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در شماره قبل بـه بررسـی سـازمان و مـدیریت نظـام      

در ادامه به توضـیح  . سالمت در کشور کانادا پرداختیم
  .پردازیم منابع مالی بخش سالمت در این کشور می

  
  منابع مالی 

منبع اصلی مالی مراقبت سـالمت، اعمـال مالیـات از    
مـابقی  . ها اسـت  های فدرال، نواحی و ایالت سوی دولت

هـای از   ز بیماران بصورت انفرادی به شکل پرداختآن ا
تامین ) PHI( 2و بیمه درمان خصوصی) OOP( 1جیب
کننـدگان و   شـده بـه ارائـه    مبلغ تخصیص داده. شود می

هـا   موسسات سالمت، در درجـه نخسـت توسـط دولـت    
کاالها و خدمات سالمتی که از سـوی   ای از برای دسته

                                                 
1- Out of Pocket  
2- Private Health Insurance  

د و در مرحله بعـد  شون ها بصورت یارانه فراهم می دولت
کنندگان و بیماران بصورت انفرادی بابـت   توسط مصرف

خدمات و کاالهای سـالمتی کـه در بخـش خصوصـی     
جریان  به طور خالصه 1نمودار . شود فراهم میهستند، 

  .دهد منابع مالی را در سیستم سالمت کانادا نشان می
هـای   کل هزینـه % 70تقریبا : جمع آوری درآمد

هـای فـدرال،    مالیات از سـوی دولـت  سالمت از اعمال 
پرداخـت در بخـش   . شـود  ها تـامین مـی   نواحی و ایالت

با افـزایش  (های از جیب  خصوصی به دو بخش پرداخت
بـا افـزایش   (و بیمه سـالمت خصوصـی   %) 15تدریجی 
باقیمانـده از برخـی   % 3شود؛  تقسیم می%) 12تدریجی 

 های بیمـه اجتمـاعی و   منابع ناهمگون، از قبیل صندوق
  )1.(شود های موسسه خیریه تامین می اهدایی

برخی تغییرات مهم در کسب درآمد در بخش سالمت 
منـابع درآمـدی بخـش    . اسـت   در طول زمان روی داده
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عمومی نسبت به منـابع درآمـدی بخـش خصوصـی، از     
گذاری بخش خصوصی در  طریق افزایش نسبت سرمایه

ایـن امـر در خـالل    . برابر بخش عمومی کاهش یافـت 
اتفاق افتـاد و پیامـدی مسـتقیم از     1990نیمه اول دهه 

 منـابع هزینـه   1 جـدول . ایـالتی بـود  هـای   مهار هزینـه 
  . دهد نشان می 2004تا  1975سالمت را از سال 

از . انـد  در بخش خصوصی، تغییرات چشمگیرتر بـوده 
، سهم بیمه سـالمت خصوصـی نسـبت بـه     1988سال 

 جریان منابع مالی در سیستم سالمت کانادا-1نمودار
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شمگیری از کمتر های پرداخت از جیب به طور چ هزینه
ــیش از  % 30از  ــدکی ب ــه ان ــه % 40ب ــل هزین ــای  ک ه

انـد؛ بـا در نظـر گـرفتن اینکـه       خصوصی افزایش یافته
بـه حـدود   % 58درآمدهای حاصل از پرداخت از جیب از 

ــر از  ــزل   % 50کمت ــالی بخــش خصوصــی تن ــابع م من
دلیـل ایـن نوسـانات، احتمـاال در افـزایش      . اسـت  یافته

و توســعه بیمــه ســالمت تــدریجی هزینــه تجــویز دارو 
هایی است که تحت  خصوصی و تا حدی بواسطه هزینه

گیرند کـه البتـه    پوشش بیمه خصوصی سالمت قرار می
  )2نمودار ( .اند بخشی از این تغییرات آزمون نشده

بیمه سالمت خصوصـی   :بیمه درمان خصوصی
ها برای مراقبـت سـالمت در    سومین منبع مهم صندوق

هزینـه سـالمت را در سـال    کـل  % 12کانادا است کـه  
مراقبـت  % 6/53، 2003سال  در. دهد تشکیل می 2002

بـه ارزش  (درصد داروهای تجویزی  8/33دندانپزشکی، 
میلیــارد دالر  5/5 میلیــارد دالر کانــادا متناســب بــا 6/3

 و) 2001های سال  برای بیمه عمومی با استفاده از داده
مت سنجی از طریـق بیمـه سـال    مراقبت بینایی% 7/21

ها مقدار  در مقابل، کانادایی. گذاری شد خصوصی سرمایه
محدودی از بیمه سـالمت خصوصـی را بـرای مراقبـت     

  )2.(دارند بلند مدت و مراقبت در خانه نگه می

خصوصا بیمه بـر پایـه    -بیمه سالمت خصوصی اکثرا
طراحی شده است تا پوششـی بـرای خـدمات و     –شغل

ت پوشش مـدیکیر  کاالهای بهداشتی فراهم کند که تح
تواند بطور اساسـی بعنـوان مکمـل     گیرند و می قرار نمی

بیمـه سـالمت خصوصـی    ) 3.(بندی شـود  مدیکیر طبقه
تر  کند جایگزینی خصوصی با دسترسی سریع تالش می

 به خدماتی را فراهم کند کـه طبـق یکسـری قـوانین و    
ــتورالعمل ــده از ســـوی پزشـــکان و   دسـ هـــای پیچیـ

شش ایالـت  . هایی روبرو است ها با محدودیت بیمارستان
بریتیش کلمبیا، آلبرتا، مانیتوبا، اونتاریو، کوبک، جزیـره  -

خرید خدمات پزشکی الزم و ضروری را  -پرینس ادوارد
اند؛ اگر چه این ممنوعیت  از بیمه خصوصی ممنوع کرده

گذاری کانـادا مـورد    در کوبک توسط دیوان عالی قانون
یالـت باقیمانـده، خریـد    در چهار ا. است سوال قرار گرفته

بیمه خصوصی برای چنین خدماتی از طرق مختلـف، از  
ــت     ــومی درخواس ــرح عم ــه در ط ــکانی ک ــل پزش قبی
دستمزدی بیشتر از آنچه که در جدول هزینـه عمـومی   

  )4.(اند، ممنوع است ارائه شده داشته
هـای   بیمه سالمت خصوصی بیشتر به شـکل برنامـه  

هـا،   اکارفرمـ  شـوندکه توسـط   مزایا گروهـی ظـاهر مـی   
هـای مشـابه    ای و سازمان های حرفه ها، سازمان اتحادیه

بـا شـغل   "از زمانی که این نوع بیمـه  . شود حمایت می

 2004تا  1975از سال  )درصد( منابع هزینه سالمت -1جدول 
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ای که در بسیاری  بیمه سالمت به گونه "شود همراه می
شـود، داوطلبانـه یـا     از کشورهای اروپایی توصـیف مـی  

هایی که بـه واسـطه بیمـه     کانادایی) 5.(اختیاری نیست
مت خصوصــی بــر پایــه شــغل خــدمات دریافــت  ســال
کنند، در مورد این مزایا معاف از مالیات هسـتند؛ بـه    می

اکنون تحـت      جز در کوبک، جایی که چنین مزایایی هم
   .نظام مالیات بر درآمد ایالتی مشمول مالیات هستند

اســاس و پوشــش جمعیــت بــر مبنــای 
 1طبــق قــانون انجمــن ســالمت کانــادا :اســتحقاق

)CHA(،  تمــام ســاکنین یــک ناحیــه یــا ایالــت واجــد
خـدمات پزشـکی ضـروری را بـدون      تا شرایطی هستند

ایـن مقولـه شـامل     .گونه پرداختـی دریافـت کننـد    هیچ
بعد از یک دوره سکونت ابتـدایی   مهاجرین دارای ملک،

و نیـز سـربازان    )شـود  های خارجی نمـی  شامل مهمان(
تی کانـادا و  نظام وظیفه کانادا و پلیس سواره نظام سلطن

سه گروه آخر تحـت   .شود های فدرال می ساکنین زندان
گیرند بلکه تحت پوشش بیمـه   نمی پوشش مدیکیر قرار

گر چه در عمـل   گیرند، سالمت عمومی موازی قرار می
ها به آسانی دولت فدرال را بـرای خـدمات ایـالتی     ایالت

تحـت   شود، که توسط اعضای این سه گروه استفاده می
کـه   این خدمات پزشـکی ضـروری،   .دهند می قرار فشار

در واقـع   شـود،  تعریف مـی  "خدمات بیمه شده"بعنوان 
شامل ( خدمات پزشکان شامل تمام خدمات بیمارستانی،

 و خـدمات تشخیصـی   )جراحی دندانپزشـکی  مواردی از
و نیز خدمات مراقبت اولیـه   )2004سالمت کانادا سال (

 شـوند،  یـه مـی  هـای مـدیکیر ایـالتی ارا    که تحت برنامه
  .باشند می

پوشش بیمه خصوصی برای خدمات بیمه شده مربوط 
درشـش ایالـت ممنـوع     به قانون انجمن سالمت کانـادا 

هـای   چهار ایالت دیگر به واسـطه ممنوعیـت   است و در
هـای   مربوط به یارانه طبابت خصوصـی توسـط برنامـه   

عمومی، اقـدامات   برخالف باور. شود عمومی ممنوع می
ت بیمه شده مربوط به انجمـن سـالمت   خصوصی خدما

کنندگان از کار کـردن   هئکانادا غیر قانونی نیست ولی ارا
                                                 

1- Canada Health Act 

در حوزه عمـومی و خصوصـی بـه طـور همزمـان منـع       
  )4(.شوند می
حالیکه بیمه خصوصی برای خدمات اصلی انجمن  در

اجازه فعالیـت مـوازی    ها  آن، منوع استسالمت کانادا م
خـی خـدمات انجمـن    شـامل بر ، برای مزایای سـالمت 

های غرامت کـارگران   که توسط هیئت راا سالمت کاناد
  .دارند ،شوند ایالتی پرداخت می

اگر چه خدمات بیمه شده مربوط به انجمـن سـالمت   
بسیاری از به عقیده  ،شوند ها ارایه می کانادا توسط ایالت

 ارتقـای  ها، موقعیت خدمات بیمه شده به سمت کانادایی
ایـن   با .داده شده استسوق دایی حقوق شهروندی کانا

 این نقطه نظر به یک اصل اساسی تبدیل نشـده  وجود،
زیادی  شامل موارد دیگر خدمات مراقبت سالمت، .است 

از خــدمات غیــر مربــوط بــه انجمــن ســالمت کانــادا و 
هـا، بیشـتر بـه عنـوان      ه شده توسط ایالتئهای ارا یارانه

عنوان حقوق  شوند تا به می استنباطمزایای محل اقامت 
هـا و سـاکنین اولیـه برخـی      بـرای اسـکیمو  . شهروندی

ایـن  . شـود  ه مـی ئمزایای اضافی توسط دولت فدرال ارا
های داروی تجویزی اضافی و  مزایا شامل برخی پوشش

  .های حمل و نقل هستند نیز بازپرداخت هزینه
ــه  ــانی ک ــویزی،  %6/53 از زم ــای تج  %6/19 داروه

مراقبت دندانپزشکی به  %6/94 مراقبت بینایی سنجی و
شود، بسیاری از مردمان  خصوصی تامین بودجه می طور

کننـد تـا    اسـتفاده مـی   کانادا بیمه سالمت خصوصـی را 
قسمتی یـا تمـام هزینـه خـدمات و اقـالم بهداشـتی را       

کـل داروهـای   % 8/33 در حـال حاضـر،   .پوشش بدهند
 %6/53و  سـنجی  کل مراقبت بینـایی % 7/21 تجویزی،

بیمه درمان خصوصی  دندانپزشکی از طریق کل مراقبت
بـر پایـه   بیشـتر   این نوع بیمه )1.(شود تامین بودجه می

هـای خـدمتی    شغل است و به عنوان قسـمتی از بسـته  
به طور خصوصی توسط اینکه شود تا  جبرانی مطرح می

ــداری شــود ــراد خری ــان ، در عــین حــال .اف بیمــه درم
هـای   نـه های مربـوط بـه هزی   به واسطه یارانهخصوصی 

مطالعـه   متاسـفانه، . شـود  مالیاتی اساسـی حمایـت مـی   
بیمه درمان خصوصی مند مهمی در رابطه با بخش  نظام

  .است در کانادا به انجام نرسیده
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مطالعات محـدودی در  : مکانیزم های پرداخت
 اتهـا و مقامـ   هـای پرداخـت بـین ایالـت     مورد مکانیزم

قـانون   بعضـا بـه علـت اصـالحات     ای، سالمت منطقـه 
بنــدی  از قبیــل تغییــرات ناحیــه بنــدی در کانــادا، ناحیــه

تغییـر  ) 6(.اسـت   نتـاریو، صـورت گرفتـه    محدودتر در او
 ، تغییـر واسطه این اصالحات بوجود آمد ای که به عمده

و به یک مقدار ( گذاری بر پایه موسسه خاص سرمایه در
بـه  ) گـذاری خـدمات ویـژه    تـر، سـرمایه   بسیار کوچـک 

هـایی کـه مسـئول     نـزد سـازمان  گـذاری جـامع    سرمایه
زادی تخصـیص  آ بـا  منظـوره  های سالمت چنـد  بخش
هـای تعریـف شـده     به هر بخش بر اسـاس نیـاز   بودجه

برای پاسخ به ایـن سـوال    )7(.باشد ، میهستندجمعیتی 
چـوب   نتـایج کلـی در چهـار   بهبـودی در   که آیـا واقعـا  

خیر، نیازمنـد   یاحاصل شده کارآمدی و کیفیت مراقبت 
 .هسـتیم  بیشتری در زمینـه سـالمت جمعیـت    مطالعات
ــه  بعــالوه،  هــای مکــانیزمتحقیقــات بیشــتری در زمین
ای  سـالمت منطقـه   اتکـه توسـط مقامـ    جامع پرداخت

   .مورد نیاز است شود، یبکاربرده م
ــت بیمارســتان و مراقبــت   پرداخــت باب

هـایی کـه    ها و کلینیک به بیشتر بیمارستان: کلینیکی
ــال ارا ــدر ح ــدمات ئ ــتند   ه خ ــکی هس ــروری پزش ض

ای  هـای کلـی توسـط مقامـات سـالمت منطقـه       بودجه

 اتتخصـیص اعتبـار بـه مقامـ    . شود می  دادهتخصیص 
هـای   را در بودجـه سـهم  ای بزرگتـرین   سالمت منطقـه 

نه تنها این آزادی ها  آن. دهد سالمت ایالتی تشکیل می
هـای سـالمت    در بین سـازمان  شان را دارند تا بودجه را

ــ  ــف اختص ــدمختل ــیص و   ،اص دهن ــه روش تخص بلک
  .کنند هم تعیین می پرداخت را

بـه  : پرداخت به پرسنل مراقبت سـالمت 
شود تا  بیشتر پرسنل مراقبت سالمت مبلغی پرداخت می

 ادارهکـه بـه طـور سلسـه مراتبـی      شـان  های در سازمان
شـامل  -پرسـتاران   ایـن گـروه،   در .کار کننـد  شوند، می

پرسـتاران تجربـی    ،)RNs( 1پرستاران فـارغ التحصـیل  
پرستار دستیار  پرستاران و روان ،)LPNs( 2دارای مجوز

به بیشـتر  . دهند ترین را تشکیل می جمعیت پر -پزشکان
پرســتاران متخصــص و عمــومی دســتمزدی براســاس  

هــای پرســتاری و  هشــرایط تنظــیم شــده بــین اتحادیــ
کارفرمایــان بــا حمایــت قــاطع دولــت ایــالتی پرداخــت 

 برای غیر دائمهای  از آژانس یوزافزوناستفاده ر .شود می
داد بــرای بیمارســتان و طــرف قــرارخــدمات پرســتاری 

اگر چه، این بخش . پرستاری مراقبت در خانه وجود دارد
نارضـایتی   .اسـت   مند آزمایش نشـده  هنوز به طور نظام

از شرایط کـار و حـق الزحمـه نـاچیز در خـالل       پرستار
                                                 

1- Registered Nurses 
2- Licensed Practical Nurses 

در بخش  "دیگر"،گزینه  2002سال  - ) دولتی(های سالمت از طریق منابع درآمدی  درصد کل هزینه - 2نمودار 
ها، درآمد  هایی که شامل خدمات کمکی، اهدایی خصوصی شامل در آمدهای حاصل از غیر بیماران است تا بیمارستان

  .باشد می... گذاری و  حاصل از سرمایه
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بودجه مربـوط   میزان کاهش اصالحات سالمت ایالتی و
منجر به منازعه کـارگری   1990به اوایل تا اواسط دهه 

از  .شـد  1990و افزایش غیبت از کار تا نیمه دوم دهـه  
بهبود پیدا کـرده   انآن زمان به بعد، حق الزحمه پرستار

  ) 8(.است
 را) FFS( 1اکثریت پزشکان مکانیزم پرداخت کارانـه 

بـین،   در ایـن  .دکننـ  دنبـال مـی   جهت دریافت پـاداش 
ــود دارد  ــتثناهایی هــم وج ــه پزشــکان کلینیکــی  ؛ اس ب

هـای   شامل پزشکانی که در قالـب کلینیـک   نگر، جامعه
حقوق پرداخت  کنند، کار می) CLSCs( 2جامعه کوبک

هـا قراردادهـای پرداخـت     بعضـی ایالـت   اخیرا، .شود می
جایگزین را با پزشـکان عمـومی یـا پزشـکان خـانواده      

 جهتدهی  ال یک مدل پاداشبرای مثاند؛  تنظیم نموده
های سالمت خانواده در اونتاریو برای ایجاد انگیزه  شبکه
های پیشگیری و مـدیریت بیمـاری    شد تا مراقبت ایجاد

گیرنـده مـوارد زیـر    بردراین مـدل  . مزمن را ارتقا بخشد
نـام   میزان مالیات سرانه برای تمام بیمـاران ثبـت  : است
بنـدی   رنامه زمـان ب %10به میزان  پرداخت کارانه شده؛

های اضافی برای  پرداخت ایالتی بابت بیشترین خدمات؛
رداخـت بـرای پـذیرش    پ پیشگیری هدفمنـد؛  ت ومراقب

برخی ؛ بیماران جدید؛ فوق العاده آموزش مداوم پزشکی
هـای   مـدیریت و برخـی راه   عملکـرد  هـای  حق الزحمه

دسترسی به پرستاران دستیار پزشکان که توسط دولـت  
  )9(.شود اداش پرداخت میها پ به آن

سـالمت   حوزهگران  در حالیکه تعداد زیادی از تحلیل
 مکانیزم کارانـه ناشی از اجرای های ایجاد شده  از انگیزه

انتقاد  -تر سریع درمانو تشخیص  جهتشامل انگیزه -
این سیستم در بین تعداد زیادی از پزشـکان و  ؛ اند کرده

بـوب و پـر   مح ،هـا هسـتند   هایی که معـرف آن  سازمان
 رغم مخالفت بـالقوه و  علی) 10(.است طرفدار باقی مانده

های  انگیزهایجاد که نشان دهنده  ،المللی نیز مدارک بین
 3هـای جـایگزین   منفی ایجـاد شـده از سـوی پرداخـت    

ای بـه اصـالح نظـام     به طـور فزاینـده   ها ایالت هستند،
                                                 

1- Fee For-Service 
2- Quebec community clinics 
5- Alternative Payment  

هـای کارانـه    اند و پرداخـت  پاداش پزشکان نزدیک شده
نظام پاداش پزشـکان را در کانـادا تشـکیل     %83 تقریبا
  . دهند می

بـین کارانـه و پرداخـت     هـا  ایالت اتتقسیم 2جدول 
گرچه مراقبتی که بایـد   گذارد، جایگزین را در اختیار می

 )بـرای مثـال، مانیتوبـا   (هـا   انجام شود در برخی از ایالت
پرداخت کارانه و  ممکن است پزشکانی را که قسمتی از

پرداخت جـایگزین را فقـط در مقولـه آخـری      قسمتی از
  .بندی کنند طبقه کنند، دریافت می

نظام پاداش جایگزین برای پزشکان به چندین شکل 
هـا، بـا اصـالح     فقـط تعـداد کمـی از آن    شـود،  ارائه می

مقـام  بنا بـه گـزارش یـک    . مراقبت اولیه مرتبط هستند
آیـد   نظر میه پرداخت جایگزین ب حسابرس ایالتی، ارشد

هـای تخصصـی همچـون مراقبـت سـرطان و       در رشته
 هـا،  در دیگـر ایالـت   )11(.باشد  روانپزشکی متمرکز شده

قرار دادهای پرداخت جایگزین به پزشکان برای پوشش 
  .شوند ه میئخارج از وقت اداری بیماران ارا

  

  
  

مکانیزم پرداخت 
  ایاالت 

پرداخت از 
  جیب

پرداخت 
  جایگزین

  2/19  8/80  بریتیش کلمبیا
  6/8  4/91  آلبرتا

  4/13  6/86  ساسکوچوان
  9/35  1/64  مانیتوبا
  2/12  8/78  انتاریو
  6/22  4/77  کوبک

  5/18  5/81  نیو برنز ویک
  6/31  4/68  نونا اسکوتیا

  5/21  5/78  پرینس ادوارد ایسلند
  7/36  3/63  نیوفنالند والبرادور

  2/17  8/82  کانادا

پرداخت درصدی کارانه پزشکان از  - 2جدول 
 2003الی 2002سوی ایاالت 
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میلیـارد   130از : های مراقبت سـالمت  هزینه
شده کـه صـرف مراقبـت سـالمت در       دالر تخمین زده

هـای سـالمت    کل هزینـه  %43تقریبا  شد، 2004سال 
اسـت،که    بـوده هـا   متوجه خدمات پزشکان و بیمارستان

پزشکی ضـروری   خدماتها  ها ازسوی ایالت اکثریت آن
این رو خدمات بیمه شده بر  از و شوند در نظر گرفته می

دیگـر، صـرف   % 23. نادا هسـتند طبق قانون سالمت کا
 مـدت،  ها بابـت مراقبـت بلنـد    های ایالتی و یارانه برنامه

بهداشت عمـومی و   ،نگر مراقبت جامعه مراقبت در خانه،
شـده، صـرف     تخمـین زده % 30.داروهای تجویزی شد

کـه بخـش    خدمات مراقبـت سـالمت خصوصـی شـد،    
عظیمی از آن بابت خـدمات مراقبـت بینـایی سـنجی و     

داروهـای   شکی و نیز بابت داروهای تجـویزی و دندانپز
بـه خـدمات    %4تقریبـا   ،و در نهایـت  بدون نسخه بـود 

 کنتـرل داروهـا،   شامل بهداشت عمومی، مستقیمفدرال 
های خـاص شـامل سـاکنین     تحقیق و مزایا، برای گروه

  .تخصیص داده شد ،اولیه و اسکیموها
مانند بیشتر کشورهای عضو سازمان همکـاری   کانادا

های مراقبت  رشدی را در کل هزینه توسعه، قتصادی وا
کـه بـه عنـوان درصـدی از      است،  سالمت تجربه کرده

 تولید ناخالص داخلی و افزایش سرانه در صرف هزینـه، 
ــی در کــل   .اســت  محاســبه شــده ــالیانه واقع رشــد س

و اوایل  1970های مراقبت سالمت در اواخر دهه  هزینه
پس با شـیب زیـادی از   س به اوج خود رسید، 1980دهه 

تقلیل یافت تا تنها تـا سـال    1990اوایل تا اواسط دهه 
تا سـال   1990اوایل دهه  در .دوباره افزایش یابد 2000
های مراقبت سالمت واقعی و نیز رشد  کل هزینه ،1997

هزینه سالمت عمومی واقعی به طـور چشـمگیری زیـر    
 خط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی قـرار داشـت کـه   

کـاهش شـدید هزینـه سـالمت عمـومی و       انعکاسی از
در  )مطـابق بـا تـورم   (یک کـاهش واقعـی    دهنده نشان

رشـد   در تمام طول این دوره، .هزینه بخش سالمت بود
هـای سـالمت خصوصـی از رشـد واقعـی       واقعی هزینه

تـا سـال   . های سـالمت عمـومی پیشـی گرفـت     هزینه
بخش گذاری مجدد در  ها در شرف سرمایه دولت ،1997

مراقبت سالمت عمومی بودند، گرایشی کـه تـا اکنـون    

هـای   رشد واقعی هزینه ،2003ا سال ت .است  ادامه یافته
از رشـد   با یک سود ناخالص کم، پـارا  سالمت عمومی،
هـــای ســـالمت خصوصـــی فراتـــر  واقعـــی هزینـــه

  )3 جدول(.گذاشت
رشــد واقعــی در  ،1990و  1970هــای  در طــی دهــه

بـه میـزان رشـد در بخـش     های سالمت نسـبت   هزینه
اقتصاد که از طریق تولید ناخالص داخلی واقعـی انـدازه   

عکـس قضـیه در خـالل دهـه      .کمتر بـود  گیری شده،
خدمات . کرد صدق می 21سال اول قرن  چهارو  1980

مــورد اســتفاده بــرای  مــدارک پزشــکی و بیمارســتانی،
قانون سالمت کانادا، بـه شـکل   طبق خدمات بیمه شده 

نسبت به دیگر خدمات سالمت در سه دهـه  تری  آهسته
  .اند اخیر رشد داشته

و  خصوصـی سالمت بخش های  هزینه سریع تررشد 
 عمـومی،  -های ترکیب شده سـالمت خصوصـی   هزینه

داروهای تجویزی، به این معنـی اسـت کـه     بویژه بابت
بـه عنـوان درصـدی از تولیـد     ، های سالمت کل هزینه

رسـد در حـال    می %10ناخالص داخلی، که سرانجام به 
نشـان داده   4در جـدول  همـانطور کـه    )1(.اند رشد بوده

مشــابه  یرا در وضــعیت کانــادا ،رشــدمقــدار ایــن  شــده،
بریتانیـا  در این میان  قرار داده و فرانسه و سوئد استرالیا،

ــه طــور    ــاالت متحــده ب ــر و ای ــزان بســیار کمت ــه می ب
خود را بـه مراقبـت    تولید ناخالص داخلیی، ترچشمگیر

  .دهد المت اختصاص میس
های مراقبت سالمت عمـومی بـه    هنگامی که هزینه

از تولید نا خالص داخلی مـورد   بخشیتنهایی به عنوان 
کمـی متفـاوت    تصـویر  )3نمودار (.گیرد میر بررسی قرا

کانادا همراه بـا   ،کنید همانطور که مالحظه می. شود می
 تـر  پـایین  قسـمت بریتانیا و ایاالت متحـده در   استرالیا،
گیرند، در حالیکه فرانسه و سـوئد هـر دو    قرار می نمودار
از تولیــد ناخـالص داخلــی خــود را بــه  بیشــتری  میـزان 
های مراقبت سالمت بخـش عمـومی اختصـاص     هزینه
هـای   را در هزینـه افتـی  سوئد  چنینکانادا و هم .اند داده

ــه   ــومی در اوایـــل دهـ ــه  1990ســـالمت عمـ تجربـ
های  محدودیت ،عنوان مثالبه  در کانادا )13،12(.کردند

 1990هزینه عمومی بـه رکـود اقتصـادی اوایـل دهـه      
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رو بـه افـزایش از    که حاصل کسری اعتبار،مرتبط است
  .باشد می طریق کاهش بودجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سال
  عنوان 

1976 
  1980تا

  تا 1981
1985  

  تا 1986
1990  

  تا 1991
1995  

  تا 1996
2000  

 تا 2001
2004  

های سالمت به عنوان درصدی از تولیـد   کل هزینه
 9/9 0/9 6/9 5/8 0/8 0/7  ناخالص داخلی

 خدمات انجمن سالمت کانادا به عنوان درصدی از
1/58  کل هزینه های سالمت  7/56  4/55  7/51  2/46  1/43  

خدمات انجمن سالمت کانادا به عنوان درصـدی از  
 تولید ناخالص داخلی 

1/4  5/4  7/4  0/5  2/4  3/4  

دمات غیر مربوط به انجمن سال مـت کانـادا بـه    خ 
9/41  عنوان درصدی از کل هزینه های سالمت   3/33  6/44  3/48  8/53  9/56  

خدمات غیـر مربـوط بـه انجمـن سـالمت کانادابـه       
 عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

9/2  5/3  7/4  6/4  9/4  6/5  

میانگین میزان رشـد سـالیانه در کـل هزینـه هـای      
8/12  سالمت  4/12  9/8  0/4  8/5  4/7  

میــانگین میــزان رشــد ســالیانه در خــدمات انجمــن 
6/11  سالمت کانادا  2/12  2/8  8/1  8/3  3/6  

میانگین میزان رشد سالیانه در خدمات غیـر مربـوط   
6/14  جمن سالمت کانادانبه ا  7/12  8/9  3/6  5/7  2/8  

6/12  میانگین میزان رشد سالیانه در تولید ناخالص داخلی  1/9  0/7  6/3  8/5  7/4  
میانگین میزاد رشـد سـالیانه واقعـی در کـل هزینـه      

3/3  های سالمت  2/4  0/4  6/1  0/4  0/5  

میــانگین میــزان رشــد ســالیانه واقعــی در خــدمات 
2/2  انجمن سالمت کانادا  0/4  3/3  5/0-  1/2  8/3  

میانگین میزان رشد سالیانه واقعـی درخـدمات غیـر    
9/4  مربوط به انجمن سالمت کانادا  5/4  8/4  9/3  7/5  8/5  

میانگین میزان رشد سالیانه واقعی در تولید ناخـالص  
6/3  داخلی   1/3  3/2  0/2  3/4  2/2  

، هزینه های بیمارستانی و 2004الی  1976های پنج ساله  روند هزینه های سالمت، میانگین - 3جدول 
از زمانی که داده ها بر . شوند نجمن سالمت کانادا استفاده میهای خام برای خدمات ا پزشکان به عنوان داده

ها به عنوان خدمات مدیکیر طبقه بندی می کنند یا بطور عمومی به عنوان خدمات پزشکی  اساس آنچه که ایالت
ای بر پایه های تولید ناخالص داخلی واقعی به شکل دالره نرخ. شوند آوری نمی ضروری تضمین می کنند، جمع

های سالمتی واقعی به  هزینه. هستند 1997، دالرهای بطور ادواری تطبیق شده و سلسله دالرهای سال هزینه
کننده  گیری اجزای سالمت شاخص قیمت مصرف ، با بکار1997شکل دالر های با نرخ ثابت مربوط به سال

  .ساله است 4یک میانگین  2004تا  2001سال های . شود محاسبه می
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های مراقبت سالمت عمومی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در کانادا و  هزینه - 3نمودار 
قابل مقایسه بریک اصل سالیانه مداوم تا  OECDهای  ، داده2002الی  1960های منتخب  کشور

های  برای سال OECDهای  داده) ایاالت متحده و استرالیا(شوند در برخی موارد  فراهم می 1990دهه
  .اخیر در دسترس نیستند

  2004تا  1975های منتخب  ، سال)های سالمت درصد کل هزینه(هزینه سالمت به واسطه طبقه بندی خدمات  - 4جدول

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

 عنوان
  
  سال

دیگر   بیمارستان ها
سایر   پزشکان  موسسات

اصلی   دارو  حرفه ها
  )دارو(

مدیریت و 
بهداشت 
  عمومی

سایر هزینه 
های 
  سالمت

1975  7/44  2/9  1/15  0/9  8/8  4/4  5/4  3/4  

1980  9/41  4/11  7/14  1/10  6/8  4/4  3/4  6/4  

1985  8/40  3/10  2/15  4/10  5/9  1/4  5/4  2/5  

1990  1/39  4/9  2/15  6/10  4/11  5/3  2/4  7/6  

1995  4/34  6/9  4/14  6/11  6/13  1/3  2/5  1/8  

2000  2/31  5/9  3/13  8/11  4/15  0/4  4/6  4/8  
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شد هزینه سرانه واقعی مراقبت روند ر -4نمودار 
سالمت، تغییر درصدی رو به افزایش در واحد های 
پول رایج ملی در سطح قیمت تولید ناخالص داخلی 

الی  1990، در کانادا و کشور های منتخب1995سال 
2001 

از  بخشـی بت سالمت بعنوان های مراق هزینه بررسی
هـای جـدی بـه دنبـال      تولید ناخالص داخلی محدودیت

ایجـاد   هـای رکـود در   ثـر دوره اکه مهمتـرین آن   دارد،
  .های سالمت است رشد هزینهبحران در وضعیت 

 های سالمت رشد هزینه مختل شدناز  جهت اجتناب
هـای مراقبـت سـالمت     هزینـه  ،رکـود  طول دورهدر  را

های سرانه واقعی محاسبه  چوب هزینه هارتوانند در چ می
هـای   هزینـه  جـدایی  بـا  عالوه بر این، )4نمودار (.شوند

تـر   توانند واضح می ها روند سالمت خصوصی و عمومی،
کانـادا و سـوئد    شده،در میان کشورهای مقایسه  .شوند
هـای سـالمت    هزینه بخش ترین میزان رشد را در پایین

همچنـین  . ربه کردندتج 2001تا  1990عمومی از سال 
هـای سـالمت    واضح است که میزان رشد باال در هزینه

اسـت    هبخش خصوصی هدایت شد از سویها  کانادایی
سـوئد نیـز بـاالترین میـزان رشـد       همراه با کانـادا، که 

 1990های سالمت خصوصی را در خـالل دهـه    هزینه
  )14.(استدارا 
 %30شــده،  نشــان داده 3 همــانطور کــه در نمــودار 

هـا تخصـیص داده    های سـالمت بـه بیمارسـتان    هزینه
سسات دارای مجوز یـا  وها بعنوان م بیمارستان. شوند می

تایید  ها احی و ایالتوهایی که توسط ن بعنوان بیمارستان
کنند،  ر دولت فدرال کار میظیا مستقیما تحت ن اند، شده

هـا بـه طـور عمـده      گر چه بیمارسـتان  .شوند تعریف می
هـای   بعضـی بیمارسـتان   ،کننـد  ا ارائه مـی ر مراقبت حاد

مراقبـت دوران   جامع نیز مراقبـت مـزمن یـا بلندمـدت،    
و خــدمات مراقبــت مربوطــه بــه  نقاهــت و توانبخشــی

هـا شـامل    بیمارسـتان  .کننـد  نیز ارائه میروانپزشکی را 
هــای شــهرهای  هــای پرســتاری و بیمارســتان ایســتگاه

  .شوند کوچک در مناطق دور افتاده نیز می
ــر م ــت  ودیگ ــوان موسســات مراقب ــه بعن ــات، ک سس

و نیـز   مدت برای بیماران یا معلولین به شکل مزمن بلند
 موسسات وابسته بـه محـل اقامـت بـرای افـراد بـا نـا       

اختالالت عاطفی یا  های روانشناختی یا جسمی، توانایی
 %5/9اکنون  شوند، مشکالت دارویی و الکلی تعریف می

  .گیرند می در برکل هزینه را 

های بیمارسـتانی یـا    پزشکان شامل هزینهالزحمه  حق
کــل  %13 هــا تقریبــا آن .شــوند سســات نمــیودیگــر م
  .دهند های سالمت را تشکیل می هزینه

یـک قسـمت نسـبتا بـا رشـد آهسـته از       ، این بخش
ها شامل  دیگر حرفه. است  بودهکانادا مراقبت سالمت در

تخصصین م روانشناسان، ،ها یسنج بینایی دندانپزشکان،
و  هـا  فیزیوتراپیسـت ، تخصصین ارتوپدیم، روماتولوژی

کل % 9/11سهم کلی این قسمت  .هستندها  درمانی گیاه
% 60تقریبا معادلمقداری که  های سالمت است، هزینه
   )1.(استخدمات دندانپزشکی هزینه 
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 های پزشکان حتی بیشتر از هزینه، های دارویی هزینه
 -هـای بـدون نسـخه   داروهای تجـویزی و دارو  شامل-

های  هزینه کل% 17 تقریبا رفته، روی همها  آن .هستند
هـم اکنـون    ،مقولـه  ایـن  .دهنـد  سالمت را تشکیل می

و  اســت ســالمتهــای  بــزرگ هزینــه بخــشدومــین 
 مراقبـت سـالمت  ای  هزینه بخشترین  سریعهمچنین 

 .به بعد است 1975سال از )هم عمومی و هم خصوصی(
علت معرفی داروهای تجویزی  زیادی به تا حداین رشد 

  ) 1،14.(باشد میجدید از آن زمان به بعد 
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