،پرداخــت هزینــه جراحیهــای خـ ّ
1
مدیریــت نظــام ســامت بــر عهــده صنــدوق ملــی ســامت ( )NFZاســت کــه مســئولیت بســتن قــرارداد
بــا عرضهکننــدگان عمومـیو خصوصــی خدمــات درمانــی را بــر عهــده دارد .صنــدوق ملــی ســامت ،متشــکل
از  16نمایندگــی در نواحــی مختلــف کشــور اســت کــه از ســال  ،2004مدیریــت نظام ســامت را در لهســتان
بــه عهــده دارد و از آن زمــان تــا کنــون تغییــری نکــرده اســت .نظــارت بــر عملکــرد صنــدوق ملــی ســامت
نیــز در برعهــده وظایــف وزات بهداشــت اســت.
پزشــکان بــا نمایندگیهــای صنــدوق ملــی ســامت کــه در نواحــی  16گانــه مســتقر هســتند ،قــرارداد
میبندنــد .هــر مشــترک بیمــه شــده بایــد در منطقــهای کــه زندگــی میکنــد بــرای خــود یــک پزشــک
عمومیانتخــاب کنــد .بــه ازای هــر بیمــه شــدهای کــه یــک پزشــک مشــخص را بــه عنــوان پزشــک خــود
اعــام کنــد ،مبلغــی ثابــت بــه آن پزشــک پرداخــت خواهــد شــد .تعــدا دفعاتــی کــه فــرد بــه عنــوان بیمــار به
ایــن پزشــک مراجعــه میکنــد تاثیــری بــر ایــن مبلــغ پرداختــی نخواهــد داشــت .مبلــغ مــورد اشــاره طــی
مذاکــرات صــورت گرفتــه بیــن پزشــک و نمایندگــی صنــدوق ملــی ســامت تعییــن میشــود .بــه همیــن
ترتیــب بیمارســتانهای خصوصــی و عمومینیــز ب ا نمایندگیهــای صنــدوق ملــی ســامت قــرارداد
میببنــد .ایــن قراردادهــا معمــوالً یــک ســاله بــوده و در پایــان ســال هزینههــای درمــان از طریــق صنــدوق
ملــی ســامت بــه ایــن بیمارســتانها و عرضهکننــدگان خدمــات درمانــی اســترداد میشــود.
عــاوه بــر انتخــاب پزشــک عمومیتوســط بیمهشــدگان ،آنهــا میتواننــد پرســتار ،مامــا ،دندانپزشــک
و یکــی از بیمارســتانهای طــرف قــرارداد بــا صنــدوق ملــی ســامت را بــرای خــود انتخــاب کننــد .امــکان
انتخــاب آزاد و دسترســی مســتقیم بــه برخــی از متخصصیــن (از جملــه متخصصــان زنــان ،پوســت ،غــدد
و روانپزشــک) نیــز بــرای بیمهشــدگان در مراکــز درمانــی وجــود دارد .دسترســی بــه ســایر متخصصیــن
در مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد بــا صنــدوق ملــی ســامت صرف ـاً بــا ارجــاع پزشــک عمومیبیمــه شــده
امکانپذیــر خواهــد بــود.
بیمهشــدگان هنــگام مراجعــه بــه پزشــکان عمومــیو متخصصیــن و ســایر خدمــات درمانــی در
بیمارســتانهای طــرف قــرارداد صنــدوق ملــی ســامت ،هزینــ های بابــت ویزیــت پرداخــت نمیکننــد .در
1. National Health Fund
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مــورد داروهــا نیــز ،یــک طبقهبنــدی کلــی وجــود دارد کــه داروهــا را بــه ســه دســته کلــی تقســیم میکنــد:
داروهــای اساســی و پایــه کــه قیمــت ثابــت و ناچیــز مصــوب وزارت بهداشــت بــرای آنهــا پرداخــت میشــود
(در حــدود  1یــورو) .دســته دوم داروهــای ویــژه هســتند کــه در حــدود  30تــا  50درصــد قیمــت آنهــا بایــد
توســط بیمــه شــده پرداخــت شــود و نهایتـاً ســایر داروهــا کــه تمــام قیمــت آنهــا توســط بیمــه شــده پرداخت

خواهــد شــد.
از ســال  2010زمزمههــای اصالحــات در نظــام ســامت لهســتان آغــاز شــده اســت کــه مهمتریــن بخــش
آن تبدیــل بیمارســتانها بــه شــرکتهای سهامیاســت .در نســخه جدیــد قانــون ســامت کــه در آوریــل
 2011بــه تصویــب رســید  ،تبدیــل داوطلبانــه بیمارســتانهای عمومیبــه شــرکتهای ســهامیآمده اســت.
پیــش از آن در ســال  ،2008تالشهایــی بــرای تصویــب اجبــاری کــردن تبدیــل بیمارســتانهای عمومیبــه
شــرکتهای ســهامیصورت گرفتــه بــود کــه بــا مخالفــت دولــت وقــت روبــرو شــد .ایــن اصالحــات بــا هــدف
افزایــش کارایــی عرضهکننــدگان خدمــات درمانــی در ســطح خــرد و در نتیجــه ارتقــای کارکــرد نظــام درمــان
پیشــنهاد شــده اســت .هــدف اصلــی ایــن اصالحــات ارتقــاء و بهبــود کیفیــت ارایــه خدمــات درمانــی بــه
بیمــاران از طریــق افزایــش رقابــت بیــن عرضهکننــدگان خدمــات درمانــی میباشــد .دولتهــای محلــی
کــه مدیریــت بیمارســتانهای دولتــی را بــر عهــده دارنــد میتواننــد در صــورت تمایــل ،آنهــا را بــه بخــش
خصوصــی واگــذار کننــد .البتــه ایــن طــرح بــا مخالفــت هــا و انتقادهــای شــدیدی نیــز همــراه بــوده اســت.
برخــی از کارشناســان حــوزه ســامت در لهســتان بــر ایــن باورنــد کــه خصوصیســازی بیمارســتانها ممکــن
اســت عدالــت در دسترســی بــه خدمــات درمانــی را مختــل کنــد .آنهــا بــر ایــن نکتــه تاکیــد میکننــد کــه
بیمارســتانها بایــد بنگاههایــی غیرانتفائــی باشــند و نهایتــاً ایــن دولــت اســت کــه بایــد مســئول اصلــی
ســامت جامعــه باشــد.
بخشهــای دیگــری از قانــون جدیــد ســامت مصــوب ســال  ،2011در برگیرنــده مصوباتــی در مــورد
شــرایط اســتخدام پرســتاران ،نحــوه گذرانــدن دوره انترشــیب دانشــجویان پزشــکی ،یارانــه دارویــی و  ...بــوده
اســت .در مــورد آخــر بــه طــور خالصــه لیســت اقــام دارویــی کــه شــامل یارانــه و کمــک دولــت میشــدهاند،
کوچکتــر شــده و بســیاری از اقــام از آن حــذف شــدهاند کــه منجــر بــه بحثهــای گســتردهای در بیــن
کارشناســان در ایــن زمینــه شــده اســت.
 -2-2پرتغال
نظام سالمت کشور پرتغال شبکهای از عرضهکنندگان خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی را در بر
میگیرد که در سرتاسر کشور اقدام به ارائه خدمات درمانی میکنند .البته بخش عمده خدمات درمانی توسط
بخش دولتی که تحت عنوان خدمات سالمت ملی ( )SNSشناخته میشود عرضه میشود.
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خدمات سالمت ملی ( )SNSکه منابع خود را از طریق مالیات تأمین مالی میکند ،خدمات درمانی را برای
تمام افراد تقریباً رایگان ارائه میکند SNS .دارای نمایندگیهایی در نقاط مختلف کشور است که از استقالل
باالیی در مدیریت اجرایی خود برخوردار هستند .خدمات سالمت ملی ( )SNSکه یک نهاد دولتی است عمده
خدمات درمانی را به بیمهشدگان از طریق ارائه خدمات در بیمارستانها و مراکز درمانی خود صورت میدهد.
دریافت کنندگان خدمات درمانی تنها بخشی از هزینههای مربوط به دارو را پرداخت میکنند .عالوه بر این
جمعیت در نظر گرفته شده است .در برخی موارد نیز  SNSاقدام
خاصی از
بیمههای تکمیلی نیز برای گروههای ّ
ّ

به بستن قرارداد با بخش خصوصی برای ارائه خدمات به بیمهشدگان میکند .در کنار خدمات ارائه شده توسط
 ،SNSعرضهکنندگان خصوصی نیز وجود دارند که اقدام به ارائه خدمات به افراد میکنند.
دامنه پوشش بیمهای گسترده توسط  SNSباعث ارتقای سالمت عمومیجامعه شده و شاخصهای سالمت
در این کشور را همتراز با کشورهای پیشرفته جهان قرار داده است .نظام سالمت پرتغال از تنظیمات 1بسیار
گستردهای برخوردار است که انتخاب بیمهشدگان را برای استفاده از خدمات مربوط به سالمت محدود کرده
است .نظام سالمت این کشور نیز از بحران مالی گسترده جهانی که از سال  2008آغاز شد در امان نبوده و با
توجه به تأمین مالی آن از طریق بودجه عمومیو ناپایداری منابع مالی منجر به اجرای اصالحات گسترده در آن
شده است که در ادامه مختصرا ً به شرح برخی از این اصالحات پرداخته خواهد شد .برخی از این اصالحات توسط
نهادهای مالی بینالمللی مانند  IMFپیشنهاد شده است:
 کاهش اتکاء بیش از حد به پزشکان و دادن اولویت بیشتر به پرستاران در فرآیند درمان
 کاهــش ســاعت اضافــه کاری پزشــکان کــه اســتفاده از آن در نظــام درمــان پرتغــال بــرای افزایــش
درآمــد پزشــکان بســیار معمــول بــوده اســت.
 کاهــش اتــکاء بــر بیمارســتانهای تخصصــی و گــران قیمــت (بــر اســاس مشــاهدات بســیاری افــراد
ترجیــح میدادهانــد کــه اقامتهــای طوالنــی در بیمارســتانهای گــران قیمــت داشــته باشــند ،حــال آنکــه
بیمــاری آنهــا قابــل درمــان در بیمارســتانهای معمولــی نیــز بــوده اســت).
 کاهــش اتــکاء بــر خدمــات اورژانســی پرهزینــه (بــر اســاس مشــاهدات در بســیاری از مــوارد افــراد
حتــی در مــوارد غیــر اورژانســی بــه اورژانــس مراجعــه میکردهانــد).
 پیگیری ناکاراییهای ناشی از وجود زیربخشهای مختلف در نظام سالمت عمومیکشور (زیربخشهای
میگیرد)
مورد اشاره کارکنان دولت ،ارتش ،پلیس و برخی دیگر از گروهها را در بر
همان طور که مشاهده میشود با توجه به وجود بحران مالی در این کشور و اتکاء بسیار زیاد نظام درمان این
کشور به منابع عمومی ،بیشتر اصالحات پیشنهاد شده در راستای کاهش هزینههای نظام سالمت بوده است.
1. Regulation
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 -3-2دانمارک
نظــام ســامت در کشــور دانمــارک در حــال حرکــت از یــک نظــام "درمــان محــور" بــه ســوی یــک
نظــام ســامت «پیشــگیری محــور» اســت .نظــام ســامت فعلــی در کشــور دانمــارک محصــول اصالحــات
ســاختاری اعمــال شــده در ســال  2007اســت .پیــش از ســال  ،2007از نظــر ســاختاری نظــام ســامت
بــه  13منطقــه مختلــف کشــور تقســیم شــده بــود کــه هــر یــک از ایــن نمایندگیهــا دارای قــدرت وضــع
مالیــات نیــز بودنــد .پــس از اصالحــات ســال  2007نــه تنهــا تعــداد ایــن مناطــق بــه  5منطقــه کاهــش یافت،

بلکــه قــدرت و اختیــار وضــع مالیــات نیــز از آنهــا ســلب گردیــد .عــاوه بــر ایــن بیشــتر اقدامــات پیشــگیرانه
در حــوزه ســامت نیــز بــه دولتهــای محلــی (شــهرداری هــا) واگــذار گردیــد .تعــداد شــهرداریهای مجــاز بــه
اعمــال ایــن اقدامــات کــه قبـ ً
ا  273بــود بــه  98کاهــش یافــت .بــه ایــن ترتیــب در نظــام ســامت کنونــی،
شــهرداریهای بزرگتــر نقــش پررنگتــری در بخــش ســامت بــازی میکننــد.
نظــام ســامت کشــور دانمــارک ،نظامیبــا پوشــش همگانــی اســت کــه از طریــق مالیــات تأمیــن مالــی
میشــود .نظــام ســامت در ایــن کشــور دارای دو بخــش عمــده اســت :بخــش خدمــات درمانــی پایــه و بخــش
خدمــات بیمارســتانی .بخــش خدمــات درمانــی پایــه بــه مســائل مربــوط بــه حــوزه ســامت عمومیمیپــردازد
و خــود از دو بخــش عمــده تشــکیل شــده اســت :بخــش معاینــه و درمــان و بخــش پیشــگیری .افــراد بیمــار در
وهلــه اول بــه خدمــات درمانــی پایــه مراجعــه میکننــد .درمــان و معاینــات پیشــرفته کــه مســتلزم بکارگیــری
لــوازم و تجهیــزات پیشــرفته و نیــز تخصــص بیشــتر اســت در بخــش بیمارســتانی پیگیــری میشــود .ارجــاع
بیمــار بــه بیمارســتان بــرای دریافــت خدمــات درمانــی تخصصــی و پیشــرفتهتر مســتلزم ارائــه گواهی پزشــکان
عمومیشــاغل در خدمــات درمانــی پایــه اســت .عــاوه بــر ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران ،هــر دو بخــش
خدمــات درمانــی پایــه و خدمــات بیمارســتانی در ف ّعالیتهــای آموزشــی نیــز نقــش ایفــا میکننــد.
همــان طــور کــه اشــاره شــد در ســاختار جدیــد از نظــر اجرایــی ،دولتهــای محلــی نقــش پررنگــی
در ارائــه خدمــات درمانــی بــه شــهروندان دارنــد .از جملــه اقدامــات دولتهــای محلــی در نظــام ســامت
میتــوان بــه مــواردی نظیــر ارائــه خدمــات پرســتاری در منــزل ،خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه مــدارس،
ارائــه خدمــات دندانپزشــکی ،ارائــه منــازل مســکونی بــا خدمــات و تجهیــرات ویــژه بــه ســالمندان اشــاره کرد.
بــا ایــن وجــود مدیریــت بیمارســتانها بــر عهــده دولتهــای منطق ـهای اســت کــه در تقســیمبندی جدیــد
کل کشــور بــه  5منطقــه تقســیم شــده اســت .نقــش دولــت مرکــزی در نظــام ســامت فعلــی در دانمــارک
نظــارت ،ایجــاد هماهنگــی بیــن دولتهــای محلــی و منطق ـهای و ارائــه مشــاوره بــه آنهــا در راســتای ارائــه
بهتــر خدمــات درمانــی بــه شــهروندان اســت .در واقــع دولــت مرکــزی مســئول تنظیــم سیاسـتهای کلــی
بخــش ســامت بــوده و بــر حســن اجــرای ایــن سیاسـتها نیــز نظــارت میکنــد .وزارت بهداشــت و درمــان
بازیگــر اصلــی در دولــت مرکــزی در ایــن زمینــه اســت .وظیفــه اصلــی ایــن وزارتخانــه تدویــن قوانیــن جهــت
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هموارســازی ارائــه انــواع خدمــات درمانــی و پیشــگیری بــه شــهروندان اســت.
منبع اصلی تأمین منابع مالی در نظام سالمت کشور دانمارک حق بیمههای پرداختی و مالیاتهای دریافتی از
شهروندان است .البته بخشی از هزینههای مربوط به خدمات دندانپزشکی و دارو توسط خود افراد پرداخت میشود.
 -4-2اسپانیا
کشــور اســپانیا دارای یــک نظــام ســامت بــا پوشــش همگانــی اســت کــه بــه طــور غیرمتمرکــز در
اســتانهای آن مدیریــت میشــود .مطابــق مــاده  43قانــون اساســی اســپانیا تمــام شــهروندان ایــن کشــور
از حــق برخــورداری از مراقبتهــای پزشــکی و خدمــات درمانــی برخــوردار هســتند .مجموعـهای از قوانیــن و
مقــررات نحــوه برخــورداری شــهروندان از ایــن حــق و نحــوه تعامــل دســتگاههای درگیــر در ارائــه خدمــات
درمانــی در ســطح ملــی و منطق ـهای را مشــخص میکننــد .نهــادی تحــت عنــوان خدمــات ســامت ملــی
( )SNSمتولــی اصلــی ارائــه خدمــات درمانــی بــه شــهروندان اســپانیایی اســت کــه در مناطــق مختلف کشــور

دارای نمایندگــی اســت .البتــه ایــن نمایندگیهــا تــا حــدودی دارای اختیــارات مســتقل هســتند .مهمتریــن
چالشــهای پیــش روی نظــام ســامت در اســپانیا بــه بــاور کارشناســان ایــن حــوزه مدیدریــت غیرمتمرکــز،
جمعیــت
افزایــش هزینههــای دارویــی ،افزایــش هزینههــای مربــوط بــه منابــع انســانی و پیــری روزافــزون
ّ
اســت کــه خــود ناشــی از افزایــش امیــد بــه زندگــی در دهههــای اخیــر در ایــن کشــور بــوده اســت.
اولیــن تالشهــای جــدی بــرای اصــاح نظــام ســامت در اســپانیا بــه ســالهای دهــه  90میــادی
جمعیــت و افزایــش
بازمیگــردد کــه مجموعهــای از عوامــل از جملــه بحــران اقتصــادی آن ســالها ،پیــری
ّ
تقاضــا بــرای خدمــات درمانــی موتــور محرکــه اصالحــات بودنــد .البتــه هیــچ یــک از  64پیشــنهاد ارائــه شــده
بــرای اصالحــات نظــام ســامت در آن ســالها بــه طــور رســمیبه اجــرا در نیامدنــد .اگــر چــه برخــی از ایــن
پیشــنهادات پایــه اصلــی اصالحــات صــورت گرفتــه در ســالهای بعــدی شــدند.
یکــی از اصــول اساســی در نظــام ســامت اســپانیا عدالــت در دسترســی و برخــوداری از خدمــات درمانــی
و مراقبتهــای پزشــکی اســت .اگــر چــه بــا توجــه بــه نابرابریهــای موجــود در منابــع مالــی در نواحــی
مختلــف کشــور ایــن اصــل بــه طــور مکــرر نقــض شــده اســت .بــه ویــژه ایــن امــر در مــورد ارائــه خدمــات
درمانــی تخصصــی در بیمارســتانها بیشــتر مشــهود بــوده اســت .در ایــن راســتا و بــه منظــور رفــع نابرابریهای
موجــود در دسترســی بــه خدمــات درمانــی تخصصــی ،قانونــی در ســال  2003تصویــب شــد کــه هــدف اصلی
آن افزایــش هماهنگــی و همــکاری میــان دســتگاههای ذیربــط جهــت افزایــش دسترســی آحــاد مختلــف
جامعــه بــه خدمــات درمانــی تخصصــی بــوده اســت.
یکی دیگر از اصالحات مهم در نظام سالمت کشور اسپانیا در سال  2012در قالب یک قانون تصویب شد.
هدف اصلی این اصالحات افزایش کیفیت خدمات درمانی و پایداری نظام سالمت عنوان شده است .افزایش دامنه
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پوشش ،مشخص کردن سبد خدمات درمانی یکسان در مناطق مختلف کشور ،معرفی ابزارهای سیاستی به منظور
کنترل بهینه تجویز و مصرف دارو و سیاستهای مربوط به به کارگیری منابع انسانی در نظام درمان از اهم اهداف
در اصالحات سال  2012بودهاند.
آخرین اصالحات صورت گرفته در نظام سالمت کشور اسپانیا به سال  2014باز میگردد .طی اصالحات

اعمال شده افراد بیکاری که بیش از  90روز را در یک سال خارج از مرزهای کشور سپری کنند از پوشش بیمهای
خارج شده و خدمات درمانی به آنها تعلق نخواهد گرفت .این اصالحات با هدف محدود کردن ارائه خدمات درمانی
به افراد مقیم کشور (شهروندان اسپانیایی و افراد خارجی مقیم) صورت گرفته است .مهاجران غیر قانونی و افراد
باالی  26سال که وارد بازار کار نشدهاند (این افراد نه به طور رسمیشاغل بوده و نه به عنوان بیکار از بیمه بیکاری
استفاده میکنند) ،در دامنه پوشش خدمات درمانی قرار ندارند .استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد که از آن
جمله میتوان به زنان باردار ،پناهندگان سیاسی و قربانیان قاچاق انسان اشاره کرد.
خدمات درمانی ارائه شده در نظام سالمت کشور اسپانیا را میتوان در دو گروه کلی جای داد :خدمات درمانی
پایه شامل پیشگیری ،تشخیص و درمان که در مراکز درمانی انجام میشوند و از طریق منابع عمومیتأمین مالی
میشوند .خدمات درمانی تکمیلی شامل داروها ،ارتوپدی ،مشاورههای تغذیهای و  ...که بخشی از هزینههای آنها
از طریق منابع عمومیو باقی مانده آنها با مشارکت بیمهشدگان تأمین مالی میشود.
 -5-2هلند
نظام سالمت فعلی کشور هلند محصول بیش از دو دهه بحث و کشمکشهای سیاسی است که سرانجام در
سال  2006با معرفی این نظام سالمت به پایان رسید .در نظام سالمت جدید طرح بیمه سالمندان بیمار و سایر
جمعیت
طرحهای بیمه درمان که عمدتاً خصوصی بودند یکپارچه شد و به صورت یک نظام بیمه اجباری که تمام
ّ
کشور را تحت پوشش بیمه درمان قرار میدهد درآمد .در واقع هر شهروند هلندی باید یک بیمه درمان برای خود
خریداری نماید که هزینههای دارویی ،پزشکی و بیمارستانی را تحت پوشش قرار میدهد .اعتبار بیمههای خریداری
شده یکساله بوده و در پایان مهلت اعتبار ،افراد میتوانند اقدام به تغییر بیمهگر خود نمایند .خانوارهای با درآمد
پایین از امتیارات مالیاتی در هنگام خرید بیمه بهرهمند خواهند شد .افراد بیمه شده شاغل مبالغی را نیز که به
صورت درصدی از درآمد آنها است توسط کارفرمای خود پرداخت میکنند .هزینههای بیمهای کودکان زیر  18سال
در خانواده نیز توسط دولت از محل درآمدهای عمومیپرداخت میشود .شکل شماره  1بازیگران عمده در نظام
سالمت کشور هلند و نحوه تعامل میان آنها را نشان میدهد .چهارچوب نهادی نظام سالمت جدید نیز بر مبنای
رقابت مدیریت شده 1قرار گرفته است تا بیمهگران و عرضهکنندگان خدمات درمانی از طریق رقابت بتوانند نه تنها
کیفیت خدمات درمانی را ارتقاء بخشند بلکه در راستای افزایش پایداری مالی نظام سالمت نیز حرکت کنند.
1. Regulated competition
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مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی رشد هزینههای درمانی یکی از مشکالت پیش روی کشور هلند بوده
است .مطابق آخرین برآوردهای  OECDنزدیک به  12درصد از  GDPاین کشور به هزینههای درمانی اختصاص
پیدا میکند .در واقع کشور هلند پس از آمریکا دارای باالترین هزینههای درمانی به صورت درصدی از تولید ملی
است .در حال حاضر کاهش این هزینهها در کانون توجه سیاستگذاران و اصالحات در حوزه سالمت در این کشور
است تا پایداری آن را در آینده تضمین نماید.

نظام سالمت کشور هلند ترکیبی از عرضهکنندگان خصوصی خدمات درمانی است که توسط منابع
عمومیتأمین مالی میشوند .دو نوع بیمه سالمت در این کشور مرسوم است« :بیمه عمومیسالمت» و «بیمههای
خاص پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند .خدمات درمانی نیز در
خاص سالمت» که در مواقع انجام هزینههای
ّ
گروه خدمات پایه و خدمات تخصصی به افراد ارائه میشوند .هر خانواده هلندی باید یک پزشک خانواده برای خود
انتخاب نماید .ارائه خدمات پایه توسط پزشک خانواده که یک پزشک عمومیاست به افراد ارائه میشود .استفاده
از خدمات تخصصی در بیمارستانها و مراکز درمانی پیشرفته مستلزم ارجاع توسط پزشک خانواده است .تنها
در این صورت است که هزینه خدمات پزشکی تخصصی به افراد بازپرداخت میشود .در واقع در صورت مراجعه
مستقیم افراد به بیمارستانها جهت دریافت خدمات درمان تخصصی هزینههای آن بر عهد ه خود فرد خواهد بود
و بیمهگر هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینهها نخواهد داشت .این مکانیسم به منظور افزایش بهرهوری در ارائه
خدمات درمانی تخصصی طراحی شده است تا تنها افرادی به این مراکز مراجعه کنند که واقعاً به آن نیاز دارند.

شکل  -1ساختار بیمه درمان در کشور هلند پس از اصالحات سال 2006
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 -6-2اتریش
ریش ـههای تاریخــی نظــام ســامت در کشــور اتریــش بــه اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی بازمیگــردد
کــه در قالــب مــدل برنامههــای اجتماعــی بیســمارک ،بیمههــای درمــان و حادثــه بــرای کارگــران معرفــی
شــد .پــس از آن نیــز تح ـ ّوالت صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه عمدت ـاً در جهــت افزایــش دامنــه پوشــش
بیمههــای درمانــی بــرای شــاغلین در بخشهــای مختلــف و اعضــای خانــواده آنهــا بــوده اســت .بــه عنــوان
نمونــه ،دامنــه پوشــش بیمــه درمانــی از  66درصــد در ســال  1948بــه حــدود  96درصــد در ســال 1986
افزایــش یافــت .افزایــش دامنــه پوشــش مرهــون اجــرای برنامههایــی از جملــه برقــراری بیمههــای درمانــی
بــرای خویــش فرمایــان و روســتائیان بــوده اســت .در ایــن دوره شــاهد افزایــش و تنــوع خدمــات ارائــه شــده
بــه بیمهشــدگان نیــز بودهایــم کــه از جملــه آن میتــوان بــه دسترســی نامحــدود بــه خدمــات بیمارســتانی،
افزایــش برنامههــای پیشــگیری و  ....اشــاره کــرد.
از جملــه مــوارد بحثبرانگیــز در نظــام ســامت کشــور اتریــش کــه موضــوع اصلــی اصالحــات در دو دهــه
اخیــر نیــز بــوده اســت ،خدمــات درمانــی ارائــه شــده در بیمارســتانها و نحــوه تأمیــن مالــی آنهــا اســت.
عمــده مقرراتگذاریهــای جدیــد صــورت گرفتــه در ســالهای اخیــر نیــز در همیــن حــوزه بــوده اســت کــه
یکــی از مهمتریــن آنهــا در ســطح ملــی و مابقــی در ســطح ایالتــی (اســتانی) بــوده اســت .مطابــق قانــون
کشــور اتریــش ،تصمیمگیریهــای کلــی و تعییــن خطیمشــی در مــورد خدمــات بیمارســتانی بــر عهــده
دولــت فــدرال اســت .البتــه دولتهــای ایالتــی از اختیــارات اجرایــی گســترده در ایــن حــوزه برخــوردار
هســتند .ترتیبــات هماهنگــی و میــزان مســئولیت دولــت فــدرال و دولتهــای ایالتــی در حــوزه ارائــه خدمــات
بیمارســتانی در قانــون آمــده اســت .دو برنامــه اصالحــات مهــم در حــوزه ســامت در ســالهای  2005و
 2010معرفــی و اعمــال شــده اســت کــه در ادامــه بــه طــور مختصــر بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
دولــت فــدرال بازیگــر و مســئول اصلــی در نظــام ســامت در کشــور اتریــش اســت .تنهــا اســتثنای موجود
ارائــه خدمــات بیمارســتانی اســت کــه در آن نقــش و اختیــارات گســتردهتری بــه دولتهــای ایالتــی داده

شــده اســت .تأمیــن مالــی نظــام درمــان در ایــن کشــور بــه صــورت ترکیبــی اســت .بــه عنــوان نمونه در ســال
 ،2011در حــدود  23درصــد از هزینههــای نظــام درمــان از منابــع خصوصــی و مابقــی  77درصــد از منابــع
عمومیتأمیــن مالــی شــدهاند .از منابــع مالــی خصوصــی اختصــاص داده شــده بــه درمــان نیــز در حــدود 75
درصــد توســط پرداخــت خــود افــراد ( )Out-of-Pocket Paymentو مابقــی  25درصــد توســط بیمههــای
خصوصــی و بنگاههــای خیریــه پرداخــت شــده اســت .در مــورد منابــع عمومینیــز در حــدود  58درصــد آن
از محــل کســورات دریافتــی از بیمهشــدگان 42،درصــد آن از محــل مالیــات تأمیــن مالــی شــده اســت .بــه
ایــن ترتیــب ســهم مبالــغ پرداخــت شــده از جیــب توســط افــراد در نظــام ســامت اتریــش در ایــن ســال در
حــدود  17درصــد بــوده اســت.
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نظام درمان در این کشور دامنهای از خدمات درمانی متن ّوع را به افراد تحت پوشش ارائه میدهد که از جمله آن
میتوان به خدمات درمانی پایه که توسط پزشکان عمومیطرف قرارداد با بیمههای اجتماعی ارائه میشود ،خدمات
تخصصی درمانی ،خدمات اورژانسی ،خدمات دندانپزشکی ،ارائه داروها و تجهیزات پزشکی مانند ویلچر ،خدمات
پیشگیری از جمله واکسناسیون و  .....اشاره کرد .در صورتی که افراد بخواهند از خدماتی که خارج از لیست مجاز،
خدمات ارائه شده توسط بیمههای اجتماعی استفاده کنند باید هزینههای مربوطه را از جیب خود بپردازند .از نظر
جمعیت کشور ،دارای یکی از باالترین
دامنه پوشش نیز ،نظام سالمت اتریش با تحت پوشش قرار دادن  99درصد
ّ
نرخهای پوشش بیمههای درمانی در جهان است.
اصالحات پیشنهادی و صورت گرفته در نظام سالمت اتریش حول دو محور اصلی بوده است :ساختار سازمانی
نظام درمان و دامنه و ت ّنوع خدمات ارائه شده توسط بیمهاجتماعی درمان و مشارکت متناسب افراد در تأمین مالی
این خدمات .البته محور اول به طور نسبی بیشتر در کانون توجه و موضوع اصالحات بوده است .پیچیدگیهای
ساختاری و همپوشانی وظایف و اختیارات و تا حدودی تأمین مالی ،به ویژه در بخش خدمات بیمارستانی یکی از
معضالت ساختاری نظام سالمت اتریش در دهههای اخیر بوده است که موضوع اصلی اصالحات سالهای  2005و
 2012بوده است.
یکی دیگر از اصالحات صورت گرفته در سال  ،2012الزام ثبت الکترونیک تمام سوابق پزشکی مشترکین
از جمله داروهای تجویز شده به آنها بوده است تا در صورت لزوم پزشکان ،بیمارستانها و داروخانهها بتوانند با
دسترسی به پرونده پزشکی آنها و استفاده از اطالعات درج شده در آنها ،فرآیند درمان را بهینه کنند .به ویژه پزشکان
میتوانند با دسترسی به اطالعات گذشته بیماران خود نه تنها فرآیند درمان را سرعت ببخشند بلکه آن را بهینهتر
(از نظر هزین های) نیز نمایند .ایجاد چنین پایگاه اطالعاتی در جهت بهینه کردن نظام سالمت بوده است .البته ایجاد
این سیستم یکپارچه اطالعاتی با انتقاداتی از سوی برخی از پزشکان و سازمانهای مرتبط با آنها مواجه بوده است.
منتقدین بر هزینههای اجرایی ایجاد چنین پایگاه اطالعاتی ،امنیت اطالعات و حفظ حریم شخصی بیماران به عنوان
نقاط ضعف احتمالی این برنامه تاکید کردهاند .در واقع مطابق گزارش ارائه شده توسط وزارت بهداشت ،هزینه
اولیه اجرای طرح "ایجاد شبکه یکپارچه اطالعات بیماران" در حدود  130میلیون یورو و هزینههای ساالنه
نگهداری آن در حدود  18میلیون یورو برآورد شده است .البته این گزارش در ادامه این نکته را نیز اضافه میکند
که در صورت اجرای کامل طرح که از ابتدای سال  2017امکانپذیر خواهد بود ،ساالنه در حدود  129میلیون یورو
صرفهجویی در منابع نظام درمان وجود خواهد داشت .بنابراین به نظر میرسد که در مجموع اجرای این طرح بر
خالف نظر منتقدین از صرفههای اقتصادی قابل توجهی برخوردار است .ضمن آنکه جهت برطرف کردن امکان سوء
استفاده از اطالعات شخصی بیماران ،جرم انگاری آن و دادن اختیار به بیماران برای ثبت اطالعات در این سامانه
نیز پیشنهاد شده است.

مروری بر نظامهای مستمری در کشورهای منتخب جهان و مقایسه تطبیقی آن با سیستم مستمری سازمان...
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 -7-2سوئد
تشــکیل نظــام ســامت کشــور ســوئد ریشــه در دولتهــای محلــی دارد کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم
و ابتــدای قــرن بیســتم بــه ارائــه خدمــات درمانــی بــه شــهروندان میپرداختهانــد .در ابتــدا گروههــای
هــدف فقــط فقــرا بودنــد .در ادامــه مقابلــه بــا بیماریهــای اپیدمیــک 1نیــز در زمــره وظایــف ایــن نهادهــای

محلــی قــرار گرفــت .در ادامــه لیســت مجــاز خدمــات ارائــه شــده توســط ایــن نهادهــا رفتــه رفتــه بــا افزایــش
همــراه بــوده اســت .بــه عنــوان مثــال در دهــه  30میــادی ،خدمــات دندانپزشــکی نیــز بــه لیســت خدمــات
ارائــه شــده اضافــه شــد .بیــن ســالهای دهــه  1950تــا  1980میــادی نیــز شــاهد ارائــه خدمــات درمانــی
تخصصــی در بیمارســتانهای بــزرگ ،در نظــام درمــان ایــن کشــور بودهایــم .از اواســط دهــه  1980میــادی
ّ
دولتهــای محلــی بــا مشــکالت جــدی کســری بودجــه و بهــرهوری پاییــن در ارائــه خدمــات بــه بیمهشــدگان
خــود دســت و پنجــه نــرم کردهانــد .ایــن امــر بــا بــروز رکــود در دهــه  1990میــادی تشــدید شــده و بــا
کاهــش شــدید تعــداد تختهــای بیمارســتانی و پرســنل درمــان بــه ویــژه کمــک پرســتار همــراه بــوده اســت.
خاصــی
در حــوزه خدمــات نیــز ارائــه خدمــات اورژانســی جهــت کاهــش هزینههــا بــه بیمارســتانهای ّ
محــدود شــده اســت.
کشــور ســوئد دارای یــک نظــام ســامت غیرمتمرکــز اســت .هــر چنــد دولــت مرکــزی مســئول اصلــی
سیاســتگذاری در بخــش ســامت اســت امــا ایــن دولتهــای محلــی ( 16دولــت محلــی) و منطقـهای (شــامل
 4منطقــه) هســتند کــه نقــش عمدهــای در ارائــه خدمــات درمانــی بــه شــهروندان ســوئدی دارنــد .حــدود 70
درصــد از منابــع مالــی نظــام درمــان در ایــن کشــور از محــل مالیاتهــا (شــامل کســورات پرداختــی توســط
شــاغلین) 26 ،درصــد از محــل کمــک هــای دولتــی و  4درصــد باقــی مانــده توســط بیمــاران تأمیــن مالــی
میشــود .دولتهــای محلــی در تعییــن نــرخ مالیــات بــرای بیمههــای اجتماعــی دارای اختیــار بــوده و
نقــش اساســی در مدیریــت و ارائــه خدمــات درمانــی پایــه دارنــد .ایــن خدمــات توســط  1100واحــد درمانــی
در سرتاســر کشــور عرضــه میشــوند .برخــی از ایــن خدمــات درمانــی پایــه توســط بخــش خصوصــی ارائــه
میشــود کــه طــرف قــرارداد بــا دولتهــای محلــی هســتند .بــا توجــه بــه اختیــارات داده شــده بــه دولتهــای
محلــی در سیاســتگذاریهای حــوزه ســامت ،توزیــع جعرافیایــی ارائهدهنــدگان خصوصــی خدمــات درمانــی در
شــهرهای مختلــف نیــز متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثــال در شــهر اســتکهلم بیــش از نیمـیاز ارائهکننــدگان
خدمــات درمانــی پایــه توســط بخــش خصوصــی اداره میشــوند .ایــن نســبت بــرای شــهرهای دیگــر بســیار
کمتــر اســت .خدمــات بیمارســتانی نیــز توســط دولتهــای محلــی مدیریــت میشــوند کــه  70بیمارســتان
بــه افــراد تحــت پوشــش ،خدمــات بیمارســتانی ارائــه میدهنــد .در مقابــل ،ارائــه خدمــات درمانــی فــوق
تخصصــی کــه در بیمارســتانهای تخصصــی و برخــی از دانشــگاهها ارائــه میشــود توســط دولتهــای
1. Epidemic Disease
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منطقـهای مدیریــت میشــوند .تعــداد  7بیمارســتان فــوق تخصصــی وجــود دارنــد کــه در مناطــق مختلــف
کشــور بــه افــراد تحــت پوشــش خدمــات درمانــی فــوق تخصصــی ارائــه میدهنــد.
نقــش دولــت مرکــزی در نظــام ســامت کشــور ســوئد تصویــب قوانیــن مربوطــه در ایــن حــوزه و ایجــاد
هماهنگــی میــان دولتهــای محلــی و منطقـهای بــه منظــور ارائــه خدمــات درمانــی بــه شــهروندان ســوئدی

اســت .ایــن هماهنگیهــا توســط  10نهــاد دولتــی صــورت میگیــرد کــه بــه طــور مســتقیم درگیــر فرآینــد
برنامهریــزی ،نظــارت و سیاســتگذاری در حــوزه درمــان و ســامت عمومیکشــور هســتند.
برخــی از اصالحــات صــورت گرفتــه در نظــام ســامت ســوئد در بخــش دارو بــوده اســت .بــه عنــوان نمونه
در ســال  2009در مــورد امــکان ف ّعالیتهــای داروخانههــای خصوصــی تجدیــد نظــر صــورت گرفتــه و بــه آنهــا
اجــازه ف ّعالیــت داده شــد .در مــورد داروهــای غیرتجویــزی( 1بــدون نســخه) نیــز اجــازه فــروش آنهــا در خارج
از داروخانههــا صــادر شــد .نتایــج ارزیابــی حاصــل از اصالحــات صــورت گرفتــه در بخــش دارو حاکــی از آن
اســت کــه تعــداد داروخانههــا در فاصلــه بیــن ســالهای  2009تــا  2013بــا  40درصــد افزایــش یافتــه و
بــه  1300داروخانــه رســیده اســت .در نتیجــه امــکان فــروش داروهــای غیرتجویــزی در خــارج از داروخانههــا،
برندهــای جدیــدی از آنهــا بــه بــازار آمــد کــه نســبت بــه برندهــای موجــود  15تــا  75درصــد قیمتهــای
پایینتــری دارنــد .اصالحــات دیگــری نیــز در جهــت پررنگتــر کــردن نقــش دولــت مرکــزی در نظــام ســامت
کشــور و بررســی عدالــت در دسترســی بــه خدمــات درمانــی بــرای تمــام شــهروندان و رفــع هــر گونــه تبعیض
بــر علیــه گروههــای آســیپپذیر از جملــه اقلیــت هــا و افــراد بــا شــرایط خــاص (ماننــد معلولیــن و بیمــاران
روانــی) در دســت اجــرا بودهانــد .در واقــع دولــت مرکــزی ســوئد تاکیــد زیــادی بــر آزادی انتخــاب افــراد برای
خدمــات درمانــی پایــه و امــکان ف ّعالیــت ارائهکننــدگان خصوصــی خدمــات درمانــی پایــه بــه منظــور افرایــش
عدالــت در دسترســی بــه خدمــات درمانــی بــرای تمــام افــراد در ایــن اصالحــات داشــته اســت .افزایــش دامنه
انتخــاب بــرای افــراد در حــوزه خدمــات درمانــی تخصصــی نیــز اخیــرا ً در دســتور کار بســیاری از دولتهــای
محلــی قــرار داشــته اســت.
از نظــر دامنــه پوشــش بیمههــای اجتماعــی درمــان ،تمــام افــراد مقیــم کشــور ســوئد بــا هــر ملیتــی
تحــت پوشــش خدمــات درمانــی قــرار دارنــد .خدمــات درمانــی اورژانســی نیــز بــرای تمام افــراد مقیــم اتحادیه
اروپــا 2و منطقــه اقتصــادی اروپــا 3و  9کشــور دیگــر کــه دارای توافقهــای دوجانبــه 4بــا کشــور ســوئد هســتند
ارائــه میشــود .در مــورد افــراد غیرمقیــم ماننــد مهاجــران غیرقانونــی و یــا متقاضیــان پناهندگــی ،امــکان
ارائــه خدمــات درمانــی و دندانپزشــکی ارزان وجــود دارد .در مجمــوع خدمــات درمانــی ارائــه شــده بــه لطــف
داروهایی که برای مصرف نیاز به تجویزپزشک ندارند = Non-Prescription Drugs
European Union
European Economic Area
Bilateral Agreements

1.
2.
3.
4.

مروری بر نظامهای مستمری در کشورهای منتخب جهان و مقایسه تطبیقی آن با سیستم مستمری سازمان...

95

سوبســیدهای قابــل توجــه ،بســیار ارزان بــوده و حتــی خدماتــی ماننــد مراقبــت هــای دوران بــارداری 1و یــا
خدمــات درمانــی پایــه بــرای کــودکان مجانــی اســت .البتــه قیمــت خدمــات درمانــی ارائــه شــده در مناطــق
مختلــف ســوئد تــا حــدودی متفــاوت اســت.
 -8-2ترکیه
قبــل از ســال  ،2004روشهــای تأمیــن مالــی و ســاختار نظــام ســامت ترکیــه دارای ســاختاری

غیرمنســجم بــود کــه دسترســی بــه خدمــات درمانــی را بــرای شــهروندان آن ســخت و نابرابــر کــرده بــود .بــه
عنــوان مثــال در ســال  2003حــدود  32درصــد از جمعیــت کشــور هزینههــای درمانــی خــود را از جیــب
پرداخــت میکردنــد .جهــت بهبــود نظــام ســامت ،اصالحاتــی اساســی توســط دولــت ترکیــه آغــاز شــد کــه از
جملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 نظــام بیمــه ســامت همگانــی در ســال  2008تاســیس شــد و در ســال  2012کل جمعیــت را
تحــت پوشــش خــود درآورد .بــه ایــن ترتیــب کل جمعیــت بــه شــکل اســتاندارد و برابــر بــه خدمــات درمانــی
دسترســی پیــدا کردنــد.
 در ســال  ،2010برنامــه پزشــک خانــواد بــه تمــام مناطــق کشــور گســترش یافــت کــه در نتیجــه
تعــداد پزشــکان و پرســتاران نیــز افزایــش یافــت.
 بــا افزایــش هزینههــای دولتــی بخــش بهداشــت و درمــان بیــن ســالهای  2002تــا  ، 2012پرداختهــای
از جیــب کاهــش یافتــه و رضایــت شــهروندان از خدمــات درمانــی در طول فرآینــد اصالحــات افزایش یافت.
 ســاختار ورازت بهداشــت ،کشــور تغییــر یافــت و نهادهــای جدیــدی بــه آن اضافــه شــدند .بــه منظــور
اســتفاده بهینــه و کارا از منابــع موجــود ،نهــاد تــازه تاســیس بیمارســتانهای دولتــی ،2در تمامیاســتانها
اقــدام بــه راهانــدازی «اتحادیــه بیمارســتانهای دولتــی» نمــود.
 امتیــاز انحصــاری خریــد و بازپرداخــت خدمــات درمانــی را از طریــق بیمههــای عمومیبــه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی SGK3واگــذار شــد.
درمانــی را از عرضهکننــدگان خــارج از ایــن نهــاد خریــداری کــرده و بــه شــهروندان ترکیــه ارائــه
میکننــد .خدمــات درمانــی را میتــوان بــه قیمــت مقطــوع از عرضهکننــدگان خریــداری کــرد .لیســت
خدمــات درمانــی تحــت پوشــش بیمــه همگانــی ســامت ،بــه شــرح زیــر اســت:

1. Maternity Services
2. Public Hospitals Institution
( 3. Sosyal Güvenlik Kurumu) Social Security Institution
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خدمات درمانی حمایتی شامل:
 خدمات بستری و سرپایی
 مراقبت های بارداری (بستری و سرپایی)
 خدمات دندانپزشکی (بستری و سرپایی)

 مرتبط با لقاح مصنوعی (باروری آزمایشگاهی)
 خــون و فراوردههــای خونــی ،داروهــا ،پروتــز ،تجهیــزات پزشــکی بــرای اســتفاده شــخصی ،مــواد
پزشــکی بــرای تشــخیص و معالجــه ،درمــان ،ترمیــم و نگهــداری تجهیــزات پزشــکی و غیــره.
در نظــام ســامت ترکیــه بــه منظــور کاربــرد موثرتــر بیمــه ســامت همگانــی از سیســتم ارجــاع ســه
مرحلهــای اســتفاده میشــود :اولیــن مرحلــه پزشــکان خانــواده هســتند .در حالیکــه بیمارســتانهای دولتــی و
خصوصــی کــه صرفـاً خدمــات بیمارســتانی ارائــه میدهنــد در مرحله دوم هســتند ،بیمارســتانهای آموزشــی
و پژوهشــی و بیمارســتانهای دانشــگاهی نیــز در مرحلــه ســوم قــرار دارنــد.
پیــش شــرط تحــت پوشــش قــرار گرفتــن بیمــه همگانــی ،مســتلزم پرداخــت حــق بیمــه بــرای یــک
دوره حداقــل  30روزه اســت .البتــه کارمنــدان  ،SGKافــراد بــدون تابعیــت ،پناهنــدگان و افــرادی کــه تحــت
پوشــش برنامههــای کمکهــای اجتماعــی هســتند از چنیــن الزامیمعــاف بــوده و بــه طــور خــودکار تحــت
پوشــش بیمــه ســامت همگانــی قــرار میگیرنــد .ضمــن آنکــه افــراد زیــر  18ســال ،افــراد نیازمنــد بــه
کمکهــای فــوری پزشــکی (بــه دلیــل حــوادث شــغلی ،بیماریهــای مرتبــط بــا شــغل ،بیماریهــای
واگیــردار ،افــراد آســیب دیــده در بالیــای طبیعــی ،جنــگ و زنــان بــاردار) بــدون هیــچ پیــش شــرطی تحــت
پوشــش بیمــه ســامت همگانــی قــرار خواهنــد گرفــت .بــه منظــور تحــت پوشــش قــرار گرفتــن افــراد خویش
فرمــا ،1بدهــی حــق بیمــه آنهــا نبایــد بالــغ بــر بیــش از  60روز حــق بیمــه باشــد.
کســانی کــه از مزایــای خدمــات درمانــی اســتفاده میکننــد ،بایــد ســهمیاز هزینههــا را بپردازند .مشــارکت
در پرداخــت در صــورت انجــام معاینــات بدنــی ،اروتــز و پروتــز ،مصــرف داروهــا یــا مراقبــت هــای بــارداری
صــورت میگیــرد .هــدف از مشــارکت در پرداخــت ،جلوگیــری از اســتفادههای بــی مــورد از خدمــات درمانــی
اســت .اگــر چــه بــرای مشــارکت افــراد در اســتفاده از خدمــات ارائــه شــده یــک ســقف تعییــن شــده اســت.
ســهم پرداخــت شــده توســط افــراد در اســتفاده از یــک خدمــت درمانــی مشــخص یــا خریــد تجهیزات پزشــکی
(صرفـاً یــک آیتــم) نبایــد بیــش از  75درصــد حداقــل دســتمزد باشــد .البتــه در مــورد حــوادث ناشــی از کار یــا
بیماریهــای مربــوط بــه شــغل ،عملیــات نظامــی ،جنــگ ،بالیــای طبیعــی ،بیماریهــای مزمــن ،پیونداعضــاء
یــا بافــت یــا ســلولهای بنیــادی و معاینــات کنترلــی آنهــا ،افــراد ملــزم بــه پرداخت ســهم مشــارکتی نیســتند.
همــان طــور کــه اشــاره شــد نظــام بیمــه ســامت همگانــی از طریــق دریافــت حــق بیمههــا ،تأمیــن
1. Self-Employed
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مالــی میشــود .نــرخ حــق بیمــه ،نظــام ســامت عمومی12/5درصــد درآمــد ناخالــص اســت کــه ســهم
کارمنــد و ســهم کارفرمــا بــه ترتیــب  5و  7/5درصــد اســت .نــرخ حــق بیمــه بــرای خویــش فرمایــان 12/5
درصــد و بــرای بیــکاران نیــز  12درصــد حداقــل دســتمزد اســت .حــق بیمههــای افــراد بــا درامــد کمتــر
از یــک ســوم دســتمزد حداقــل ،بوســیله دولــت از محــل درآمدهــای عمومیپرداخــت میشــود .بــرای
کســانی کــه درآمدشــان بیــش از یــک ســوم حداقــل دســتمزد ،امــا کمتــر از آن اســت ،نــرخ حــق بیمههــای
پرداختــی کمتــر خواهــد بــود.
 -9-2جمهوری چک
منبــع اصلــی تأمیــن مالــی (حــدود 80درصــد) نظــام ســامت در کشــور چــک ،طــرح بیمــه ســامت
عمومیاســت کــه خــود از محــل حــق بیمههــای پرداختــی تأمیــن مالــی میشــود .ایــن طــرح بــرای
کلیــه کســانی کــه دارای اقامــت دائــم در جمهــوری چــک هســتند ،اجبــاری اســت .همچنیــن مشــارکت کلیه
کارکنانــی کــه بــرای یــک کارفرمــای اهــل چــک کار میکننــد (حتــی اگــر اهــل کشــور دیگــری باشــند) در
ایــن طــرح اجبــاری اســت .حــق بیمــه توســط کارکنــان یــا افــراد خویشفرمــا و یــا کســانی کــه درآمــدی
ندارنــد امــا در زمــره مشــمولین بیمــه دولتــی قــرار نمیگیرنــد؛ پرداخــت میشــود .افــرادی کــه شــامل بیمــه
دولتــی میشــوند عبارتنــد از بازنشســتگان ،کــودکان (تــا زمــان اتمــام تحصیــل) ،بیــکاران رســمیثبت شــده،
زنانــی کــه در مرخصــی زایمــان هســتند ،معلولیــن ،والدیــن کــودکان کــم ســن و ســال (در صــورت نداشــتن
اســتطاعت مالــی) ،زندانیــان و غیــره .نــرخ حــق بیمــه بــرای بیمهشــدگان ف ّعــال توســط قانــون تعییــن شــده
و در  20ســال اخیــر ثابــت بــوده اســت .ایــن نــرخ 13/5درصــد درآمــد ناخالــص اســت کــه 9درصد آن توســط
کارفرمــا و 4/5درصــد توســط کارمنــد و بــدون در نظــر گرفتــن ســقف بــرای درآمــد پرداخــت میشــود.
نــرخ بیمــه دولتــی توســط دولــت تعییــن میشــود و ایــن نــرخ در واقــع ابــزاری اســت کــه میــزان تأمیــن
مالــی دولتــی طــرح درمــان را مشــخص میکنــد .ســهم درآمــد بیمــه درمــان دولتــی از کل درآمــد طــرح
بیمــه درمــان عموم ـیاز ســال  1993بــه ایــن ســو بیــن  20الــی  27درصــد در نوســان بــوده اســت .ایــن
در حالیســت کــه هزینــه واقعــی بیمــه درمــان دولتــی بیــش از دو برابــر ســهم درآمــدی ایــن طــرح اســت.
بنابرایــن ،یــک نــوع یارانــه هدفمنــد در سیســتم درمــان وجــود دارد کــه از افــراد در دهکهــای بــاالی درآمدی
بــه صــورت مالیــات گرفتــه شــده و بــه مشــمولین بیمــه دولتــی پرداخــت میگــردد.
طــرح بیمــه درمــان عمومیتوســط  8شــرکت بیمــه درمــان اجــرا میشــود کــه یکــی از آنهــا (موسســه
بیمــه درمــان عمومیجمهــوری چــک) بــه دالیــل تاریخــی و اینکــه در گذشــته دارای انحصــار بــوده موقعیــت
غالــب را داراســت .بــه گونــه ای کــه 60درصــد بــازار در اختیــار ایــن شــرکت اســت .بــا ایــن حــال هــر فــرد
مختــار اســت کــه در هــر کــدام از ایــن شــرکتها ،بیمــه درمــان داشــته باشــد .قوانیــن ایــن شــرکتهای
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بیمــه نیــز تــا حــد زیــادی مشــابه یکدیگــر اســت.
حــق بیمههــا بــه صــورت جداگانــه توســط ایــن شــرکتهای بیمــه جمــعآوری میشــوند .ایــن
مؤسســات همچنیــن بــا شــرکتهای خدمــات درمانــی بــه صــورت جداگانــه قــرارداد میبندنــد .هرچنــد
قیمــت خدمــات درمانــی تــا حــد زیــادی توســط وزارت بهداشــت و بــه صــورت یکنواخــت تعییــن میشــود

امــا قــدرت چانــه زنــی مؤسســات بیمــه درمــان و تأمیــن کننــدگان خدمــات درمانــی نیــز در ایــن زمینــه
تعییــن کننــده اســت .از ســوی دیگــر ،بســته بازپرداخــت بــرای همــه مؤسســات بیمـهای بــه صــورت یکســان
توســط وزارت بهداشــت تعییــن میشــود .بنابرایــن ،اگــر چــه ایــن مؤسســات بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد
امــا در واقــع ،فضــای چندانــی بــرای رقابــت وجــود نــدارد.
منبــع دیگــر تأمیــن منابــع مالــی سیســتم درمــان ،پرداختهــای مستقیمیاســت کــه توســط بیمــاران
بــرای خدماتــی پرداخــت میشــود کــه تحــت پوشــش طــرح بیمــه درمــان عمومیقــرار ندارنــد .در کنــار
ایــن ،مشــارکت در هزینههــای درمــان بــه صــورت پرداخــت از جیــب (معــادل 15/9درصــد کل هزینــه
سیســتم درمــان در ســال  )2012و کاهــش یارانههــای پرداختــی توســط شــهرداریها و دولتهــای محلــی
(5/3درصــد در ســال  )2012از محــل همیــن پرداختهــای مســتقیم تأمیــن میشــود .بــا ایــن حــال ،ســهم
بخــش خصوصــی از سیســتم درمــان جمهــوری چــک بســیار ناچیــز اســت و پوشــش همــه جانبــه طــرح بیمه
درمــان عمومیجایــی بــرای رشــد و توســعه بیمههــای خصوصــی تکمیلــی باقــی نگذاشــته اســت .بیمــه
درمــان خصوصــی تنهــا بــرای افــرادی اســت کــه در کشــور چــک زندگــی میکننــد امــا تحــت پوشــش بیمــه
درمــان عمومیقــرار نمیگیرنــد .بــرای مثــال ،افــرادی کــه از کشــورهای خــارج ار اتحادیــه اروپــا وارد ایــن
کشــور شــده و بــه صــورت غیررســمیبه کار مشــغولند.
پرداخــت هزینههــای درمانــی در ســه ســطح ،اول ،دوم و ســوم انجــام میشــود و برخــی خدمــات ماننــد
عمــل جراحــی زیبایــی ،پروتــز دنــدان و غیــره شــامل بیمــه درمــان عمومینمیشــود .هزینـ های کــه توســط
خــود بیمــار پرداخــت میشــود شــامل  1/2یــورو بــرای هــر ویزیــت پزشــک و  4یــورو بــرای هــر روز بســتری
در بیمارســتان اســت .البتــه همیــن هزینههــای انــدک نیــز بــا مخالفتهایــی مواجــه شــده و دادگاه قانــون
اساســی فعــ ً
ا آن را بــه حالــت تعلیــق درآورده اســت .انتظــار میــرود در آینــده ایــن هزینههــا بــا مقــدار
کمتــری از بیمــاران دریافــت گــردد.
امکانات پزشکی و درمانی در جمهوری چک ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی را شامل میشود .بخش
عمده این امکانات به صورت قراردادی در خدمت طرح بیمه درمان عمومیهستند .بیمارستانهای بزرگ به طور
کلی دولتی بوده و بیمارستانهای کوچک نیز عموماً در اختیار دولتهای محلی قرار گرفتهاند .بیماران مشمول
طرح بیمه درمان عمومیدر انتخاب بیمارستانها آزاد بوده و هیچ محدودیتی ندارند.
اخیــرا ً برخــی اصالحــات در طــرح بیمــه درمــان عمومیصــورت گرفتــه اســت .آخریــن مــورد از ایــن
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اصالحــات دارای دو مرحلــه بــود .در مرحلــه اول قــرار شــد کــه طــرح بیمــه درمــان عموم ـیدر مــورد هــر
گونــه خدمــات درمانــی و پزشــکی ،ارزانتریــن حالــت را تحــت پوشــش قــرار دهــد .در مرحلــه دوم ،مقــرر
گردیــد کــه اگــر بیمــاری تمایــل داشــته باشــد کــه خدماتــی گرانتــر از آنچــه در مرحلــه اول مشــخص شــده
(ارزانتریــن خدمــت) دریافــت کنــد ،آنــگاه بایســتی مــا بــه التفــاوت هزینــه را بپــردازد .در ایــن مرحلــه برخــی

تمهیــدات نیــز اندیشــیده شــد تــا امــکان ســوء اســتفاده پرســنل درمانــی در جهــت ترغیــب بیمــاران بــه
اســتفاده از خدمــات گرانتــر گرفتــه شــود .همچنیــن قانونــی گذاشــته شــد مبنــی بــر اینکــه اگــر بیمــاری بــر
خــاف تشــخیص پزشــک ،اصــرار بــه دریافــت خدماتــی گرانتــر نمایــد ،بایــد تمامیهزینــه درمــان را پرداخــت
کنــد .در همیــن راســتا وزارت بهداشــت اقــدام بــه تعییــن ارزانتریــن تعرفههــای خدمــات درمانــی تحــت
پوشــش بیمــه درمــان عمومینمــود .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اقدامــات نیــز بــا مخالفــت دادگاه
قانــون اساســی جمهــوری چــک مواجــه شــده اســت .اســتدالل دادگاه ایــن اســت کــه چنیــن اقداماتــی بایــد
بــر طبــق یــک قانــون مصــوب صــورت گیــرد و نــه بــر مبنــای آییــن نامههــای داخلــی یــک وزارتخانــه.
 -10-2رومانی
نظــام ســامت رومانــی بیــن ســال هــای  1990تــا  1998بــر مبنــای مجموعهــای از آییــن نامههــا و
مقــررات دولتــی اداره میشــد .در ادامــه ،اصالحــات نظامنــدی بــرای ســازگاری بــا قانــون بیمــه درمــان،
قانــون ســامت عمومــی ،قانــون ســاختار بیمارســتانها و قانــون داروســازی بــه اجــرا درآمــد .ایــن قوانیــن
چارچــوب قانونــی الزم را بــرای یــک سیســتم بیمــه درمــان غیرمتمرکــز بــه وجــود آورده کــه در آن صنــدوق
بیمــه درمــان بــه عنــوان خریــدار و مؤسســات خدمــات درمانــی بــه عنــوان تأمیــن کننــده خدمــات درمانــی
فعالیــت میکننــد .تــا ســال  2006کــه قانــون اصــاح خدمــات درمانــی بــه تصویــب رســید ،تغییــرات زیــادی
در نظــام ســامت صــورت گرفــت.
قانون جدید دارای  17جزء است که مهمترین بخش آن به بیمه درمان عمومی ،بیمه درمان خصوصی،
ساختار بیمارستانها ،خدمات درمانی پایه ،داروسازی ،خدمات اورژانسی ،سالمت عمومیو برنامههای ملی سالمت
میپردازد .بر طبق این قانون ،سیستم درمان در دو الیه مرکزی و منطقهای تعریف شده است .در الیه مرکزی،
این سیستم مسئولیت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف دولت در زمینه بهداشت و درمان را داراست .دو
نهاد متولی این الیه عبارتند از وزارت بهداشت و درمان و صندوق ملی بیمه درمان .وزارت بهداشت ،سیاستها
و استراتژیهای حوزه بهداشت را تعیین میکند .در حالی که صندوق ملی بیمه درمان یک نهاد عمومیمستقل
است که بر اجرا و عملکرد سیستم بیمه درمان عمومینظارت میکند .الیه منطقهای مسئولیت حصول اطمینان
از اجرای قوانین تعیین شده توسط الیه ملی را بر عهده دارد.
طبــق قانــون از ســال  2006شــرکتهای بیمــه خصوصــی نیــز میتواننــد بیمــه درمــان تکمیلــی ارائــه
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کننــد .آن بخــش از خدمــات درمانــی کــه توســط بیمــه پایــه تحــت پوشــش قــرار نمیگیــرد بــه طــور
کامــل یــا جزئــی تحــت پوشــش بیمــه درمــان تکمیلــی قــرار میگیــرد .همچنیــن بیمــه درمــان تکمیلــی آن
بخشــی از هزینــه خدمــات پایــه کــه بــر عهــده بیمــار قــرار دارد را پرداخــت میکننــد .بــرای دریافــت بیمــه
درمــان تکمیلــی دارا بــودن بیمــه درمــان پایــه (اولیــه) اجبــاری اســت.

بیمــه درمــان عمومیبــرای کلیــه شــهروندان رومانیایــی و همچنیــن کســانی کــه در ایــن کشــور ســکونت
دارنــد اجبــاری اســت .در کنــار ایــن ،بیمــه درمــان اختیــاری هــم وجــود دارد کــه بــرای دیپلماتهــای خارجــی
مقیــم رومانــی ،اتبــاع کشــورهای خارجــی و اتبــاع رومانــی کــه مقیــم ســایر کشــورها بــوده و بــه صــورت
موقــت بــه ایــن کشــور آمدهانــد ،درنظــر گرفتــه شــده اســت.
پرداخــت حــق بیمــه درمــان عمومیبــرای تمامیافــراد اجبــاری اســت .در عیــن حــال بعضــی گــروه
هــای اجتماعــی هــم وجــود دارنــد کــه از پرداخــت حــق بیمــه معــاف هســتند .ایــن افــراد شــامل بیــکاران،
کــودکان کمتــر از  18ســال ،معلولیــن ،بازمانــدگان جنــگ ،بیمــاران تحــت پوشــش طــرح ســامت ملــی و
زنــان بــاردار میشــود .نــرخ کنونــی حــق بیمــه معــادل  10/7درصــد از حقــوق و درآمــد ناخالــص افــراد
اســت کــه  5/2درصــد آن توســط کارفرمــا و  5/5درصــد توســط کارمنــد پرداخــت میشــود .نــرخ حــق بیمــه
پرداختــی بــرای افــراد خویشــفرما  5/5درصــد اســت .مابقــی حــق بیمههــا بــرای ایــن افــراد توســط ســازمان
ملــی کار پرداخــت میشــود.
بــه غیــر از حــق بیمــه ،در برخــی مــوارد افــراد بایــد بخشــی از هزینــه درمــان را خودشــان پرداخــت کنند.
ایــن مــوارد شــامل  )1خدماتــی کــه تحــت پوشــش بیمــه درمــان عمومیقــرار نــدارد.
 )2پرداختهای مستقیمیکه به بخشهای خصوصی انجام میشود
 )3قسمتی از هزینه که در مورد برخی خدمات خاص بر عهده بیمار است
 )4اختالف بین نرخ مصوب و نرخ پرداختی توسط بیمار برای خدمات درمانی
 )5پرداختهای غیررسمیمیشود.
خدمــات درمانــی بــا ارائــه یــک گواهــی کــه نشــان دهنــده پرداخــت حــق بیمــه توســط بیمــار اســت،
ارائــه میگــردد .البتــه اخیــرا ً کارتهــای بیمــه درمــان ملــی صــادر شــده کــه قــرار اســت جایگزیــن گواهــی
مذکــور شــود .بــرای دریافــت خدمــات بیمارســتانی ،گواهــی پزشــک خانــواده ضــروری اســت .خدمــات
دندانپزشــکی نیــز تــا ســن  18ســالگی رایــگان بــوده و پــس از آن نیــز بیــن 40درصــد تــا 60درصــد ،هزینــه
توســط صنــدوق ملــی بیمــه ســامت پرداخــت میشــود .میــزان پرداخــت هزینــه دارو ،بســتگی بــه گروهــی
دارد کــه دارو در آن قــرار میگیــرد .هــم اکنــون ســه گــروه (لیســت دارو) وجــود دارد .گــروه اول تــا 90درصــد
تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارد .گــروه دوم تــا 50درصــد و گــروه ســوم بــه طــور کامــل تحــت پوشــش بیمــه
قــرار میگیــرد .همانطــور کــه اشــاره شــد خدمــات بیمارســتانی تنهــا در صــورت تجویــز پزشــک خانــواده
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ارائــه میشــود و هیــچ هزین ـ های از فــرد دریافــت نمیشــود .مگــر اینکــه بیمــار خدماتــی فراتــر از ســطح
تعریــف شــده توســط بیمــه را درخواســت نمایــد.
بخــش خصوصــی درمــان نیــز در رومانــی ف ّعــال بــوده و حجــم مالــی ایــن بخــش در ســال  2012بــا
رشــدی  20درصــدی بــه  500میلیــون یــورو رســید .البتــه در ســال  2013در نتیجــه قانــون جدیــد نظــام

ســامت و بــه دلیــل عرضــه بیــش از انــدازه خدمــات درمانــی عمومــی ،رشــد این صنعــت در بخــش خصوصی
کنــد شــد .بــه طــور کلــی ســهم بخــش خصوصــی از صنعــت درمــان رومانــی در مقایســه بــا ســایر کشــورهای
منطقــه پاییــن اســت .ایــن رقــم در ســال  2012در رومانــی  8درصــد بــوده در حالــی کــه در لهســتان 37
درصــد و در جمهــوری چــک  32درصــد بــوده اســت .یکــی از دالیــل ســهم پاییــن بخــش خصوصــی از صنعت
درمــان رومانــی ایــن اســت کــه مــردم ایــن کشــور بــه دلیــل درآمــد پاییــن اغلــب تمایلــی بــه دریافــت بیمــه
خصوصــی (تکمیلــی) ندارنــد .علــت دیگــر ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی در رومانــی هنــوز خدمــات
اورژانســی را ارائــه نمیکنــد.
پــس از تأخیــرات متعــدد دولــت رومانــی باالخــره در ســال  2013ســهمیاز هزینــه درمــان کــه بایــد
توســط خــود بیمــار پرداخــت شــود را تعییــن نمــود .میــزان ایــن هزینــه بیــن  5الــی  10لیــو 1رومانــی (بیــن
 1تــا  2دالر آمریــکا) خواهــد بــود کــه در زمــان مرخــص شــدن بیمــار از بیمارســتان دریافــت میگــردد.
خدمــات اورژانســی ،پزشــک خانــواده و آزمایشــگاههای پزشــکی هزینــه فــوق را دریافــت نمیکننــد .همچنین
کــودکان زیــر  18ســال ،جوانــان  18تــا  26ســاله فاقــد درآمــد ،زنــان بــاردار ،بازمانــدگان جنــگ ،افــراد دارای
ـاص و مســتمری بگیرانــی کــه میــزان مســتمری آنــان کمتــر از  740لیــو در مــاه اســت از
بیماریهــای خـ ّ
قانــون فــوق مســتثنی هســتند.
 -11-2فرانسه
از ســال  1970بــه ایــن ســو ،رشــد هزینههــای نظــام ســامت در فرانســه بســیار ســریعتر از رشــد اقتصــادی
ایــن کشــور بــوده اســت .اولیــن واکنــش بــه ایــن رونــد ،بــه جــای کاهــش هزینههــا ،افزایــش حــق بیمههــای
پرداختــی بــه صنــدوق هــای بیمــه درمانــی بــود .در اواســط دهــه  80مشــخص شــد کــه افزایــش حــق بیمههــا
از منظــر اقتصــادی بــه بــن بســت رســیده اســت .بنابرایــن از ایــن تاریــخ بــه بعــد تالشهــا بــر متوقــف کــردن
رشــد هزینههــای نظــام ســامت و کاهــش کســری بودجــه صندوقهــای بیمــه درمانــی معطــوف گردیــد.
کاهــش هزینههــای نظــام ســامت فرانســه دارای دو جنبــه بــود :جنبــه اول بــه ارائــه ســقفی بــرای هزینههــای
درمانــی مربــوط میشــد و جنبــه دوم پوشــش ریس ـکها (هزینههــای) درمانــی را مــد نظــر قــرار م ـیداد.
در دهــه  80مذاکراتــی بیــن دولــت و بخــش درمــان صــورت گرفــت کــه هــدف آن مرتبــط نمــودن رشــد
1. Leu
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هزینههــای درمانــی بــه رشــد اقتصــادی کشــور بــود .ایــن هــدف مــورد پذیــرش صنــدوق بیمــه بیمــاری
قــرار گرفــت؛ امــا خــود ایــن صنــدوق در حــال مذاکــره بــا اتحادیههــای درمانــی بــود .در ایــن مذاکــرات
پیشــنهادی مطــرح شــد مبنــی بــر پذیــرش هــدف مذکــور در قبــال ایجــاد بخشــی بــه نــام بخــش  .2طبــق
ایــن بخــش ،پزشــکان اجــازه پیــدا میکردنــد کــه از بیمــاران مبلغــی بیــش از تعرفــه تعییــن شــده توســط
صنــدوق دریافــت کننــد .ایــن مبلــغ اضافــه بایســتی توســط خــود بیمــار پرداخــت میشــد .نهایتـاً تنهــا یــک
اتحادیــه پیشــنهاد مذکــور را پذیرفــت و ســایر اتحادیههــا آن را رد کردنــد .بــه ایــن صــورت مذاکــرات بــا
شکســت مواجــه گردیــد.
پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  ،1988دولــت جدیــد تــاش کــرد سیســتم نظارتــی را مــورد
مذاکــره قــرار دهــد .هــدف ایــن بــود کــه نظــارت درمانــی جایگزیــن نظــارت مالــی شــود .امــا نهایت ـاً یــک
مقــدار معیــن بــرای رشــد ســاالنه هزینههــای درمانــی (4/3درصــد) تعییــن گردیــد کــه اگــر پزشــکی خــود
را بــا آن تطبیــق نمـیداد ممکــن بــود جریمــه شــود .نکتــه جالــب اینجاســت کــه اگــر نــرخ کلــی هزینههــا
از مقــدار تعییــن شــده فراتــر میرفــت پزشــکان جریمــه نمیشــدند.
تأثیــرات محــدود اقدامــات انجــام شــده ســبب گردیــد در اصالحــات ســال  1996یــک بودجــه محــدود
بــرای کلیــه هزینههــای بیمــه درمانــی تصویــب شــود و بــرای همــه بخشهــای نظــام درمــان یــک هــدف
ملــی تعییــن شــد.
در فرانســه بخشــی از عرضــه خدمــات درمانــی شــامل خدمــات درمانــی اولیــه و اورژانســی ،برخــی
بیمارســتانها و کلینیکهــای مشــخص و حــدود 20درصــد از تختهــای بیمارســتانی خصوصــی و ســایر
بخشهــا دولتــی هســتند .ایــن سیســتم عــاوه بــر تضمیــن آزادی عمــل سیســتم درمانــی؛ بــه بیمــاران
نیــز حــق انتخــاب میدهــد .در فرانســه بخــش اورژانســی هــم شــامل خدمــات عمومـیو خدمــات تخصصــی
میشــود و  49درصــد از پزشــکان شــاغل در ایــن بخــش پزشــکان متخصــص هســتند .بــه طــور کلــی
بخــش اورژانســی و بیمارســتانی در فرانســه بــه طــور مشــخصی از هــم مجــزا شــدهاند .ایــن مســأله البتــه
ریسـکهایی نیــز در بــر دارد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه عــدم هماهنگــی ،دوبــاره کاری و حتــی اختــاف
در تشــخیص و تجویزهــای درمانــی اشــاره کــرد.
تعداد تختهای بیمارستانی در فرانسه باالست .هزینههای بخش درمان عموماً توسط صندوقهای بیمه درمانی
تأمین میشود که خود از حق بیمههای پرداختی و مالیات تأمین مالی میشوند .تعداد صندوقها  19مورد است.
بزرگترین صندوق به نام  CNAMTSبه تنهایی حدود 80درصد از جمعیت فرانسه را تحت پوشش قرار میدهد.
عضویت در صندوقهای بیمه درمان پایه اجباری است اما این صندوقها همه هزینههای بیماری را پوشش
نمیدهند .مابقی هزینه توسط بیمههای تکمیلی خصوصی ،مشترک یا دانشجویی پرداخت میشود85 .درصد از
مردم تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز قرار دارند.
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بــرای اینکــه فــرد تحــت پوشــش بیمــه درمــان قــرار بگیــرد بایــد در دوره زمانــی منتهــی بــه بیمــاری
حداقــل تعــداد ســاعات معینــی را بــه عنــوان شــاغل دارای درآمــد گذارنــده باشــد .هــر فــرد بســته بــه شــغل
خــود در یــک صنــدوق بیمــه درمانــی عضــو میشــود .از ســال  1999و بــا ایجــاد صنــدوق ( CMUپوشــش
درمــان همگانــی) هــر فــرد دارای درآمــد تحــت پوشــش بیمــه درمــان قــرار گرفــت .البتــه خانــواده فــرد
(شــامل همســر و فرزنــدان زیــر  16ســال یــا زیــر  20ســال در صــورت اشــتغال بــه تحصیــل یــا معلولیــت) نیز
تحــت پوشــش قــرار میگیرنــد.
در صورتــی کــه فــرد بــه دلیــل بیمــاری دچــار از کارافتادگــی شــده و درآمــد خــود را از دســت بدهــد
بیمههــا اقــدام بــه پرداختهــای نقــدی نیــز میکننــد .ایــن پرداختهــا از روز ســوم بیمــاری شــروع شــده
و حداکثــر تــا ســه ســال قابــل پرداخــت اســت .مقــدار پرداخــت نقــدی معــادل 50درصــد حقــوق و مزایــای
ناخالــص فــرد و تــا ســقف  3031یــورو در مــاه اســت .البتــه ایــن نــرخ مربــوط بــه ژانویــه ســال  2012اســت.
مابــه التفــاوت مبلــغ مذکــور و حقــوق و مزایــای فــرد یــا توســط کارفرمــا پرداخــت میشــود و یــا بیمــه
تکمیلــی آن را پرداخــت میکنــد.
بیمــه درمــان ،هزینههــای پزشــکی ،دندانپزشــکی ،دارویــی ،هزینههــای مســتقیم بیمارســتانی و ســایر
هزینههــای درمانــی را پرداخــت میکنــد .در مــورد خدمــات اورژانســی ،هزینههــا بــر مبنــای تعرفههــای
معیــن پرداخــت میشــود .ایــن تعرفههــا بــر اســاس توافقــی کــه در مذاکــرات بیــن نهادهــا و صندوقهــای
تأمیــن اجتماعــی و ســازمانهای درمانــی بــه دســت میآیــد ،تعییــن میگــردد.
در مــورد هزینههــای پزشــکی و دارویــی رویــه بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا بیمــار هزینــه درمــان
را پرداخــت میکنــد و ســپس بخشــی از آن را از بیمــه دریافــت میکنــد .ســهمیاز هزینــه کــه بیمــه
پرداخــت میکنــد حداکثــر 65درصــد از هزینــه تحــت پوشــش اســت .مبلــغ باقیمانــده کــه میتوانــد بیــن
 20تــا  60درصــد از کل هزینــه درمــان فــرد باشــد؛ بایــد توســط خــود فــرد پرداخــت گــردد .هــدف ایــن
سیســتم ترغیــب مــردم بــه کنتــرل تقاضــای خدمــات درمانــی اســت .بــا ایــن حــال ،مبلــغ باقیمانــده در
اغلــب اوقــات توســط بیمههــای تکمیلــی پرداخــت میشــود و همانگونــه کــه گفتــه شــد 85درصــد از مــردم
فرانســه عضــو یکــی از بیمههــای تکمیلــی هســتند .از 15درصــد باقیمانــده هــم 7درصــد از بیمــه تکمیلــی
خویــش فرمایــان اســتفاده میکننــد .در صورتــی کــه فــرد در بیمارســتان بســتری شــود ،بایــد بــه صــورت
روزانــه مبلغــی را بــه عنــوان هزینــه غــذا و اقامــت (معــادل  18یــورو در روز در ســال  )2013بپــردازد.
هزینههــای پوشــش عمومیسیســتم درمــان فرانســه بیــن ســال هــای  2012 ،1980از  79/4درصــد
ـاص هزینــه خدمــات اورژانســی در نتیجــه افزایــش ســهم بیمــار
بــه 75/5درصــد کاهــش یافــت .بــه طــور خـ ّ
از هزینــه درمــان و ایجــاد سیســتمیبرای پرداخــت مســتقیم ایــن ســهم توســط بیمــار و همچنیــن تعریــف
ســهم بیمــار بــرای خدمــات بیمارســتانی و ویزیــت پزشــک کاهــش پیــدا کــرد .طــی اصالحــات ســال 2004
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ســهم بیمــاران افزایــش داده شــد و مقــرر گردیــد تعرفــه بیمارســتانی (تعرفــه بســتری شــدن) ســاالنه یــک
یــورو تــا ســال  2007افزایــش یابــد .ایــن تعرفــه در ســال  2010بــه  18یــورو در روز رســید .اصالحــات ســال
 2004همچنیــن ســهم بیمــار را بــرای هزینــه ویزیــت پزشــک بــه 30درصــد ،بــرای هزینــه دارو بــه 40درصد
و بــرای هزینــه بســتری شــدن در بیمارســتان بــه 20درصــد رســاند .در ســال  ،2008بــرای هزینــه دارو نیــز

فرانشــیز  ./5دالری و بــرای آزمایشــات بیولوژیکــی و هزینههــای انتقــال بیمــار فرانشــیز  2دالری در نظــر
گرفتــه شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش هزینــه پرداختــی توســط بیمــاران در حقیقــت بــه معنــی افزایــش تعرفــه
دریافتــی پزشــکان بــوده و بــه نفــع آنــان اســت ،در ســال  2002در نتیجــه اعتصــاب سراســری پزشــکان
عمومیفرانســه ایــن تعرفههــا افزایــش پیــدا کــرد .آنهــا درخواســت داشــتند تعرفههــا بــه  20یــورو بــرای
هــر ویزیــت افزایــش پیــدا کنــد کــه ایــن درخواســت مــورد موافقــت وزیــر بهداشــت قــرار گرفــت .از آن زمــان
تعرفــه فــوق بــه صــورت مرتــب افزایــش یافتــه تــا در ســال  2012بــه  23یــورو و در ســال  2013بــه 27
یــورو رســیده اســت.
بــه غیــر از تــاش بــرای کاهــش هزینههــا ،دولــت فرانســه تــاش کــرده نظــام ســامت کشــور را از نظــر
ســاختاری نیــز اصــاح کنــد .در همیــن راســتا قانونــی در ســال  2004بــه تصویــب مجلــس رســید کــه هدف
اصلــی آن افزایــش ســهم بیمــار ،افزایــش مالیــات و ترغیــب بیمــاران بــه داشــتن پزشــکی بــود کــه در صــورت
بیمــاری بایســتی قبــل از هــر گونــه اقدامیبــه وی مراجعــه میکردنــد .قابــل ذکــر اســت کــه ایــن قانــون
محدودیتــی بــرای پزشــکان نداشــت و حتــی بــه پزشــکان متخصــص ایــن اجــازه را مـیداد کــه از بیمارانــی
کــه بــدون مراجعــه بــه پزشــک عمومـیو بــه صــورت مســتقیم بــه آنهــا مراجعــه میکننــد تعرفــه باالتــری
درخواســت کننــد.
هــم اکنــون در فرانســه هــر فــرد یــک پزشــک عمومــی 1اصلــی دارد کــه در صــورت بیمــاری ابتــدا بــه او
مراجعــه میکنــد .در ســال  2012اگــر فــردی بــدون تجویــز پزشــک اصلــی خــود بــه متخصــص مراجعــه
میکــرد ،بیمــه درمــان تنهــا 30درصــد از هزینــه ویزیــت را پرداخــت مینمــود.

 -12-2سوئیس
نظام سالمت فعلی در کشور سوئیس که داری یک نظام بیمه سالمت فراگیر و اجباری است برمبنای قانون
بیمه سالمت مصوب سال  1994است که از سال  1996به اجرا درآمده است .پیش از آن مشارکت در بیمه
سالمت برای افراد اختیاری بود .این اصالحات تالشی در جهت کاهش هزینههای نظام سالمت ،افزایش دسترسی
افراد به خدمات درمانی و برقراری عدالت در سالمت بوده است.
 .1در برخی موارد این پزشک میتواند متخصص باشد.
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سیستم بیمه سالمت از سه الیه تشکیل شده است:
 الیــه اول کــه بــه آن بیمــه ســامت پایــه اجبــاری گفتــه میشــود انــواع بیماریهــا ،حــوادث و
مراقبــت هــای بــارداری را تحــت پوشــش قــرار میدهــد.
 الیــه دوم بیمــه ســامت تکمیلــی اســت کــه هزینههــای بســتری شــدن در بیمارســتانهای خصوصــی

و نیمــه خصوصــی و یــا هزینههایــی ماننــد خدمــات دندانپزشــکی را تحــت پوشــش قــرار میدهــد.
 و باالخــره الیــه ســوم کــه بیمــه اختیــاری اســت پرداختهــای نقــدی را شــامل میشــود کــه در
صــدد جبــران کاهــش و یــا از دســت دادن درآمــد افــراد در نتیجــه بســتری شــدن طوالنــی در بیمارســتان و
یــا حــوادث دیگــر اســت.
بیمههــا در الیههــای مختلــف در نظــام ســامت کشــور ســوئیس توســط شــرکتهای خصوصــی عرضــه
میشــوند .در مــورد بیمههــای پایــه (الیــه اول) ،شــرکتهای بیمــه عرضــه کننــده ایــن بیمههــا بــا توجــه
بــه ایــن کــه آنهــا بخشــی از بیمههــای اجتماعــی هســتند ،مجــاز بــه کســب ســود نبــوده و صرفـاً در مــورد
بیمههــای ســامت تکمیلــی و بیمههــای اختیــاری در الیــه ســوم آنهــا مجــاز بــه قیمتگــذاری و کســب
ســود هســتند .بــه طــور مشــخص در مــورد بیمههــای پایــه کــه اجبــاری هســتند ،شــرکتهای بیمــه بــدون
نظــر گرفتــن جنســیت ،نــژاد و ســابقه بیمــاری افــراد بایــد آنهــا را بــا قیمتــی ثابــت بیمــه کننــد .افــرادی کــه
از بیمههــای پایــه اجبــاری برخــوردار میشــوند در انتخــاب پزشــک و متخصــص خــود از آزادی انتخــاب
برخــوردار هســتند .عــاوه بــر ایــن افــراد بــرای انتخــاب شــرکت بیمــه جهــت برخــوداری از بیمــه پایــه
ســامت در اســتان محــل زندگــی خــود نیــز از آزادی انتخــاب برخــوردار هســتند .البتــه افــراد در صــورت
پرداخــت مــا بــه التفــاوت خدمــات درمانــی ارائــه شــده در خــارج از اســتان محــل زندگــی خــود ،میتواننــد
از ایــن خدمــات نیــز اســتفاده کننــد.
پرداخــت حــق بیمــه بــرای برخــورداری از خدمــات درمانــی بیمــه پایــه ســامت بــر مبنــای فــرد بــوده
و بــه درآمــد افــراد بســتگی نــدارد .در واقــع کارفرمایــان ،مشــارکتی در پرداخــت حــق بیمــه پایــه ســامت
ندارنــد .ایــن حــق بیمههــا توســط خــود افــراد بــه شــرکتهای بیمــه پرداخــت میشــود .در واقــع افــراد در
زمــان اســتفاده از خدمــات درمانــی تحــت پوشــش بیمــه پایــه ســامت ،هزینههــای آن را بــه عرضــه کننــده
خدمــات درمانــی (بیمارســتان ،درمانــگاه و  )..پرداخــت کــرده و پــس از آن شــرکت بیمــه ایــن هزینههــا را
بــه آنهــا بازپرداخــت خواهــد کــرد .همــان طــور کــه قبـ ً
ا نیــز اشــاره شــد ،اگــر چــه حــق بیمــه پرداختــی
توســط افــراد بــه جنســیت ،درآمــد و نــژاد آنهــا بســتگی نــدارد ،امــا در مــواردی گروههایــی وجــود دارنــد کــه
از تخفیــف در پرداخــت حــق بیمــه برخوردارنــد .ایــن گروههــا عبارتنــد از :افــراد زیــر  18ســال و جوانانــی کــه
بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد .در حــدود  60درصــد از افــراد از چنیــن تخفیفاتــی اســتفاده میکننــد .عــاوه
بــر تخفیــف بــرای گروههــای مشــخصی ،ایــن امــکان نیــز وجــود دارد کــه بــا پرداخــت حــق بیمــه کمتــری،
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دسترســی محدودتــری بــه عرضهکننــدگان خدمــات درمانــی داشــت .ضمــن آنکــه شــرکتهای بیمــه بــرای
افــرادی کــه در طــول ســال از خدمــات درمانــی اســتفاده نکننــد ،تشــویقهایی در نظــر خواهنــد گرفــت.
بــا توجــه بــه سیســتم فدرالــی در کشــور ســوئیس ،محاســبه حــق بیمــه در اســتانهای (ایالــت) مختلــف
متفــاوت اســت .حــق بیمــه در هــر اســتان بــا توجــه بــه ریســک بیماریهــای مختلــف در آن اســتان ،هزینــه

عرضــه خدمــات درمانــی و ســایر ویژگیهــای مرتبــط آن اســتان مشــخص شــده و گاهــی اختــاف حــق
بیمههــای پرداختــی بــرای بیمههــای پایــه ســامت در اســتانهای مختلــف بــه  75درصــد نیــز میرســد.
در حــدود  25درصــد از هزینههــای نظــام ســامت توســط خانوارهــا و بــه صــورت پرداخــت از جیــب
تأمیــن مالــی میشــود کــه ایــن امــر سیاســتگذاران ایــن حــوزه را بــر آن داشــته اســت تــا بــرای خانوارهــای
بــا درآمــد کــم یارانههایــی در ایــن راســتا در نظــر بگیرنــد .بــرای مثــال در ســال  2009در حــدود 30
دردصــد از خانوارهــا از چنیــن یارانههایــی اســتفاده کردنــد .البتــه شــاخص برخــورداری از ایــن یارانههــا نیــز
در اســتانهای مختلــف متفــاوت بــوده و نزدیــک بــه  50درصــد ایــن یارانههــا از محــل درآمدهــای دولــت
فــدرال تأمیــن مالــی میشــود.
در مــورد بیمههــای اختیــاری کــه مربــوط بــه الیههــای دوم و ســوم نظــام ســامت در کشــور ســوئیس
میشــود ،شــرکتهای بیمــه از آزادی عمــل بیشــتری بــرای کســب ســود برخــودار هســتند .تعییــن حــق
بیمــه جهــت برخــوداری از بیمههــای اختیــاری بــر مبنــای محاســبات بیمـهای صــورت گرفتــه و بــرای افــراد
مختلــف متفــاوت اســت.
نظــام ســامت در کشــور ســوئیس را میتــوان یــک نظــام ســامت بــرای پایــه «رقابــت مدیریــت شــده»
دانســت کــه دو بازیگــر اصلــی در حــوزه مقرراتگــذاری ،دولــت فــدرال و دولتهــای محلــی هســتند .دولــت
فــدرال بازیگــر اصلــی در حــوزه سیاســتگذاریهای کلــی و تعییــن خــط مشــی ســامت در کشــور بــوده و
دولتهــای محلــی بیشــتر بازوهــای اجرایــی دولــت فــدرال در نظــارت و اعمــال مقرراتهــا در ایــن حــوزه
هســتند .البتــه دولتهــای محلــی در بخشهایــی از جملــه بیمارســتانها دارای اختیــار مقرراتگــذاری
نیــز هســتند .در مجمــوع بــه بــاور کارشناســان ایــن حــوزه ،نحــوه تعامــل دولــت فــدرال و دولتهــای محلــی
ـاص خــود نیــز برخــوردار اســت.
از پیچیدگیهــای خـ ّ
 -13-2آلمان
کشــور آلمــان نظــام ســامت ملــی واحــد نــدارد و ایــن سیســتم از طریــق چندیــن نهــاد مســتقل و
انجمنهایــی نظیــر سیســتم بیمــه ســامت اجبــاری ،1انجمــن پزشــکان تحــت قــرارداد بــا سیســتم بیمــه
ســامت قانونــی  ،انجمــن بیمارســتانها و غیــره اداره میشــود .اســاس نظــام بهداشــت و درمــان آلمــان بــر
)1. Statutory Health Insurance System (Die Gesetzliche Krankenversicherung
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پایــه بیمــه میباشــد .شــهروندان آلمانــی بــه صــورت اجبــاری و خــودکار در دوره اشــتغال بیمــه میشــوند.
کارکنانــی کــه درآمــد آنهــا از حــد مشــخصی پایینتــر اســت حــق انتخــاب ندارنــد و موظــف بــه عضویــت در
یکــی از صندوقهــای بیمــه هســتند ولــی کارکنــان بــا درآمــد باالتــر از ســقف معیــن و خویــش فرمایــان
میتواننــد یکــی از دو نــوع بیمــه صنــدوق یــا بیمههــای خصوصــی را بــه میــل خــود انتخــاب کننــد.
آلمــان دارای سیســتم بیمــه ســامت اجتماعــی اجبــاری 1اســت .بخــش عمدهــای از جمعیــت (حــدود

 85درصــد) تحــت پوشــش  160صنــدوق بیمــه درمانــی (صنــدوق بیمــاری) 2خودگــردان ،غیــر انتفاعــی ،غیر
دولتــی تحــت قوانيــن دولتــي هســتند .ایــن صندوقهــا از طریــق مشــارکت بيــن کارفرمــا و کارکنــان تأمیــن
مالــی ميشــوند .حــدود 10درصــد باقــی مانــده از طریــق بیمــه درمانــی خصوصــی بــر اســاس مجموعهــی
متفاوتــی از مقــررات تحــت پوشــش قــرار دارنــد و 4درصــد نیــز بــه طــور مســتقیم توســط دولــت تحــت
پوشــش هســتند.
سیســتم مــدرن ســامت آلمــان بــه ســال  ،1883هنگامیکــه مجلــس قانــون بیمــه اجبــاری بهداشــت
ـاص در سراســر کشــور تصویــب کــرد (بــه نــام بیمــه درمانــی قانونــی) بــاز
و درمــان را بــرای کارمنــدان خـ ّ
3
میگــردد .ایــن بیمههــای درمانــی اجبــاری ،مبتنــی بــر اصــول" همبســتگی اجتماعــی و تــوازن هزینــه بــا
درآمــد 4هســتند کــه بــر اســاس طــرح بیمــه اجتماعــی داوطلبانــه و یــا اجبــاری ایجــاد شــده بودنــد .مزایــای
نقــدی و غیــر نقــدی بــا مشــارکت اجبــاری و همچنیــن داوطلبانــه اعضــاء و کارفرمایــان آنهــا تأمیــن میشــد.
آلمــان اولیــن کشــوری اســت کــه دارای سیســتم تأمیــن اجتماعــی ملــی به صــورت منســجم و شــکل امروزی
آن اســت .تــداوم ســاختاری و برجســته بیمههــای اجتماعــی یکــی از ویژگیهــای کلیــدی توســعه تاریخــی
سیســتم مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی آلمــان تــا بــه امــروز بــوده اســت .ریشـهی بیمههــای اجتماعــی
بــه اصنافــی کــه پــس از قــرون وســطی پدیــد آمدنــد بــاز میگــردد .در طــول قــرن نوزدهــم ،طبقــه کارگــران
صنعتــی ایــن اصــول را بــا ایجــاد ســاختار کمکهــای داوطلبانــه بــه خــود و ســاختارهای خــود نظارتــی بــرای
کاهــش خطــر ابتــا بــه فقــر بــه علــت بیمــاری و مــرگ بــه تصویــب رســاندند .صندوقهــای کمــک کننــده
نیــز از طــرف شــرکتها و جوامــع محلــی ایجــاد شــدند و در نتیجــه حمایــت بودجــه شــهرداری بــرای فقــرا
و خیریههــا تکمیــل شــدند .در ســال  1849پــروس  -بزرگتریــن ایالــت آلمــان  -بیمــه اجبــاری درمــان بــرای
کارگــران معــدن ایجــاد کــرد و بــه جوامــع محلــی اجــازه داد کــه کارکنــان و کارفرمایــان خــود را بــرای
پرداخــت کمکهــای مالــی یــاری کننــد.
مجلــس فــدرال ،شــورای فــدرال و وزارت بهداشــت ،درمــان و تأمیــن اجتماعــی بازیگــران کلیــدی در
Social Health Insurance
Sickness Funds
Solidarity
Pay-as-You

1.
2.
3.
4.
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ســطح ملــی هســتند .در ســال  ،2002بخشهــای تأمیــن اجتماعــی وزارت ســابق کار و امــور اجتماعــی بــا
وزارت بهداشــت ادغــام شــدند .قبــل از ســال  ،1991یــک وزارتخانــه مســئول تمــام زیربخشهــای تأمیــن
اجتماعــی بــه جــز بیــکاری بــود کــه در حــال حاضــر در وزارت اقتصــاد و کار یکپارچــه شــده اســت .از آن
زمــان ،وزارت بهداشــت ،درمــان و تأمیــن اجتماعــی بــه هشــت حــوزه تقســیم شــده اســت.
نهادهــاي مختلفــي در ســطح ملــي وظيفــه سياســتگذاري و تصميمگيــري را در بخــش بهداشــت و
درمــان بــر عهــده دارنــد كــه بــه شــرح زيــر هســتند:
 دولت مركزي ؛ سه وظيفه عمده به شرح زير را عهدهدار است:
 تعيين چارچوب كلي قانوني در امور بهداشت و درمان. تفويض اختيار و مسئوليت به صندوقها ،انجمنها و ساير گروهها. تقسيم وظايف در سطح دولت مركز ی ،بخشها (لندر) ،ايالتها و دولتهاي محلي.خودحكومتی مهمتريــن اصــل اســت كــه در نظــام آلمــان بــه آن توجــه ميشــود .دولــت مســئوليتهاي
خــود را بــه ســازمانهاي ذيربــط تفويــض ميكنــد و ايــن ســازمانها از اســتقالل كامــل برخــوردار هســتند
در حاليكــه قوانيــن خــود را از دولــت دريافــت ميكننــد.
 دولت در سطح بخشها (لندر)؛ از جمله وظايف آن :
ن پزشــكان و صنــدوق و انجمــن صندوقهــا ،مديريــت
تأييــد قوانيــن تنظيــم شــده ،نظــارت بــر كار انجمـ 
و برنامهريــزي بيمارســتانها در ســطح بخشهــا ،تنظيــم قوانيــن مربــوط بــه استانداردســازي آمــوزش
پزشــكي و نحــوه آمــوزش دانشــجويان گــروه پزشــكي.
 دولت محلي ؛ از جمله وظايف آن :
نظــارت بــر نحــوه مراقبتهــاي بهداشــتي و درمانــي ،مديريــت و ســرمايهگذاري در بيمارســتانهاي
محلــي.
1
كميتــه مشــترک فــدرال  :يكــي از مهمتريــن ســطوح تصميمگيــري در ســطح كشــور اســت .رياســت ايــن
كميتــه بــه عهــده وزيــر بهداشــت اســت .نماينــدگان ايــن كميتــه از مؤسســات ارائــه خدمــات ،صندوقهــاي
بيمــه ،عامــان بيمههــاي خصوصــي و عمومــي ،اتحاديههــاي كارگــران و اعضــاي دولــت تشــكيل شــده اســت.
هــدف اوليــه ايــن كميتــه ارائــه پيشــنهادات مناســب به دولــت براي توســعه كارآيــي نظــام و همچنيــن راهنمائي
صندوقهــاي بيمــه و ارائهدهنــدگان خدمــات در رابطــه بــا صــدور بازپرداخــت و نحــوه قراردادهــا مــي باشــد.
انجمــن ملــي پزشــكان صنــدوق  :ايــن انجمــن از بدنههــاي اصلــي تصميمگيــري در امــور بهداشــتي
و درمانــي اســت .ايــن انجمــن كــه انجمنهــاي پزشــكان صنــدوق را زيــر نظــر دارد بــا دولــت و ســاير
كميتههــا بــه مذاكــره مينشــيند و در تصميمگيــري نهائــي نقــش حیاتــی دارد.
1. Federal Joint Committee
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انجمــن ملــي صندوقهــاي بيمــه بيمــاري  :ايــن انجمــن نيــز كــه در حقيقــت نماينــده صندوقهــاي
بيمــه چــه از نــوع محلــي و چــه از نــوع جايگزيــن مــي باشــد در جلســات تبــادل نظــر شــركت ميكنــد و
نظــرات خــود را ارائــه ميدهنــد.
ســاير كميتههــا و انجمنهــا از قبيــل :انجمــن پزشــكان صنــدوق ،1انجمــن دندانپزشــكان ،انجمــن
بيمارســتانها ،صندوقهــاي محلــي و (...ســایت مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی)2014 ،
اصالحات نظام سالمت آلمان را میتوان در زیرگروههای زیر جای داد:
اصالحــات در حــوزه رقابــت :از ســال  1990دولــت آلمــان بــرای افزایــش رقابــت بیــن بیمــه و ارائــه
دهنــدگان مراقبتهــای پزشــکی تــاش کــرده اســت .اگــر چــه قیمــت و رقابــت خدمــات بیــن صنــدوق
بیمــاری از نظــر قانونــی تعریــف شــده و میــزان ســهم یکســان اســت ،افــراد میتواننــد آزادانــه صندوقهــای
بیمــاری را انتخــاب کننــد و آن را یــک بــار در ســال در صــورت تمایــل تغییــر دهنــد .بــه همیــن ترتیــب
کاهــش قابــل توجهــی در تعــداد صندوقهــای بیمــاری ایجــاد شــد .در ســال  2007صندوقهــای بیمــاری،
آزادی بیشــتری در زمینــه مذاکــره قیمــت و کیفیــت خدمات(بــه عنــوان مثال از طریــق قرار دادهــای انتخابی)
داشــتند .آزادی در قــرارداد ،موجــب تشــویق صندوقهــای بیمــاری بــه ارائــه بســته خدمــات ســامت مناســب
بــا ریســک نســبی و ســاختار درآمــد جمعیــت بیمــه شــده میگــردد .رقابــت در بخــش خصوصــی ســامت
بســیار بیشــتر از بیمــه ســامت اجتماعــی بــوده و در ســال  2007نیــز افزایــش بیشــتری یافــت .در حــال
حاضــر شــرکتهای بیمــه بــرای ارائــه نرخهــای پایینتــر بــه مشــتریان تــاش میکننــد.
اصالحات در حوزه هزینهها :هزینههای باالی بهداشت و درمان کشور آلمان اغلب مورد انتقاد قرار گرفته
است .این امر با تهدید افزایش جمعیت سالمند ،افزایش تقاضای عمومیبرای بهترین خدمات پزشکی ،باال رفتن
هزینههای درمانی پزشکی پیشرفته و ناکارآمدی طرف عرضه تشدید گردید .در نتیجه اصالحاتی برای کنترل
هزینهها از قبیل افزایش مشارکت در پرداخت(از ژانویه  2004اعضای طرح بیمه قانونی مجبور به پرداخت
10یورو در هر سه ماهه برای ویزیت پزشک عمومیشدند) هزینه مصرف داروهای بدون نسخه و پایان دادن به
خدمات رایگان صورت گرفت .پوششهای بودجه برای چندین سال مورد استفاده قرار گرفت .به عنوان مثال ،بعد
از سال  2009پوشش بودجه مراقبتهای سرپایی با دستورالعملهای منعطفتری جایگزین شد .در همین حال،
بیمارستانها از بودجههای ثابت به سمت یک سیستم مبتنی بر گروههای مرتبط تشخیصی حرکت کردند .در
سال  ،2000قانون اصالح بیمه سالمت اجباری با اجازه دادن به صندوقهای بیماری ،جهت ارائه پاداش به کسانی
که اول از پزشکان عمومیدر جهت گرفتن خدمات تخصصی استفاده میکنند ،موجب تقویت سیستم پزشک
)1. Kassenärztliche Vereinigung (Physician Associations Organized on a Regional Level

110

فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال دوازدهم ،شماره 45

خانواده شد .از آن زمان تعدادی دیگر از طرحهای بیمه انتخابی معرفی شدهاند که به صندوقهای بیماری اجازه
میدهند تا برخی از پارامترها را برای رقابت و تشویق طرحهای بیمه اختیاری بکار بندند.
اصالحات در حوزه کیفیت :کیفیت مراقبتها از راههای متعددی بهبود یافته است .در سال  2004موسسه
کیفیت و بهره وری بهداشت و درمان ،1برای ارائه ارزیابی فناوری سالمت داروها و روشهای درمان تأسیس شد:
تمام روشهای تشخیصی و درمانی در مراقبتهای سرپایی باید بطور مثبت از نظر منافع و کارایی مورد ارزیابی
قرار گیرند قبل از اینکه باز پرداخت توسط صندوقهای بیماری انجام شود .همچنین یک سیستم اجباری گزارش
کیفیت برای همه بیمارستانهای مراقبت حاد وجود دارد .همه بیمارستانها بازخوردهای فردی را بر اساس
شاخصهای کیفیت دریافت کرده و از سال  2007ملزم به انتشار نتایج در  27شاخص منتخب اداره فدرال
تضمین کیفیت شدهاند .بنابراین امکان مقایسه هدفمند بین بیمارستانها به وجود آمد.
اصالحات در حوزه مراقبت یکپارچه :در سال  2000قرارداد مراقبت یکپارچه به منظور بهبود همکاری
بین پزشکان سرپایی و بیمارستانها بر اساس قرارداد بین صندوقهای بیماری و ارائه دهندگان فردی یا گروهی
از ارائه دهندگان متعلق به بخشهای مختلف منعقد شد .از سال  2004مراقبت یکپارچه تقویت و قوانین
پاسخگویی روشن شد .بهبود مراقبت یکپارچه تحت قانون تقویت رقابت بیمه سالمت اجباری  2007اعالم شده
بود .این قانون همچنین اجازه داد تا مراقبتهای بلند مدت و حرفههای بهداشتی و درمانی غیر پزشکی در همان
قرارداد گنجانده شوند .در سال  ،2003قانون اصالح طرح جبران ساختار خطر" ،برنامه های مدیریت بیماری" 2را
به عنوان شکل جدیدی از سازمان بیمه سالمت اجتماعی معرفی کرد .این ابزار به منظور بهبود هماهنگی مراقبت
از بیماران مزمن و همچنین ارائه کیفیت بهتر خدمات به بیماران ایجاد شد .بر نامههای مدیریت بیماری میتواند
ریسک انتخاب را در بین صندوقها کاهش دهد ،چون بیماران ثبت نام شده در یک برنامه مدیریت بیماری تحت
گروه مجزا در طرح جبران ساختار ریسک درمان میشوند .هم پزشکان عمومیو هم صندوقهای بیماری ،برای
هر بیمار ثبت نام شده پاداش دریافت میکنند .صندوقهای بیماری نیز در ارائه مشوقها برای ثبت نام در یک
"برنامه مدیریت بیماری" آزاد هستند که از جمله آن میتوان به معافیت از پرداخت اضافی برای داروها اشاره کرد.
جمعبندی
امــروزه نظــام ســامت در بیشــتر کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه نقشــی اساســی و مهــم در
ارتقــای ســامت عمومیجامعــه از طریــق پیشــگیری و درمــان ایفــا میکننــد .بررســی نظــام ســامت در
1. Institute for Quality and Efficiency in Health Care
2. Disease Management Programmes
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منتخبــی از کشــورهای اروپایــی حاکــی از آن اســت کــه اگــر چــه نظــام ســامت در هــر یــک از ایــن کشــورها
دارای ویژگیهــای خــاص خــود هســتند امــا در بســیاری از مــوارد شــباهت هــای بســیاری میتــوان در آنهــا
مشــاهده کــرد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه مــواردی کــه در ادامــه میآینــد اشــاره کــرد .شــایان ذکــر
اســت کــه در بســیاری از مــوارد اصالحــات صــورت گرفتــه در نظــام ســامت در ایــن کشــورهای منتخــب در
جهــت همگرایــی آنهــا بــه ســمت همیــن ویژگیهــای مشــترک بــوده اســت:
 حرکت در جهت عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
 تــاش بــرای کاهــش هزینههــای درمانــی در نظــام ســامت (بــه ویــژه هزینههــای درمــان تخصصــی)
از طریــق سیســتم ارجــاع چنــد مرحله ای توســط پزشــک خانــواده.
 حمایت از گروههای آسیب پذیر با ارائه بیمه های درمان پایه هدفمند به آنها
 اتکای بیشتر به درآمدهای عمومیجهت تأمین هزینههای نظام سالمت
 حرکــت در جهــت ایجــاد نظــام هــای ســامت چنــد الیــه کــه در آن بیمــه هــای ســامت پایــه در
الیــه اول و بیمــه هــای تکمیلــی و اختیــاری در الیــه هــای دوم و ســوم ارائــه میشــوند.
 تــاش در جهــت بهینــه کــردن نظــام ســامت بــا ارایــه بســتهای از سیاســت هایــی کــه عرضــه و
تقاضــای ســامت و خدمــات درمانــی را هــدف قــرار میدهنــد.
بررســی نظــام ســامت در کشــورهای دیگــر و واکاوی اصالحــات صــورت گرفتــه توســط آنهــا (انگیــزه
اصالحــات ،موفقیــت آن و تاثیــرات آن بــر نظــام ســامت) میتوانــد حــاوی آمــوزه هــای بــرای ســایر کشــورها
از جملــه ایــران در جهــت کاراتــر کــردن نظــام ســامت باشــد .البتــه بررســی اصالحــات صــورت گرفتــه و
زمینــه هــای موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت آنهــا نیازمنــد موشــکافی هــای بیشــتری اســت کــه از دامنــه
مســئله مطروحــه در ایــن مطالعــه خــارج بــوده اســت .هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ارائــه تصویــری کلــی از
نظــام ســامت در منتخبــی از کشــورهای اروپایــی بــوده اســت تــا عــاوه بــر ایــن نقــاط اشــتراک و تمایــز
آنهــا بــرای خواننــدگان فراهــم آیــد ،بتواننــد ایــن تصویــر کلــی را بــا نظــام ســامت در ایــران مقایســه کــرده
و تصویــری از وضعیــت نســبی کشــورمان در ایــن حــوزه بــه دســت آورنــد.

45  شماره، سال دوازدهم،فصلنامه تأمیناجتماعی
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مروری بر نظامهای مستمری در کشورهای منتخب جهان و مقایسه تطبیقی آن با سیستم مستمری سازمان...
پیوست :جداول مربوط به متغیرهای نظام سالمت در کشورهای منتخب اروپایی

جدول  -1متغیرهای جمعیتی و هزینه ای در نظام سالمت کشورهای منتخب اروپایی در سال 2013
امید به زندگی
مرد

زن

سالهای امید به
زندگی سالم

کشور

نرخ پوشش بیمه های      جمعیت سالمند  %( +65جمعیت)
سالمت ( %جمعیت کل)

لهستان

92

13.6

73

81

67

پرتغال

100

17.9

78

84

71

دانمارک

100

16.5

78

82

70

اسپانیا

99.9

17

80

86

73

هلند

99.8

15.3

79

83

71

اتریش

99.9

14.1

79

84

71

سوئد

100

18.2

80

84

72

ترکیه

98.1

6

72

79

65

جمهوری چک

100

14.8

75

81

69

فرانسه

99.9

16.8

79

85

72

آلمان

99.8

20.4

79

83

71

سوئیس

100

16.7

81

85

72

منبعWHO,2013 :
منابع انسانی در نظام سالمت (به ازای هر  100هزار نفر)
کشور

تعداد بیمارستان به ازای هر  100هزار
نفر

پزشک

پرستار

دندانپزشک

داروساز

لهستان

0.9

22.2

61.6

3.3

7

پرتغال

-

41

61.1

7.6

10.2

دانمارک

1

35

168

8

-

اسپانیا

1.6

49.5

56.6

8.2

14.2

هلند

0.8

2.1

83.8

اتریش

-

48

79

5.7

6.9

سوئد

-

39.3

110.5

8.1

7.7
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ترکیه

1.5

17.1

24

2.9

3.5

جمهوری چک

1.3

36

84

7.1

7.6

فرانسه

-

32

93

6.6

11

24.5

56.6

6.4

7.2

آلمان

-

39

115

8.1

6.2

سوئیس

-

40.5

173.6

5.4

5.6

رومانی

منبعWHO,2013 :

جدول  -3متغیرهای هزینهای نظام سالمت در کشورهای منتخب اروپایی در سال 2012

کشور

کل هزینههای
درمان ()GDP %

سهم دولت ()%
از کل هزینههای
درمان

سهم هزینههای
درمان از کل
هزینههای دولت

سهم پرداخت از جیب از
کل هزینههای درمان

هزینه سرانه
سالمت  به
دالر()PPP

لهستان

6.8

69

11

23

1500

پرتغال

9.9

64

13

27

2522

دانمارک

11

84

16

14

4615

اسپانیا

9.3

72

14

22

2925

هلند

12.7

80

20

8

5395

اتریش

11.1

76

16

16

3855

سوئد

9.6

81

15

17

4041

ترکیه

5.4

77

11

15

971

جمهوری چک

7.5

84

14

15

2038

فرانسه

11.6

77

16

8

4213

آلمان

11.3

80

19

11

4635

سوئیس

11.4

66

22

26

5992

رومانی

5.6

80

12.2

19

982

منبعWHO,2013 :

