تهيه گزارش حمايتطلبي جهت جمعآوري اطالعات در خصوص
رصد ميزان پرداخت از جيب
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گروه :سالمت و همكاری های بين الملل

سال شروع2931 :

سال پايان2939 :

چکيده
مقدمه
رصد شاخصهای يک سيستم برای بررسي وضع يت در زمعا حعا ر رونعد ييعراتر دسعتيابي بع اهعدا ر
برنام ها و مقايس با سيستمهای ديگر انجام ميشود .اين طعر در سع ب ع ميعزا پرداخعت از يعب را
بررسي كرده است :يافتن اطالعات مو ود در اسناد رسمير ارائ آمار وصيفي و وض يت حا و روند ييرات
در صورت و ود اطالعاتر اعالم اهميت و نق شاخص برای صميمگيری در صورت عدم يعافتن اطالععاتر
ارائ آمار كشورهای ديگر برای م رفي راهكارهای ا راشده در ساير كشورها است.
روششناسي
با بررسي گزارشهای رسمي س ي شد اطالعات در خصوص شاخص ب دست آيد و در صورت يافتن اطالعات
در عناوين وض يت مو ود و مقايس با شاخصهای يينشده در برنام هار مقايس با كشورهای ديگرر عوامل
أثيرگذار و راهكارهای پيشنهادی پي نويس گزارش هي شعد .سعسس در عنعاوينر اهميعت اطالععات ايعن
شاخص آماری در كشورهای ديگرر پيشنهادها هت معآوری و روش ا عرای آ در كشعور گعزارش آمعاده
شد .گزارش در اختيار افراد گروه قرار گرفت و سسس با استفاده از نظرات افراد گروه گزارش نهايي آماده شد
و در اختيار مسئولين مربوط و افراد ذینفع قرار گرفت.
يافتهها
پوش همگاني سالمت عبارت است از دسترسي هم مردم ب خدمات موردنياز (از مل پيشعگيریر ار قعا،ر
درما و وا ب شي) ك از كيفيت كافي برای اثرب شي مناسب برخوردار باشند دارای اب اد س گان م يعت
(مردم)ر خدمات و حمايتهای مالي است.
طي سا های  1111-1122در منطق مديتران شرقي پرداخت از يب در بين كشورهای گروه سوم حدود
 01-01درصد و در كشورهای گروه دوم ك ايرا نيز ز ،آ ها است هزين های پرداختي از يب بين -01
 01درصد بوده است .همچنين سهم پرداخت از يب در كشورهای گروه يک بين  21-23درصد است .گروم
دوم نيز شامل طيفي از كشورها از مل عراق با  23درصعد و مصعر بعا حعدود  01درصعد اسعت و نهايتعا در
كشورهای گروه سوم ب غيراز يبو ي بي از  01درصد هزين ها از يب پرداخت ميشود.
در مورد پوش خدمات سالمت در منطق مديتران شرقي ارائ خدمات واكسيناسيو در گروه او و دوم در
شرايط مناسبي قرار دارد .همچنين  DOTSو خدمات مر بط با زايما نيز روند مشابهي مشاهده ميشود.

رافيايي در كشورهای گروه او و دوم شعرايط نسعبتا مطلعوبي در زمينع گسعتردگي رافيعايي
پوش
م يتي در كشورهای گروه او مناسب است ولي بسياری از اين
پوش خدمات سالمت و ود دارد .پوش
كشورها افراد خار ي و كارگرا مها ر هستند ك چال اصلي نحوه پوش سالمت برای ا باع بيگان اسعت
ك برخي از كشورها مانند قطر و امارات قوانيني برای بيم كارگرا خعار ي در نظعر گرفتع انعد .در زمينع
مداخالت بهبوددهنده كشورهايي مانند ايلند و مكزيک بررسي شد ك از بهترين نمونع هعای ا عرای طعر
پوش بيم همگاني هستند؛ همچنين ركي و قرقيزستا (عربسعتا ر ابعوببي) نيعز بع عنعوا كشعورهای
شاخص موردبررسي قرار گرفت اند.
بحث و نتيجهگيري
پوش همگاني سالمت صرفا برای أمين هزين ها نيستر بلك عأثير نهعايي آ بعر روی وضع يت سعالمتر
آساي و رفاه مالي خانواده است .بررسي جربيات بسياری از كشعورها نشعا معيدهعد كع ايجعاد پوشع
همگاني سالمت بسيار قابلدسترس و قابل انجام است .در اين گزارش و ما عمد ا بر ب ع معالي پعروهه
بوده است .درحاليك زمين های ف اليت گستردهای در ساير ب ها نيز و ود دارد از مل :


توسعه چشمانداز ،جهتگيري و استراتژي مبتني بر پوشش همگاني سالمت



ايجاد مکانيسمهاي چندبخشي بهمنظور حمايت از پوشش همگاني سالمت



حمايت از تعهد سياسي/قانونگذاري براي پوشش همگاني سالمت



تقويت نهادها و واحدهاي سازماني بهمنظور هماهنگي مداخالت مرتبط با پوشش همگاني سالمت

کليدواژه :پرداخت از يبر پوش

همگانير خدمات سالمتر پيشگيریر درما .

