جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت و درمان وآموزش پسشكي
موسسه ملي تحقيقات سالمت

تاريخ :
شماره :

دانشگاه علىم پزشكي
و خدمات
بهداشتي،درماني
تهران

پيوست :

فزم تزخواى داًص ٍ گشارش یک ٍ  3صفحِ ای ًتایح تحقيق طزحّای پژٍّطي
هَسسِ هلي تحقيقبت سالهت زض ًظط زاضز ًتيدِ عطحّبي تحقيقبتي پبيبى يبفتِ هَسسِ ضا ثطضسي ٍ ثب استفبزُ اظ فطآيٌس
تطخوبى ٍ تجبزل زاًص ) (Knowledge Translation & Exchangeزاًص تَليس ضسُ ضا زض اذتيبض هربعجيي ٍ
شيٌفؼبى ( اظ خولِ ػوَم هطزم ،سيبستگعاضاى ٍ تصوينگيطًسگبى حَظُ سالهت  ،گيطًسگبى ٍ اضائِزٌّسگبى ذسهبت هطاقجتي ٍ )...
قطاض زّس .لصا ضطٍضي است كِ كليِ پژٍّطگطاى ٍ اػضبي هحتطم ّيئت ػلوي فطم ظيط ضا خْت سَْلت فطآيٌس تطخوبى ٍ تجبزل
زاًص تكويل ًوبيٌس.
الف :هطخصات طزح:
ػٌَاى كبهل عطح :تعييي ضاخص ّای کالى اقتصادی ٍ بزرسي تاثيز آى بز ّشیٌِ ّای کل سالهت
هدطي عطح :دکتز هحسي پاکذاهي ،سارا گزاًٍذی
ب :هخاطباى طزح ضوا چِ کساًي ّستٌذ؟ (اظ ثيي گطٍّْبي ظيط حساقل يك گطٍُ ضا اًتربة كٌيس ٍ بِ طَر دقيق ًام بزدُ
ٍ تَضيح زّيس(.گطٍُ هربعت ثِ فطز يب گطٍّي گفتِ هيضَز كِ ثتَاًس اظ ًتبيح عطح ثِ عَض هستقين استفبزُ ًوبيس).
هذیزاى ٍ سياستگذاراى سالهت ( هاًٌذ ستاد ٍسارت بْذاضت) :
هؼبًٍت تَسؼِ ٍ هسيطيت هٌبثغ ٍظاضت ثْساضت( هطكع ثَزخِ ٍ پبيص ػولكطز ،شيحسبثي ٍ هسيط كل اهَض هبلي) ،هؼبًٍت ثطًبهِ
ضيعي ضاّجطزي ٍ ّوبٌّگي ٍظاضت ثْساضت ،هؼبًٍت حقَقي ٍ اهَض هدلس ٍظاضت ثْساضت ،زفتط ضَضاي سيبستگصاضي سالهت
ٍظاضت ثْساضت
هذیزاى بيوارستاى ٍ داًطگاُ
ارائِ دٌّذگاى خذهت(پشضک ،پزستار ،هاها ٍ )....
بيواراى ٍ هزدم
صٌعت
سایز ساسهاى ّا( ضْزداری ،آهَسش ٍ پزٍرش ،بْشیستي ،ساسهاى خَاًاى ٍ ).....
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ج :بزًاهِ ضوا بزای کاربست ًتایح چيست (لطفا دقيقا هٌطبق با بخص هزبَطِ ٍ گاًت چارت در فزم پزٍپَسال تٌظين
گزدد)
اظ فْطست ظيط هي تَاًيس استفبزُ ًوَزُ ٍ يب ضّكبضّبي زيگطي ضا پيطٌْبز ًوبييس) ثسيْي است ّط عطح هي تَاًس اظ چٌسيي
ضٍش ثطاي تطخوبى زاًص استفبزُ ًوبيس.
هطبضكت يب ّوفكطي ثب گطٍُ هربعت ٍ استفبزُ كٌٌسگبى ثبلقَُ زض ٌّگبم اًتربة هَضَع يب عطاحي پطٍپَظال پژٍّص
هطبضكت يب ّوفكطي ثب گطٍُ هربعت ٍ استفبزُ كٌٌسگبى ثبلقَُ زض ٌّگبم اخطاي پژٍّص
 اًتطبض هقبلِ زض هدلِ ّبي ػلوي -پژٍّطي زاذلي
 اًتطبض هقبلِ زض هدلِ ّبي ػلوي -پژٍّطي ذبضخي
 اضائِ زض كٌفطاًس ّب ٍ سويٌبضّبي زاذلي
 اضائِ زض كٌفطاًس ّب ٍ سويٌبضّبي ذبضخي
اضسبل ذالصِ يب گعاضش كبهل عطح يب هقبلِ حبصل اظ آى ثطاي استفبزُ كٌٌسگبى ثبلقَُ آى
 قطاض زازى هتي كبهل گعاضش يب ذالصِ اي اظ آى زض ٍة سبيت ثِ هٌظَض زستطسي استفبزُ كٌٌسگبى ثبلقَُ ثِ آى
 اًتطبض ًتبيح پژٍّص زض ًططيبت غيطػلوي (ًظيط هدلِ ّب يب ضٍظًبهِ ّبي هَضز ػالقِ ػوَم)
 اًتطبض يبفتِ ّب زض ذجطًبهِ ّب ٍ ثَلتي ّب (ًظيط ًططيبت زضٍى سبظهبًي كِ ذجط ّبي ػلوي ٍ غيط ػلوي هطتجظ ثب آى
سبظهبى ضا هٌتطط هي كٌس)
 اضائِ يبفتِ ّبي پژٍّص ثِ ذجطًگبضاى ضسبًِ ّب ٍ يب ضطكت زض هصبحجِ ّب
 تطكيل خلسِ ثب استفبزُ كٌٌسگبى ثبلقَُ ثطاي هؼطفي ًتبيح پژٍّص
 تْيِ ٍ اضسبل ًتبيح ثب ظثبى هتٌبست هربعجيي (ًظيط ًَضتِ ّبي سبزُ ثطاي ثيوبضاى ٍ يب هطزم ،گعاضش ّبي كَتبُ ثطاي
هسيطاى ٍ هسئَليي)
 اًدبم اقساهبت الظم ثطاي تدبضي سبظي يبفتِ ّب (ثجت پتٌت ،ػقس قطاضزاز ثب صٌؼت ٍ ) ...
 سبيط اقساهبتي كِ هَخت هي ضَز ًتبيح پژٍّص ثِ هربعت آى هٌتقل گطزز ............................................. :
ّ يچكسام
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د :پيام اصلي حاصل اس طزح پژٍّطي (حذاکثز در یک صفحِ ًَضتِ ضَد):
گعاضش زض فطم يك صفحِ اي قلت عطح پژٍّطي است ٍ پيبم ّبي اصلي حبصل اظ عطح پژٍّطي زض يك صفحِ ذالصِ هي ضَز
تب ثِ اخوبلي تطيي ٍ زض ػيي حبل كبهل تطيي ضكل هوكي پيبم حبصل اظ عطح پژٍّطي ثيبى گطزز.
پيبم ّبي اصلي هَخَز زض صفحِ اٍل ذالصِ اي اظ يبفتِّب ًيست ،ثلكِ ضبهل ًكبت كليسي هْن حبصل اظ پژٍّص است كِ ثبيس
ثِ گَش سيبستگصاضاى ٍ هسيطاى ضسبًسُ هي ضَز ٍ ضبهل هَاضز ظيط هي ثبضس:






ًگبضش فْطست ٍاض يبفتِ ّبي اصلي ثِ عَضي كِ تَسظ سيبستگصاضاى ٍ هسيطاى زضک ضَز؛
ًتيدِ گيطي ضفبف اظ يبفتِ ّبي هغبلؼِ؛
ثيبى زضس ّبيي كِ هسيط يب سيبستگصاض هيتَاًس اظ پژٍّص هطثَعِ ثگيطز؛
ثيبى كبضثطزّبي پژٍّص ثطاي هسيطاى ٍ سيبستگصاضاى؛
ثيبى سَاالتي كِ ٌَّظ پبسد زازُ ًطسُ است (زض ايي قسوت ثبيس اظ ثيبى خولِ كليطِاي “ًيبظ ثِ تحقيقبت ثيطتط”
ذَززاضي ضَز ٍ ثِ عَض ضفبف ثيبى ضَز كِ چِ سَال ّبيي زض پژٍّصّبي ثؼسي ثبيس پبسد زازُ ضًَس).

هغبلؼة حبضط ،تبثيط هتغيطّبي كالى اقتصبزي ثط ّعيٌِّبي كل سالهت ضا ثطضسي كطز ٍ ًطبى زاز كِ تَليس ًبذبلص زاذلي ضاثغِ
ػليت زٍ عطفِ هثجت ٍهؼٌي زاضي ثب ّعيٌِّبي سالهت ايطاى زاضت ٍ .ثِ ػٌَاى هْوتطيي ػبهل تؼييي كٌٌسُ ّعيٌِّبي سالهت
هي ثبضسً .تبيح ًطبى زاز كِ زض كٌبض تَليس ًبذبلص زاذلي  ،ضبذصّبي تَليس ًبذبلص هلي ٍزضآهس هلي ٍهصطف هلي ّن ضاثغِ
ػليت زٍعطفِ هثجت ٍهؼٌي زاضي ثب هربضج سالهت زاضتٌس ٍلي تبثيط گصاضي آًْب ثِ اًساظُ تَليس ًبذبلص زاذلي ًجَز .هتغيطّبي
تَضم ٍ ًقسيٌگي ًيع ّوچٌبى كِ اًتظبض هي ضٍز تأثيط ًبهغلَثي ثط ثطًٍساز ثرص سالهت زاضتِ اًس ٍ ضاثغِ ػليت آًْب هٌفي
ٍزٍعطفِ ثَزّ .وچٌيي ًتبيح هغبلؼِ ًطبى زاز كِ كسطي ثَزخِ ضاثغِ ػليت هٌفي ٍيك عطفِ ثب هربضج سالهت زاضت ًٍطخ
خوؼيت ضاثغِ ػليت يك عطفِ هثجت ثب ّعيٌِ ّبي سالهت زاضزً .تبيح ثطاي ضبذص ّبي ًطخ ثيكبضي ٍضطيت خيٌي ّن اظ
لحبػ آهبضي هؼٌب زاض ًطسًس ٍعجق ًتبيح هغبلؼِ ضاثغِ ػليتي ثب هربضج سالهت ًساضتٌس .ضضس سطيغ هربضج سالهت تجسيل ثِ
ًگطاًي ثعضگي ّن ثطاي ذبًَاضّب ٍ ّن ثطاي زٍلت ضسُ است .ثب تَخِ ثِ سغح تَسؼِي اقتصبزي ًيع هربضج سالهت كطَضّب تٌَع
ظيبزي زاضز اظ  %81سْن اظ تَليس ًبذبلص زاذلي تب تٌْب  ، .%:سبظهبى خْبًي ثْساضت هيگَيس كِ سطػت ضضس هربضج سالهت
ثطاي كطَضّبي زض سغَح هرتلف تَسؼِي اقتصبزي هتفبٍت است .ثغَض كلي هيعاى كل هربضج ضٍي ثرص سالهت زض خْبى ثب
ثطٍتوٌس تط ضسى كطَضّب افعايص هي يبثس .ايي هسئلِ هْن است كِ آيب هربضج افعايص يبفتِ ضٍي سالهت زض خْت ضسيسى ثِ
پَضص خْبًي سالهت ّستٌس ٍ ،سطاًدبم سالهت هطزم ضا ثْجَز ذَاٌّس زاز؟ زض ايي هغبلؼِ ٍ هغبلؼبت هطبثِ خْبًي ضبّس
افعايص زض هربضج سالهت زض عَل چٌس زِّ ي اذيط ثَزُ اينّ .وطاُ ثب افعايص هٌبثغ ،ضٍش ّبي تبهيي هبلي ًَآٍضاًِ ٍ ثْجَز
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كطَضّبي ثب زضآهس پبييي ذسهبت اسبسي سالهت فطاّن ضَز .پيطٌْبز هي ضَز زض اتربش تصويوبت ثرص

سالهت ٍ ثِ هٌظَض افعايص اعويٌبى اظ تحقق اّساف  ،اثطات ضبذص ّبي كالى اقتصبزي شكط ضسُ زض ثبال ،لحبػ ضَز .ثبيس زٍلت
زض ثطًبهِ ضيعيّبي اقتصبزي ثِ ّعيٌِّبي ثرص سالهت ثِ زيس ّعيٌِّبي سطهبيِ گصاضي ًگبُ كٌس تب ثِ زيس ّعيٌِّبي هصطفي
 ،زاًستي ػَاهل كالى اقتصبزي هطتجظ ثب هربضج سالهت ثِ سيبستوساضاى كوك هي كٌس كِ ثطاي آيٌسُ ثطًبهِ ضيعي ثْتطي زاضتِ
ثبضٌس .هسيطاى ٍ سيبستگصاضاى حَظُ سالهت ثبيس اظ ضبذص ّبي اٍلَيت زاض كالى اقتصبزي ثطاي ثطًبهِ ضيعي زض ضاستبي كبّص
ّعيٌِ ّبي سالهت استفبزُ كٌٌس.

ُ) خالصِ اخزایي هطالعِ (حذاکثز در  3صفحِ) ًَضتِ ضَد.
الظم ثِ يبزآٍضي است كِ گعاضش سِ صفحِ اي يك ذالصِ هقبلِ ػلوي ًيست ،ثلكِ ثيطتط ضجيِ هقبلِ اي است كِ زض ضٍظًبهِ ّب
ًَضتِ هي ضَز ،ثِ عَضي كِ ًكبت ثب اّويت زض اثتساي هتي ،تَضيحبت هطثَط ثِ هَضَع هَضز ثحث ٍ ضطايظ ظهيٌِ اي زض ازاهِ
آى ٍ زض اًتْب ّن ًكبت كن اّويت تط ثيبى هي گطزز .زض ًگبضش گعاضش سِ صفحِ اي هَاضز ظيط ثبيس ضػبيت گطزز:



ًگبضش ثب ظثبى ضفبف ٍ ضٍضي ٍلي غيطػبهيبًِ ثبضس ،ثِ گًَِ اي كِ فطز ًبآضٌب ثِ پژٍّص آى ضا كبهالً زضک كٌس؛
يبفتِ ّبي عطح ثصَضت فططزُ ثيبى گطزز ٍ ضٍش اخطا ٍ خعئيبت تكٌيكي زض حس 8تب  9سغط ثيبى گطزز)

سالهت اظ خولِ ضبذص ّبي هلي است كِ هتبثط اظ هتغيطّبي كالى اقتصبزي هي ثبضس ٍ سيبست گصاضي ّبي ثرص ّبي
اقتصبزي زض خبهؼِ ثِ عَض هستقين ثط هحسٍز سبذتي يب تَسؼِ ي سالهت هلي تبثيط هي گصاضز زض ًتيدِ هربضج سالهت ًيع
هستقل اظ هتغيطّبي كالى اقتصبزي ًوي ثبضس .لصا اٍليي قسم ثطاي ضسيسى ثِ ٍضغ هغلَة ٍ تحقق اّساف ًظبم سالهت ،ضٌبذت
ٍضؼيت هَخَز ضبذص ّبي كالى اقتصبزي ٍ هربضج سالهت هي ثبضس .ثٌبثطايي زض ايي عطح تحقيقبتي ثِ تؼييي ضبذص ّبي
كالى اقتصبزي ٍ ثطضسي تبثيط آى ثط ّعيٌِ ّبي كل سالهت پطزاذتِ ضس .تؼييي ضبذص ّبي اٍلَيت زاض كالى اقتصبزي ثطاي
سيبستگصاضاى سالهت خْت ثطًبهِ ضيعي زض ضاستبي كبّص ّعيٌِ ّبي سالهت حبئع اّويت است .زض فبظ اٍل هغبلؼِ ثب خستدَ
زض پبيگبُ ّبي زازُ اي خْت اًدبم هغبلؼِ هطٍضًظبم هٌس ثط اسبس هؼيبضّبي ٍضٍز ٍ ذطٍج ثِ  81هغبلؼِ كِ ثِ تأثيط ضبذص ّب ٍ
ػَاهل كالى اقتصبزي ثط ّعيٌِ ّبي كل سالهت پطزاذتِ ثَزًس زست يبفتين .پس اظ اًدبم فبظ اٍل هغبلؼِ ( تؼييي ضبذصْبي
كالى اقتصبزي ثب هغبلؼِ هطٍض ًظبم هٌس ) زض فبظ زٍم هغبلؼِ( تبثيط ضبذص ّبي كالى اقتصبزي ثط ّعيٌِ ّبي كل سالهت زض
ايطاى ) ثب تَخِ ثِ ًتبيح زٍ آظهَى ػليت گطًدط (زيكي فَلط  ،OLS ،آظهَى ثبقي هبًسُ ّب) ٍ يَّبًسي -خَسيليَس(زيكي فَلط ،
آظهَى  ،VARهبتطيس اثط ٍ هقبزيط ٍيژُ ،آظهَى ّن اًجبضتگي ػليت گطًدط) ثِ تسٍيي ضاٌّوبي اًدبم هغبلؼبت تحليلي ثِ صَضت
ضكل شيل پطزاذتين .تَليس ًبذبلص زاذلي هْنتطيي ػبهل تؼيييكٌٌسُ ّعيٌِّبي سالهت است .ضطيت كطص تَليس ًبذبلص
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جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت و درمان وآموزش پسشكي
موسسه ملي تحقيقات سالمت

تاريخ :
شماره :

دانشگاه علىم پزشكي
و خدمات
بهداشتي،درماني
تهران
 7.1 )GDPثطآٍضز
زاذلي (

پيوست :

ضسُ است كِ اظ لحبػ آهبضي زض سغح  5زضصس هؼٌي زاض ضسُ است كِ ًطبى هي زّس  ،ثِ اظاي يك

زضصس افعايص زض تَليس ًبذبلص زاذلي كطَ ض ٍ ثب فطض ثبثت هبًسى سبيط هتغيطّب هربضج سالهت  7.1زضصس افعايص هي يبثس.
ثيي تَليس ًبذبلص زاذلي ٍ هربضج سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط زٍ عطفِ ٍخَز زاضز  .ضطيت كطص تَليس ًبذبلص هلي ()GNP
 7.55ثطآٍضز ضسُ است كِ اظ لحبػ آهبضي زض سغح  5زضصس هؼٌي زاض ضسُ است كِ ًطبى هيزّس  ،ثِ اظاي يك زضصس افعايص
زض تَليس ًبذبلص هلي كطَض ٍ ثب فطض ثبثت هبًسى سبيط هتغيطّب هربضج سالهت  7.55زضصس افعايص هييبثس .ثيي تَليس ًبذبلص
هلي ٍ هربضج سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط زٍ عطفِ ٍخَز زاضز .ضطيت كطص زضآهس هلي  7..9ثطآٍضز ضسُ است ٍ ثب تبثيط هثجت
ثط هربضج سالهت ،ثيي زضآهس هلي ٍ هربضج سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط زٍ عطفِ ٍخَز زاضز .ظيطا زضآهس سطاًة ثبالتط ثِ هؼٌبي
قسضت ذطيس ثيص تط است كِ ايي اهط هٌدط ثِ افعايص زض هربضج هصطفي ٍ اظ خولِ افعايص هربضج سالهت هي ضَز  .،ضطيت
كطص هصطف ( 7..8 )Cثطآٍضز ضسُ است كِ اظ لحبػ آهبضي زض سغح  5زضصس هؼٌي زاض ضسُ است كِ ًطبى هيزّس  ،ثِ اظاي
يك زضصس افعايص زض هصطف كطَض ٍ ثب فطض ثبثت هبًسى سبيط هتغيطّب هربضج سالهت  7..8زضصس افعايص هييبثس .ثيي هصطف ٍ
هربضج سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط زٍ عطفِ ٍخَز زاضز ضطيت كطص ًقسيٌگي  - 7.81ثطآٍضز ضسُ است ثب تبثيط هٌفي ثط هربضج
سالهت ،ثيي ًقسيٌگي ٍ هربضج سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط زٍ عطفِ ٍخَز زاضز .ظيطا ًقسيٌگي هٌدط ثِ تَضم ٍ كبّص قسضت ذطيس
افطاز هي گطزز ،ضطيت كطص كسطي ثَزخِ -7.71ثطآٍضز ضسُ است ثب تبثيط هٌفي ثط هربضج سالهت ،ثيي كسطي ثَزخِ ٍ هربضج
سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط يك عطفِ ٍخَز زاضز .ثِ زليل ايٌكِ كسطي ثَزخِ هٌدط ثِ كبّص هربضج زٍلت زض ثرص سالهت هي
ضَز ،ضطيت كطص ًطخ تَضم  -7.11ثطاٍضز ضسُ است ثب تبثيط هٌفي ثط هربضج سالهت ،ثيي ًطخ تَضم ٍ هربضج سالهت ضاثغِ
ػليت گطًدط زٍ عطفِ ٍخَز زاضز ظيطا افعايص ًطخ تَضم اظ كبًبل ايدبز ثيثجبتي ٍ ضكبف عجقبتي ٍ كبّص قسضت ذطيس ٍ كبّص
اهٌيت اقتصبزي ٍ اختوبػي ٍ ...تبثيط هٌفي ثط ّعيٌِّبي سالهت افطاز خبهؼِ  ،ضضس ٍ تَسؼِ اقتصبزي ذَاّس گصاضت ،ضطيت
كطص ضطيت خيٌي  -8.7:ثطاٍضز ضسُ است ثب تبثيط هٌفي ثط هربضج سالهت ،ثيي ضطيت خيٌي ٍ هربضج سالهت ضاثغِ ػليت
گطًدط ٍخَز ًساضز .ظيطا ثب كبّص ًبثطاثطي ،افطاز ثيصتطي اهكبى ثطذَضزاضي اظ كبالّب ٍ ذسهبت ضا زض سغح خبهؼِ ذَاٌّس زاضت
ٍ زض ًتيدِ ،سغح زستيبثي آىّب ثِ اهكبًبت ضفبّي ٍ ثْساضتي ًيع افعايص هييبثس ٍ ايي هٌدط ثِ افعايص اًَاع ّعيٌِّبي ذبًَاض
اظ خولِ ّعيٌِّبي سالهت هيضَز.ضطيت كطص ًطخ ثيكبضي – 7.:8ثطآٍضز ضسُ است ،ثب تبثيط هٌفي ثط هربضج سالهت ،ثيي
ًطخ ثيكبضي ٍ هربضج سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط ٍخَز ًساضز .ظيطا زض ضطايظ ثيكبضي هٌبثغ اًسبًي ثبلقَُ كِ هيتَاًٌس ًقص
هْوي زض هطبغل هَلس زاضتِ ثبضٌس ،ثال استفبزُ ّستٌس كِ ايي اهط هٌدط ثِ كبّص زضآهس فطزي ٍ هلي هيضَز .ثب كبّص زضآهس
افطاز ،هٌبثغ هبلي زض زستطس ثطاي هطاقجتّبي ثْساضتي كوتط اظ ًيبظّبي اسبسي زيگط هبًٌس غصا هيضَز ٍ پطزاذت اظ خيت
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جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت و درمان وآموزش پسشكي
موسسه ملي تحقيقات سالمت

تاريخ :
شماره :

دانشگاه علىم پزشكي
و خدمات
بهداشتي،درماني
تهرانّعيٌِّبي ذصَصي
ذبًَاض ٍ

پيوست :

سالهت ًيع كبّص هييبثس ،ضطيت كطص ًطخ خوؼيت 7.88ثطآٍضز ضسُ است ثب تبثيط هثجت ثط

هربضج سالهت ،ثيي ًطخ خوؼيت ٍ هربضج سالهت ضاثغِ ػليت گطًدط يك عطفِ ٍخَز زاضز ٍ .ثب افعايص ًطخ خوؼيت ،هربضج
سالهت ّن افعايص هي يبثس .ثب تَخِ ثِ ًتبيح هغبلؼِ الگَيي ثؼٌَاى ضاٌّوبي اًدبم هغبلؼبت تحليلي ثوٌظَض كبّص ّعيٌِ ّبي
سالهت ثب تَخِ ثِ تغييطات ضبذص ّبي كالى اقتصبزي اضائِ ضسُ است.

ضکل  -راٌّوای اًدام هطالعات تحليلي اس ًحَُ تأثيز ضاخصْای کالى اقتصادی بز ّشیٌِ ّای سالهت در ایزاى

ٍخَز تَضم ثبال زض اقتصبز ايطاى ٍ افعايص ًقسيٌگي ثبػث كبّص قسضت ذطيس عجقبت اختوبػي گطزيسُ است .ضاّكبضّبيي
اظ قجيل ّوبٌّگي ثطًبهِ ّبي سالهت ٍ ثْساضت ٍ ضفبُ ػوَهي كطَض ثب سبيط سيبست گصاضي ّبي ثرص اقتصبز كالى ،
سيبست كالى اقتصبزي ثطاي افعايص زضآهس سبكٌبى ضْطي ٍ ضٍستبيي ،ثْجَز سالهت ًيطٍي كبض ،اظ ثيي ثطزى تسضيدي
اذتالف زضآهس ،تقَيت ًظبضت ثط قيوت ٍ كيفيت ذسهبت سالهت ،تصوين گيطي زض ظهيٌِ چگًَگي تبهيي هٌبثغ هبلي،
ًحَُ افعايص ايي هٌبثغ ،تَظيغ ػبزالًِ ٍ استفبزُ هَثط اظ هٌبثغ ،ثِ ًظبم سالهت ثِ ػٌَاى يك سبظهبى يبزگيطًسُ ٍ اضائِ
زٌّسُ ذسهبت سالهت پيطٌْبز هي ضَز.
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