
 اقتصاد سالمت اداره

 مقدمه: 

اقتػبد ػلن چگًَگی هٌبثغ در دستزط هب هحذٍد ٍ اس طزفی خَاستِ ّب ٍ ًیبسّبی ثطزی ًبهحذٍد است. 

ّب ثزای هػزف  هٌبثغ هحذٍد ثِ هٌظَر تَلیذ کبالّب ٍ خذهبت هختلف ٍ تَسیغ آىایي کبرگیزی  اًتخبة ٍ ثِ

 کِ است ای ضیَُ ثِ کویبة هٌبثغ تخػیع ثِ ًبظز اقتػبد است. اجتوبػیهختلف ّبی  حبل ٍ آیٌذُ گزٍُ

  .ثزسبًذ حذاکثز ثِ را حبغلِ هٌبفغ

 در ،هحسَة هی ضَد جبهؼِسٌگ ثٌبی اغلی سزهبیِ اًسبًی افزاد ٍ  ٍ اًسبًی حق یک سالهتاس طزفی 

 جذال ػزغِ سالهت، ػزغِ لذا ؛دارد هحذٍدیت هٌبثغ ٍجَد افزاد ّوِکبهل  سالهت تبهیي ثزای حبل ػیي

چگًَگی تخػیع ًبظز ثز ثٌبثزایي، اقتػبد سالهت . ضَد هی تلقی اقتػبدی ارسش یک ٍ اًسبًی ارسش یک

)ّوچَى تست ّبی تطخیػی  سالهتخذهبت کبالّبی سالهت )ّوبًٌذ دارٍّب( ٍ هٌبثغ کویبة ثزای تَلیذ 

 هختلف جبهؼِ است.  ْبیي افزاد ٍ گزٍٍّ چگًَگی تَسیغ خذهبت سالهت ثی ٍ پزٍسیجزّبی درهبًی(

-ّشیٌِ ّبی ثْذاضتیطی چٌذ دِّ اخیز اهزٍسُ ػلن اقتػبد سالهت حبئش اّویت ٍیضُ ای است چزا کِ 

ّبی  کٌْسبل، استفبدُ اس تکٌَلَصی ثَیضُ جوؼیتافشایص جوؼیت   درهبًی ثِ دلیل فزاگیزتز ضذى خذهبت،

 ّبی هشهي در حبل افشایص است. ثیوبریهبًٌذ  هذرى ٍ گزاى قیوت پشضکی ٍ تغییزات اپیذهیَلَصیک

گیزًذ تب  کبر هی ّبی هختلفی را ثِ رٍشّبی ثْذاضتی ٍ درهبًی  سبسهبىدر ثزاثز رًٍذ رٍ ثِ رضذ ّشیٌِ ّب، 

ٍاگذاری هسئَلیت ثِ  ٍ کٌٌذگبى خذهبت پزداخت ثِ ارائِ را کٌتزل کٌٌذ هبًٌذ تغییز در رٍش ّب شیٌِّایي 

پبیی ٍ کبّص هذت اقبهت ثیوبراى، ادغبم ٍ طزاحی هجذد فزایٌذّبی کبری ٍ ّب ، تأکیذ ثز خذهبت سز آى

 ٍ .... هذیزیت کیفیت

درغذد است تب ثب تؼبهل ٍ هطبرکت ثب سبیز حَسُ داًطگبُ ػلَم پشضکی تزثت حیذریِ  ادارُ اقتػبد سالهت

، در تبثؼِبدی ٍاحذّبی پبیص ٍ ًظبرت ثز فزآیٌذّب ٍ ػولکزد اقتػّبی داًطگبُ ٍ اًجبم هطبلؼبت پضٍّطی ٍ 

 راستبی هذیزیت هٌبثغ )درآهذّب( ٍ هػبرف )ّشیٌِ ّب( گبم ثزدارد.

 

 

 



  :ضزح ٍظبیف

 ًِثزًبهِ ریشی ) هؼبًٍت درهبى داًطگبُ ٍاحذ اقتػبد سالهت تْیِ ٍ تذٍیي ثزًبهِ ػولیبتی سبال

فؼبلیتْب ٍ ًیل ثِ اّذاف ػولیبتی ّوسَ ٍ هٌطجق ثب اّذاف استزاتضیک داًطگبُ، جْت ادارُ غحیح 

 .(سبسهبًی

  ًیبسسٌجی اس طزیق اًتقبل داًص ٍ في آٍری رٍس اقتػبد ثیوبرستبًی ثِ هذیزاى ٍ کبرضٌبسبى

 در حَسُ ّبی هزتجط ّب ثیوبرستبى  کبرکٌبىجْت آهَسش ٍ تَاًوٌذسبسی ثزًبهِ ریشی ، آهَسضی 

  ثیوبرستبى ّبی تبثؼِ داًطگبُ ثب ) هٌبثغ ٍ هػبرف( اقتػبدی هَجَد  ٍضؼیتٍ تحلیل ثزرسی

تحلیل دادُ ّبی جوغ آٍری ، ضبخػْبی اقتػبدی ػولکزد ثیوبرستبًْبٍ  استفبدُ اس چک لیست

 راّکبرّبی ثزٍى رفت اس چبلطْبی هَجَدٍ ضذُ ٍ تَغیِ 

 سالهت اقتػبد حَسُ ثب هزتجط ّبی ّوبیص ٍ کبرگبّْب تطکیل ، ٍاحذ ثب هزتجط جلسبت در ضزکت 

 جلسبت ثزگشاری ٍ داًطگبُ ثب گز ثیوِ سبسهبًْبی ثیي اختالفی هَارد در ّوسَیی کویتِ تطکیل 

 هٌظن

 تخػیع اػتجبرات غَرت گزفتِ اس ٍسارت هتجَع ثیوبرستبًْب ّبی ّشیٌِ اسٌبد پیگیزی ٍ 

 ٌِگذاری ٍ تزخیع در هزاکش درهبًی تحت پَضص اس ًظز  ًظبرت ٍ کٌتزل ثز فؼبلیت ٍاحذّبی ّشی

 .قَاًیي ٍ هقزرات هزثَطِ اجزای غحیح

   ِحفظ ٍ گستزش ّوکبریْبی درٍى ثخطی ٍ فزاثخطی در چْبرچَة ٍظبیف ٍ اختیبرات ادارُ ث

 .هٌظَر تسْیل در اًجبم اهَرات هحَلِ

  سالهت ٍ اقتػبد ثیوبرستبىطزاحی ضبخع ّبی اقتػبد 

 فزایٌذّبی ارائِ خذهبت ثِ ثیوبراى،  یّبی پضٍّطی هزتجط ثب حَسُ کبری ثِ هٌظَر ارتقب فؼبلیت

ٍ ثزاسبط   (HSR) ّب ٍ افشایص درآهذّبی ثیوبرستبًْب در قبلت پضٍّطْبی کبرثزدی کبّص ّشیٌِ

 اٍلَیتْبی پضٍّطی داًطگبُ

    راستبی درٍاحذ  ثب هزتجط ثیوبرستبًی اسٌبد هَجَد ًَاقع رفغ ٍ تبثؼِ هزاکش اس ثبسدیذ اًجبم 

  سالهت تحَل طزح اجزای

 آى کبّص راّکبرّبی ارائِ ٍ ای ثیوِ کسَرات ثزرسی 



 ِتطخیػی ٍ درهبًی در ثخص  ّبی خذهبت اخذ، تذٍیي ٍ تفسیز قَاًیي ٍ هقزرات در خػَظ تؼزف

 ًظبرت ٍ کٌتزل ثز اجزای آىخیزیِ ٍ خػَغی ٍ ، دٍلتی

 ِثب  ثزرسی پزٍسیجزّب ٍ خذهبت درهبًی فبقذ تؼزفِ هطخع ٍ استخزاج ٍ تؼییي تؼزفِ هزثَط

 )کتبة ارسش ًسجی خذهبت( استفبدُ اس هٌبثغ هختلف هزجغ در اهز تؼزفِ گذاری

 تبثؼِ سزپبیی ٍ  ثستزی درهبًی هزاکش در ًسجی ّبی ارسش کتبة غحیح اجزای ثز ًظبرت 

 ،ًِتحلیل  پیگیزی ًظبرت ثزثجت ثِ هَقغ، غحیح ٍکبهل اطالػبت در پزتبل ٍ سبیت ّبی ٍسارتخب ٍ

 ٍ... تزافیکی حَادث ، داضجَرد ، سپبط تبثؼِ، هزاکش آٍری في ّبی سیستن ٍ HIS ثب هزتجط هَارد

 گشارش تخفیفبت پزسٌل ثیوبرستبى، هطبلجبت داًطگبُ، گشارش سِ هبِّ  اًجبم گشارضبت تحلیلی(

 (ٍ .... ػولکزد ثخص ّبی ثیوبرستبى

 مسئول اداره:

 آقبی احسبى هؼلن )کبرضٌبط ارضذ اقتػبد سالهت(

 

 کبرشنبسبن:

  )کبرضٌبط  –خبًن هیتزا هبلکی )کبرضٌبسی ارضذ هذیزیت خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی

 تحلیل هٌبثغ ٍ هػبرف 

 )کبرضٌبط آهبر ٍ ضبخع  -خبًن ًجوِ حسٌی ) کبرضٌبسی ارضذ فٌبٍری اطالػبت سالهت

 ّب

  )تؼزفِ کبرضٌبط -خبًن ػبلیِ سارػی )کبرضٌبسی فٌبٍری اطالػبت سالهت 
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