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 کل کشور 1401بررسی اليحه بودجه سال 

 اعتبارات بخش سالمت. ۶4

 

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

جمله زهاي كلي سالمت اسياست اهم بندهايدر حوزه سالمت،  1401اليحه بودجه سال در بررسي 

سازي هاي سالمت، شفافيفي بيمهك، گسترش كمي و ايبيمهنظام مديريت منابع سالمت از طريق 

نده پروار استقراحکام قانون برنامه ششم توسعه نظير ، هاها و فعاليتقانونمند درآمدها، هزينه

 رتبط بام مفادهمچنين و  بيمه همگاني پوششالکترونيك سالمت، نظام ارجاع و پزشکي خانواده، 

ي لحاق برخا و قانون كشور هاي توسعهجمله قانون احکام دائمي برنامهحوزه سالمت در ساير قوانين از

 ( مبنا قرار گرفت. 2) تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مواد به قانون

  :استدر حوزه سالمت به شرح ذيل  1401اهم نکات اليحه بودجه سال 

 24 ،1400نسبت به قانون بودجه سال  ،1401ر اليحه بودجه سال د امور سالمتاعتبارات ـ 

ماعي، امور از امور رفاه اجتميليارد ريال، بعد  1247530حدود رقمي با درصد رشد يافته است و 

خود  شور بهكبودجه كل  در رتبه چهارم در بين امور مختلفامنيتي و امور آموزش و پژوهش،  -دفاعي

، بعد از امور 1401در اليحه بودجه سال  امور سالمت ،ظ رشد اعتبارات نيزاز لحا .اختصاص داده است

 سال ن بودجه، بيشترين رشد را نسبت به قانودرصد( 53درصد( و امور رفاه اجتماعي ) ۶1اقتصادي )

  شاهد بوده است. 1400

 1401 سال بودجه براي حوزه سالمت در اليحه ميليارد ريال 1.953.132 درمجموع، معادلـ 

بيش از دهد. درصد افزايش نشان مي 29، 1400بيني شده است كه نسبت به قانون بودجه سال پيش

؛ تافته اسي، به فصل درمان اختصاص 1401درصد از اعتبارات امور سالمت در اليحه بودجه سال  75

ه ك است اي قبل بيشتر شدههنسبت به سال ،شکاف بين اعتبارات فصل درمان با ساير فصول سالمت

 . استبر اولويت پيشگيري بر درمان مبنيهاي كلي سالمت سياست 2-1مغاير با بند 

 هايبه دانشگاه اي()خارج از نظام بيمه طور مستقيمبه ،درصد از كل اعتبارات حوزه سالمت ۶5ـ 

 اي كشور مصوبهاي توسعهقانون احکام دائمي برنامه( 1)مطابق ماده كه  علوم پزشکي اختصاص دارد

اند و فقط در مستثني شدههاي دولتي دستگاهحاكم بر  از رعايت قوانين و مقررات عمومي ،1395

مصوب هيئت امنا  تشکيالتيتي، اداري، استخدامي و مالمالي، معا هاينامهچارچوب مصوبات و آيين

آن مربوط  درصد 85كه حدود )اعتبارات مذكور كرد هزينهانحراف  زمينه برايبنابراين . كنندعمل مي

، (درصد آن مربوط به بخش آموزش و پژوهش است 15هداشتي و درماني است و فقط ببه اعتبارات 
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هاي ذيل امور برنامهانحراف منابع مالي نظام سالمت، الزم است  از منظور پيشگيريبه .وجود دارد

قانون احکام دائمي ( 1هاي علوم پزشکي، از شمول ماده )هاي اعتباري دانشگاهبهداشت و درمان رديف

منظور مديريت اصولي منابع، اين اعتبارات در اختيار نظام بهو  شدههاي توسعه كشور مستثني برنامه

 اي قرار گيرد. بيمه

را دارو  ترجيحي براي كاالهاي اساسي واصالح نرخ ارز ، 1401سال  بودجه اليحه دولت درـ 

 بيني كرده است. ميليارد ريال را پيش هزار 10۶0 منظور نيز اعتباري حدودبدينو  دنبال كرده است

 وجود دارد: شرح بديناين خصوص مالحظاتي  در

  وزه و، اين حكه عالوه بر دارحاليدراي نشده است، اشاره «تجهيزات و ملزومات پزشکي»به حوزه

 شود.نيز مشمول درياف ارز ترجيحي مي

  که هاي مختلف مشخص نشده است، ضمن اينزهكلي درج شده و سهم حوطوربهاعتبار مربوطه

نيز نظر تي مدسازوكار حماي ،رسدنظر ميهاعتبار درج شده براي همه كاالهاي ذكر شده رقم پاييني ب

 . مشخص نشده است

 قد راد فاجمله پوشش بيمه افازآزادسازي نرخ ارز نيازمند برخي مقدمات و اصالحات  طرفياز

مق عهاي رصد برخط كاالها و خدمات سالمت، تقويت سطح و سامانهاي، تکميل هاي بيمهحمايت

رگونه هقبل از  بايدمالي و ... است و مين أتاي، اطمينان از پايداري منابع هاي بيمهحمايت

ر نظر دون دگيري در اين خصوص تدابير الزم براي آنها انديشيده شود؛ آزادسازي نرخ ارز بتصميم

خصوص در ابعاد بهمراتب بيشتري از وضعيت فعلي بههاي ند آسيبتواگرفتن مالحظات فوق مي

  .اجتماعي به همراه داشته باشد

كه  است ستادي وزارت بهداشت منظور شده براي رديف اعتبار ميليارد ريال 209825معادل ـ 

يف براي رددر اين ميان  دهد.رشد نشان مي 1400نسبت به قانون بودجه سال  درصد 11حدود 

انين ولت در قوترين تکاليف دمهموط به اجراي دو برنامه مهم نظام ارجاع و پرونده الکترونيك كه از مرب

مشخص  كه اوالا  بيني شده استميليارد ريال اعتبار پيش 13990مجموع حدود در روندشمار ميبه

 انياا ثست و ايك چه ميزان از رديف فوق براي پزشکي خانواده و چه ميزان سهم پرونده الکتروننيست 

 ت برنامهبارانسبت به اعت براي برنامه پزشکي خانواده تخصيص يابد، كل اين اعتبار حتي اگر صرفاا 

هاي سالمت سامانه»شود ضمن احياي رديف . پيشنهاد مياست كمترهاي قبل در سال مذكور

هايي مشخص ديفه، ذيل راعتبارات كافي براي اين برنامه و همچنين برنامه پزشکي خانواد «الکترونيك

  .شودو مستقل در نظر گرفته 

هاي خاص، ستاد وزارت هاي بنياد بيماريهاي خاص ذيل رديفپراكنده بودن اعتبارات بيماريـ 

ها شود، پاسخگويي دستگاهبهداشت و بيمه سالمت ضمن اينکه باعث كاهش كارآمدي اين اعتبارات مي
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ذيل يك رديف در اختيار سرجمع اعتبارات مذكور شود د ميدهد. پيشنهارا در اين خصوص كاهش مي

از طريق ، قرار گيرد تا با رعايت مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سالمتسازمان بيمه 

 مديريت شوند. نظام ارجاع 

يال( با اعتبار ميليارد ر 210000بيني شده براي سازمان بيمه سالمت )حدود پيشاعتبار برآورد ـ 

 ف دارد. اختال ميليارد ريال 210.000، ميليارد ريال( 520000سازمان مذكور )توسط برآورد شده 

 اا ( مجموع2)ولت قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي د( 37از محل ماده )ـ 

ول جدكه ذيل همين رديف در ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. درحالي 21۶۶00

ين محل ابيني شده است؛ بنابراين از پيشميليارد ريال اعتبار  375000درآمدهاي اليحه حدود 

درصد  40طرفي حدود ازميليارد ريال اعتبار ابالغ نشده مطابق قانون مربوطه وجود دارد.  158400

، درج شده است ايهاي سرمايهبيني شده است ذيل رديف تملك داراييپيشمنظور بديناعتباراتي كه 

 (37)اده شود در راستاي ممياي است. پيشنهاد كه اولويت مصارف حکم قانوني فوق، هزينهدرحالي

بيني شده از يشپمجموع اعتبارات ( 2)قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

ل رديف ذي( 2)از مقررات مالي دولت قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي  (37)محل ماده 

كرد در راستاي هزينههاي كلي سالمت جهت سياست «2-7»اي قرار گرفته و به استناد بند هزينه

  .هاي بيمه قرار گيردمصارف مشخص شده در قانون ذيل رديف

 

 مقدمه 

را کي پزشهاي قبتدرماني و مرا، برخورداري از خدمات بهداشتيقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 

هم آورد. به فراكشور در افراد همه براي را  است تا آنده كرموظف را  دولت دانسته و همگانيحقي 

ربط مصوب يو نهادهاي ذها دستگاههمين منظور تکاليف مختلفي در قوانين و اسناد باالدستي براي 

روزآمد ، به پيشگيريدهي لويتاوهاي كلي سالمت، سياستدر كيد أتجمله منويات مورد ازشده است. 

اخت ظام پردنهاي بهداشتي و درماني، بيمه، توسعه كمي و كيفي هاي بهداشتي و درمانيبرنامهدن كر

. است. بر شواهد، جلوگيري از تقاضاي القايي و ..مبتنيهاي تعرفهبر عملکرد و تعيين مبتني

ريد پوشش همگاني بيمه سالمت، خپزشکي خانواده، برنامه همچون نظام ارجاع و  هاييموضوع

ه يز ازجملوسعه نتتأمين دارو و واكسن مورد نياز و ... در قانون برنامه ششم ، راهبردي خدمات سالمت

 شده است.تکاليفي هستند كه اشاره 

تبار ريزي و تأمين اعاست بودجه ضروريقانوني، احکام مربوط به  اقداماتها و براي اجراي برنامه

نين بودجه قوا( قانون اساسي در 52مطابق اصل )ر كار قرار گيرد كه محل اصلي آن، الزم در دستو

 شود. بيني ميپيشسنواتي 
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ر در كل كشو 1401سال بودجه  اليحه گزارش حاضر ضمن ارائه تصويري از وضعيت اعتبارات

يحه را از ال، 1400اي با اعتبارات مصوب براي اين بخش در قانون بودجه سال بخش سالمت و مقايسه

 دهد. راستايي با اهم تکاليف دولت در اين بخش مورد بررسي قرار ميحيث ميزان هم

 

 1401هاي مرتبط با سالمت در اليحه بودجه سال تبصره

كه با حوزه اند شدهتبصره، احکامي درج  ۶، ذيل 1401اليحه بودجه سال  تبصره 20از مجموع 

حور . در اين بخش ضمن ارائه تصويري كلي درخصوص مبهداشت و درمان ارتباط مستقيم دارند

بررسي ند يافرر مورد اشاره، اهم مالحظاتي كه در مورد برخي از آنها وجود دارد و بايد دهاي تبصره

ظر ظهارنااليحه و تصويب آن مدنظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد، در قالب 

 كارشناسي ارائه شده است.

 

 1401هاي مرتبط با حوزه سالمت در اليحه بودجه سال محور اصلی تبصره .1جدول 
 موضوع تبصره شماره تبصره

« ح»بند  «1»جزء 

 «۶»تبصره 
 العمل پزشکييا حقالزحمه الحساب ماليات از حقكسر علي

« ح»بند  «2»جزء 

 «۶»تبصره 
 شگاهيپايانه فرو و ... به استفاده از صاحبان حرف و مشاغل پزشکيالزام 

 «7»تبصره « ه»بند 
مچنين هحقوق گمركي كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي و تقليل 

 كشاورزي و داميهاي نهاده

 «10»تبصره « الف»بند 
 و ادفاتتص كاهشامور منجر به جهت  از اصل حق بيمه شخص ثالث ميليارد ريالهزار  5 اختصاص

 رانندگي حوادث كاهش جهت در بخشيآگاهي و فرهنگسازي هايبرنامه و ساخت ميرومرگ

 «10»تبصره « ج»بند 
راي برانندگي و اختصاص بخشي از منابع حاصل از آن جرائم ( %5پنج درصـد ) افزايش

 و تجهيزات مورد نياز درماني هالل احمر جمهوري اسالمي ايراناي جادهحوادث 

 «13»تبصره  
ن الحاق قانو( 28ماده )« م» ندبگردان بهداشت از محل منابع تنخواه زارتبه و اجازه اختصاص اعتبار

 (2)برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

جدول  14رديف شماره 

 «14»تبصره 

ه قانون تنظيم بقانون الحاق برخي مواد ( 4۶اده )ميليارد ريال بابت مصارف موضوع م 32000اختصاص 

 ... ودارو و شيرخشك  خانواده، يارانه ، پزشكسازمان بيمه سالمت ايران، (2)ات مالي دولت بخشي از مقرر

جدول  17رديف شماره 

 «14»تبصره 
 جبران اصالح نرخ كاالهاي اساسي، دارو، يارانه نان و خريد تضميني گندم

 ارجاع و نظام ا رعايت نسخه الکترونيکيتعرفه دولتي و غيردولتي بالتفاوت مابهپرداخت بخشي از  «17»تبصره « الف»بند 

 موضوع اعتبارات اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت «17»تبصره « ب»بند 

 «17»تبصره « ج»بند 
 ادرشركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشکي كشور )مشمول 

 ( قانون برنامه ششم توسعه55ماده )ذيل تخصصي( 

 ه حساب مجزاپزشکي ب ملزومات و تجهيزات و لوازم دارو، فروش و واريز مبالغ حاصل از خريد «17»تبصره « د»د بن
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 کل کشور 1401هاي اليحه بودجه سال بررسی تبصره .2جدول 

شماره 

 تبصره
 پيشنهاد مرکز اظهارنظر کارشناسی موضوع

 «ح»بند 

 «۶»تبصره 

 ــتهي، خصـوصـي، وابسكليه مراكز درماني اعم از دولت. 1

ها و به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسـلح، خيريه

از ( %10درصــد ) هاي دولتي مکلفند دهشــركت

موجب  العمل گروه پزشکي كه بهالزحمه يا حقحق

 ها و يا نقداا هاي ارسالي به بيمهدريافت وجه صورتحساب

الحساب عنوان عليبهشود از طرف بيمار پرداخت مي

ز اات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد مالي

وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي 

 ليهالحساب اين بند شامل ككشور واريز كنند. ماليات علي

عنوان درآمد حقوق و كارانه بهكه  است هاييپرداخت

اين قانون  «12»تبصــره  «الف»بند  «5»مطابق جزء 

م شــود، نخواهد بود. حکت آن كســر ميپرداخت و ماليا

هاي مستقيم مصوب قانون ماليات( 199ماده )

 با اصالحات و الحاقات بعدي در اجراي اين 3/12/13۶۶

 .باشدبند جاري مي

 ي ازهاي فروشگاهي توسط بخشعدم استفاده از پايانه با توجه به

 عنوانبهالحساب، صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، ماليات علي

دن ش آزمايي اظهارنامه مالياتي، تا فراگيرابزاري براي راستي

 . شوداز پايانه مذكور، مثبت ارزيابي مي استفاده

در قوانين  «عمومي»نهادهاي  عبارت حکم حاضر از آن حيث كه

 است. ، داراي ابهاماندشناسايي نشده

 دوموپنجاهاي آن، مغاير با اصل دليل ماهيت غيربودجهاين بند به

ا اصالحي يپيشنهادهاي مبناي . با اين وجود قانون اساسي است

ن يا با توجه بهاي دارد، جايگزين در مواردي كه ماهيت غيربودجه

اي در بناي مجلس بر درج مقررات غيربودجه عموماا كه استمهم 

 .جاري از باب ضرورت باشد مشکالتراستاي رفع 

  شود: اصالحبه شرح ذيل  شود حكم حاضرپيشنهاد می

( قانون مديريت خدمات 5هاي موضوع ماده )كليه دستگاه

 مکلفند ده ( قانون برنامه ششم توسعه،29كشوري و ماده )

 العمل گروه پزشکي كه بهالزحمه يا حقاز حق%(  10درصــد )

از  ها و يا نقدااهاي ارسالي به بيمهموجب دريافت وجه صورتحساب

 الحساب ماليات كسر وعنوان عليهبشود طرف بيمار پرداخت مي

 ،ساببه نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتح

به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات 

عنوان درآمد بههايي كه الحساب اين بند شامل كليه پرداختعلي

 اين «12»تبصــره  «الف»بند  «5»حقوق و كارانه مطابق جزء 

کم شــود، نخواهد بود. حقانون پرداخت و ماليات آن كســر مي

با  3/12/13۶۶هاي مستقيم مصوب قانون ماليات( 199ماده )

 .استاصالحات و الحاقات بعدي در اجراي اين بند جاري 

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي،  .2 

 داروسازي و دامپزشکي كه پروانه كار آنها توسط وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام 

شود و كليه اشخاص شاغل در پزشکي ايران صادر مي

وكارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و كسب

هاي فروشگاهي در جهت شفافيت گردش منابع استفاده از پايانه

شود. با اين وجود حکم حاضر محسوب ميمؤثر  مالي، اقدامي

 فاقد سازوکاري جهت ايجاد ضمانت اجرايی آن است

عنوان مثال سازوكاري جهت تشخيص موارد اضطراري عدم به

امکان استفاده از پايانه فروشگاهي، دور زدن قانون از طريق 

 شود: به شرح ذيل اصالح شود حكم حاضرهاد میپيشن

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و 

توسط وزارت »حسب مورد دامپزشکي كه مجوز فعاليت آنها 

سازمان نظام پزشکي ايران و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

صادر  « سازمان نظام دامپزشکي و سازمان دامپزشکي ايران



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _____________________________________________________________________________________________  
 

6 

شماره 

 تبصره
 پيشنهاد مرکز اظهارنظر کارشناسی موضوع

هاي اشخاص غير، موضوعات مربوط به تغيير استفاده از حساب .خانواده، مکلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند

هاي كلي نظام سياست« 9»بند حيث با ايناز. شغل و ... 

نويسي قانونبر رعايت اصول قانونگذاري و مبنيقانونگذاري 

 قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آنجمله از

 .مغايرت دارد

انون ق( 1۶9)ماده  «2»تبصره نامه آيينبا توجه به اينکه مطابق 

بيني گي به مسائل مذكور پيشسازوكار رسيد هاي مستقيمماليات

نحوي اصالح شود كه بهشود حکم حاضر شده است، پيشنهاد مي

ي صاحبان مشاغل مورد اشاره در حکم پيشنهادي، ملزم به اجرا

( قانون 1۶9ماده ) «2»تبصره نامه آييندر چارچوب آن 

با اصالحات و الحاقات  3/12/13۶۶هاي مستقيم مصوب ماليات

 شوند. بعدي 

كارهاي حقوقي اعم از وكسبو كليه اشخاص شاغل در  شودمي

نامه در چارچوب آيينوكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مکلفند 

هاي مستقيم مصوب قانون ماليات( 1۶9) ماده «2» تبصره

از پايانه فروشگاهي  و اصالحات و الحاقات بعدي آن 4/12/13۶۶

 .استفاده كنند

بند )هـ( 

 (7تبصره )

حقوق گمركي ( 4درصد ) نرخ چهار (1401)ر سال د. 3

راي قانون امور گمركي ب( 1ماده ) «د»مذكور در صدر بند 

كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي 

هاي كشاورزي و دامي به يك پزشکي و همچنين نهاده

 . يابدتقليل مي( %1درصد )

مت پايه تواند منجر به كاهش قيكاهش پايه حقوق گمركي مي

اساس بردارو شود. در صورت تصويب اصالح نرخ ارز ترجيحي 

واحد  3اليحه حاضر، با كاهش  «14»( جدول تبصره 17رديف )

 درصدي نرخ حقوق گمركي نيز، حدود دو هزار ميليارد تومان،

 ايتها براي اجراي سياست حمالتفاوت كمتري از محل يارانهمابه

بايد توجه داشت كه كاهش  كننده الزم است. البتهاز مصرف

 حقوق گمركي، منجر به حمايت بيشتر از واردات كاالي نهايي

نفع بهشود و لذا اين سياست بيشتر از توليد، ساخته شده مي

و  واردكنندگان جاي حمايت ازهواردات كاالست؛ لذا بهتر است ب

 كنندگان نهايي و ازهاي الزم از مصرفتوليدكنندگان، حمايت

 ه انجام شود. طريق بيم

  شود: اصالحشود حكم حاضر به شرح ذيل پيشنهاد می

حقوق گمركـي مـذكور در ( %4درصد ) نرخ چهار، 1401در سال 

ي و كي براي كاالهاي اساسقانون امور گمر( 1ماده ) «د»صدر بند 

تقليـل ( %1هاي كشاورزي و دامي به يك درصـد )همچنين نهاده

 .يابدمي

حقـوق درصـد  4واحد درصد از منابع حاصل از نـرخ  3همچنين 

ي راقانون امور گمركي ب( 1ماده ) «د»گمركي مذكور در صدر بند 

منظور كاهش سـهم بهدارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي 

هـاي پايـه درمـان قـرار از كاالهـاي فـوق در اختيـار بيمـهمردم 

 .گيردمي
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دوم وپنجاهاي دارد؛ لذا مغاير اصل ماهيت غيربودجهاين جزء، 

قانون امور « ـه»بند  دليل اصالحبه و ضمناا استقانون اساسي 

نامه داخلي در اين قانون آيين( 181)و مطابق ماده  1گمركي

 . موارد، رأي دوسوم نمايندگان مجلس نياز است

بهام ليل عدم تعريف قانوني داراي ادبه« اساسي كاالهاي» عبارت

« 9»است؛ بنابراين مغاير قانونگذاري شفاف، مقرر در بند 

 .استهاي كلي نظام قانونگذاري سياست

 -«الف»بند 

 (10تبصره )

 ميليارد هزار پنج مبلغ مکلفند ايبيمه هايشركت

 شخص بيمه حق اصل از ( ريال5،000،000،000،000)

بيمه  فروش براساس كه جدولي طي را دريافتي ثالث

 شوراي ويبتص به و تعيين هاشركت از يك هر( )پرتفوي

 درآمد حساب به ماهانه صورتبه رسدمي بيمه عالي

نزد  قانون اين( 5) شماره جدول 1۶0111 رديف عمومي

 واريزي وجوه. كنند واريز كشور كل داريخزانه

 قابل هايهزينه عنوانبه بند اين موضوع بيمه هايشركت

 اختيار در حاصله منابع. شودمي محسوب مالياتي قبول

 نيروي كشور، ايجاده نقلوحمل و هداريسازمان را

 كشور، اورژانس سازمان ايران، اسالمي جمهوري انتظامي

 سازمان و ايران اسالمي جمهوري احمر هالل جمعيت

 در تا گيردمي قرار ايران اسالمي جمهوري وسيماي صدا

( 7) شماره جدول در هادستگاه اين به مربوط هايرديف

و  ميرومرگ و تصادفات كاهش به منجر امور در قانون اين

، منابع موضوع 1400مطابق حکم مصوب در قانون بودجه سال 

 وحملاين حکم براي سه دستگاه: سازمان راهداري و 

 و سازمان اورژانس كشور در نظر انتظامي نيروي ،ايجادهنقل

، 1401گرفته شده است. بنابر حکم پيشنهادي در اليحه سال 

نيز به نهادهاي  سازمان صدا و سيماو  احمر جمعيت هالل

 . اندشدهمذكور افزوده 

مورد اشاره و هاي دستگاهدليل افزايش تعداد بهمجموع، در

ل در راستاي عمصورت كلي، الزم است بههمچنين درج اعتبارات 

ر دافزايش شفافيت بر مبنيهاي كلي نظام قانونگذاري به سياست

هاي يك از دستگاهآن، سهم هر مؤثرتر ي اجراتبع آن بهقوانين و 

 و اقدامات مربوط،ها برنامهتناسب بهمندرج در حکم مذكور، 

  .شودتفکيك و در حکم درج 

ودوم پنجاهاي آن، مغاير با اصل دليل ماهيت غيربودجهبهين بند ا

 . قانون اساسي است

تذكر: نظارت بيمه مركزي نسبت به كل اين بند، با توجه به  -

يك از هرضمن شفافيت در تعيين سهم  شودپيشنهاد می

و همچنين جايگزيني عبارت  هاي مندرج در حکم مذكوردستگاه

جاي به« رژانس كشورهاي پيش بيمارستاني اوسازمان فوريت»

 :شود الحاقمتن زير به انتهاي حکم  «سازمان اورژانس»عبارت 

عملکردي هاي سازمان برنامه و بودجه كشور مکلف است شاخص

هاي اجرايي موصوع حکم را تعيين و تخصيص اعتبارات دستگاه

مبناي براساس عملکرد آنها برهاي مذكور را ماهه به دستگاهسه

 نجام دهد.هاي فوق اشاخص

                                                 
تعلق  كاالوجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی  عالوهبه دکنبه اضافه سود بازرگانی که هيئت وزیران تعيين می كاالزش گمرکی ار (%4د )حقوق گمرکی معادل چهار درص. 1

 .شودهای انجام خدمات نمیگيرد ولی شامل هزینهمی
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 جهت در بخشيآگاهي و سازيفرهنگ هايبرنامه ساخت

 نامهآيين عملياتي برنامه مطابق رانندگي حوادث كاهش

 .شود هزينه رانندگي سوانح و نقلوحمل مديريت

 جمهوري مركزي بيمه و كشور بودجه و برنامه سازمان

. است بند ناي اجراي بر نظارت به موظف ايران اسالمي

خود  عملکرد گزارش موظفند بند اين موضوع هايدستگاه

 هبيم به بار يك ماه سه هر عملياتي برنامه قالب در را

 بودجه و برنامه سازمان و ايران اسالمي جمهوري مركزي

 .نمايند ارسال كشور

 الذكرفوق اجرايي هايدستگاه به ماههسه اعتبار تخصيص

 عملکرد براساس كشور جهبود و برنامه سازمان توسط

 . پذيردمي صورت

کليف مقرر براي نيروي انتظامي و عدم امکان نظارت بيمه ت

 اليحهمركزي بر نيروي انتظامي، محل ابهام و ايراد است. در اين 

سازمان برنامه و بودجه نيز وظيفه نظارت بر اجراي بند حاضر را 

هاي عملکرد دارد. تعيين دو نهاد موازي نظارتي كه به گزارش

نظام اداري صحيح  خالفف و رسيدگي كنند، موجب تداخل وظاي

  .رسدنظر مياصل سوم قانون اساسي به «10»و مغاير با بند 

( 72)ماده  «ب»به استناد بند  «سازمان اورژانس كشور»عنوان  -

ه ، بقانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

تغيير  ،«هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشورسازمان فوريت»

 .شود اصالحته است كه ضروري است ياف

ررات ر مقدابهام دارد؛ زيرا برنامه عملياتي  «قيد برنامه عملياتي»

عنوان نيز فاقد تعريف مشخص است و صرفاا به تدوين آن به

نامه آيين( 2)ماده  «17»تکليف وزارت راه و ترابري براساس بند 

 4/۶/1388ونقل و سوانح رانندگي مصوب حملمديريت ايمني 

هاي كلي نظام سياست «9»اشاره شده است؛ ابهام مذكور، با بند 

 .ستهاي كلي نظام اداري مغاير اسياست «13» قانونگذاري و بند

هاي رانندگي پنج درصـد جريمهتعرفه  1401در سـال ( ج

يابد و مبالغ حاصـله به رديف درآمدي افزايش مي (5%)

معادل  د.شـوداري كل كشـور واريز ميخزانهنزد  150101

    :يابدمبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي

براي ريال ( 100000000000) مبلغ يك هزار ميليارد. 3

ر و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيااي جادهحوادث 

 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

هزار ميليارد تومان  4شده بيني پيشرديف درآمدي مجموع

هزار  5، هاهزينهكه در بخش حاليدرشده است، بيني پيش

خصوص كل دراز اين جهت  شده است.بيني پيشميليارد تومان 

 ابهام وجود دارد.  «10»تبصره  «ج»بند 
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« 1»جزء 

 «13»تبصره 

ند موضوع بگردان تنخواهاز محل منابع شود ميجازه داده ا

يم قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظ( 28ماده ) «م»

اقدامات زير صورت ( 2بخشي از مقررات مالي دولت )

 د:پذير

پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد ميليارد . 1

ريال به جمعيت هالل احمر ( 5500000000000)

جمهوري اسالمي ايران و تا مبلغ يکهزار و هشتصد و 

ريال به وزارت  (1870000000000)هفتاد ميليارد 

بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي در قالب اعتبارات 

جهت هزينه در اي هاي سـرمايهداراييو تملك  ايهزينه

ي قانون الحاق برخ( 28ماده ) «م»موارد مندرج در بند 

 (2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

ن قانون الحاق برخي مواد به قانو( 28ماده ) «م» بندموضوع 

گردان تنخواهافزايش (، 2)تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

 3ه ب( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 10موضوع ماده )

 2 ( قانون مديريت بحران به12وضوع ماده )درصد و اعتبارات م

درصد و اختصاص بخشي از اعتبارات مذكور به جمعيت هالل 

كرد هزينهاحمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي 

 باشد.در راستاي آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح مي

ميليارد تومان براي  5200حدود  1400در قانون بودجه سال 

 حاضر مصوب شده است كه اين ميزان براي اليحه بودجه تبصره

شده بيني پيشميليارد تومان  4۶00كمتر و حدود  1401 سال

خيز در حادثهاين در حالي است كه كشور ما يکي از نقاط  است.

و طي دو سال اخير موضوع كرونا نيز شود ميدنيا محسوب 

زيادي را هاي هزينههاي مبتالبه كشور، عنوان يکي از بحرانبه

خصوص براي بخش سالمت ايجاد كرده است و با توجه به به

خصوص دربيني دقيقي پيش جديد اين بيماري، فعالاهاي سويه

  .زمان پايان آن وجود ندارد

 

جدول تبصره 

«14» 

 -14رديف 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ( 4۶اده )م

سازمان بيمه ، (55000( )2از مقررات مالي دولت )

وزارت بهداشت، درمان و (، 207303سالمت ايران )

 و دارو (، يارانه12508) خانواده پزشك –آموزش پزشکي 

العالج درمان بيماران خاص و صعب(، 15۶14)شيرخشك 

و كمك به مجمع خيرين سالمت، زنجيره اميد، 

امنا ت ئهي(، 2130)محك سسه ؤمبيمارستان محکم و 

 سالمت، كلي هايسياست 2-7 بند با توجه به اينکه مطابق

 انجام شود،اي بيمه نظام طريق از مت بايدسال منابع مديريت

از غيربهكه  شود اصالح شکلي حکم حاضر بهشود ميپيشنهاد 

نظيم تقانون الحاق برخي مواد به قانون ( 4۶منابع موضوع ماده )

رر قانون مقتأكيد اساس بر)كه  (2بخشي از مقررات مالي دولت )

 ت، درمان وبه حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداششده است تا 

هاي حمايتو ها برنامهمنابع ساير آموزش پزشکي واريز شود(، 

 مديريت شود.اي بيمهموضوع حكم از طريق نظام 

ه قانون قانون الحاق برخي مواد ب( 4۶از منابع موضوع ماده )غيربه

ها و منابع ساير برنامه(، 2)تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

هاي موضوع حکم تحت عناوين مشخص ذيل رديف بيمه حمايت

  قرار گيرند.
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كاهش نرخ (، 240ر معالجه بيماران )جويي ارزي دصرفه

داروهاي ساخته شده مواد اوليه دارو، واكسن و 

حمايت  (18529شيرخشك، كيت و كيسه خون مصرفي )

افزايش و تجهيز مراكز (، 231۶وري )راز هزينه درمان نابا

 (۶3۶0ناباروري )

دستگاه عنوان بهسازمان برنامه و بودجه كشور شايان ذكر است 

 (4۶)بودجه سنواتي، تفسير واحدي از ماده اليحه تدوين  متولي

الي تنظيم بخشي از مقررات مقانون الحاق برخي مواد به قانون 

مصارف »درصد  10ها سال بعضيندارد؛ زيرا در ( 2)دولت 

مانند ) ه استاختصاص يافت سالمتبه بخش  «سازمان هدفمندي

به « نقديهاي يارانهدرصد  10»ها سال و بعضي (139۶سال 

 .(1398و  1397مانند سال ) ه استاختصاص يافت سالمتبخش 

 مان مذكور به تفسير واحدي در مورداست ساز الزمبنابراين 

خشي بقانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ( 4۶)اجراي ماده 

در  كشور بتواند سالمتبرسد تا نظام ( 2)از مقررات مالي دولت 

 دقيق داشته باشد. ضمنريزي برنامهمورد منابع درآمدي خود 

ت داشمنظور شفافيت عملکرد وزارت بهبهايجاد سازوكاري اينکه 

 كرد منابع مذكور ضروري است.هزينهخصوص نحوه در

  -17رديف 

 وصالح نرخ كاالهاي اساسي، دارو، يارانه نان جبران ا

   خريد تضميني گندم

خصوص سهم درصورت كلي، بهدليل درج اعتبار موضوع حکم به

اصل با حيث ايناز كدام از كاالهاي مشمول آن ابهام وجود دارد.هر

غي الابهاي كلي امنيت اقتصادي موضوع سياست)شفافيت بودجه 

هاي كلي سياست« 13»بري و بند مقام معظم ره 3/11/1379

و مصوب  (مقام معظم رهبري 14/1/1389غي الابنظام اداري 

مصرح در )بودن اعتبارات و پرداخت در حدود اعتبارات مصوب 

 توانداين امر مي. همخواني ندارد (وسوم قانون اساسياصل پنجاه

موجب تضعيف نظارت ديوان محاسبات بر اجراي بودجه موضوع 

 .وپنجم قانون اساسي شوداصل پنجاه
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 ات وبخشي از ارز ترجيحي براي واردات تجهيز نکته ديگر اينکه،

خصوص اين گروه دركه شود ميملزومات پزشکي تخصيص داده 

 ، تعيين تکليف نشده است.از كاالها

اي حوزه ميليارد دالر ارز ترجيحي بر 3.5انه حدود يدر حال حاضر سال

 كه براساس نرخ روزشود مييص داده دارو و تجهيزات پزشکي تخص

يحي رز ترجالتفاوت آن با امابههزار توماني ارز، ارزش ريالي  25حدود 

ور قم مذك. بنابراين اگر رشودميهزار ميليارد تومان برآورد  70حدود 

ر صالح قرار گرفته و حکم حاضر تصويب و بمراجع ذيتأييد مورد 

ير كاالهاي ميليارد تومان براي ساهزار  30 همين مبنا اجرا شود، صرفاا 

ارز رسد نظر ميبهگندم و ...  باقي خواهد ماند. در صورتي كه اساسي،

ات اي واردعنوان مثال بربهنياز است. مورد بيشتري براي كاالهاي اخير 

ي ميليارد دالر ارز ترجيح 8حدود  1400كاالهاي اساسي در سال 

 واردات ارزي است كه بهحجم بر شده بود كه بيشتر از دو برابيني پيش

 .يابدميدارو و تجهيزات پزشکي اختصاص 

شايان ذكر است ضمن اينکه سازوكار حمايتي مدنظر مشخص 

جمله ازنشده است، آزادسازي نرخ ارز نيازمند برخي اصالحات 

هاي سامانه، تکميل ايهاي بيمهحمايتپوشش بيمه افراد فاقد 

مت، تقويت سطح و عمق رصد برخط كاالها و خدمات سال

 ... مالي وتأمين ، اطمينان از پايداري منابع ايهاي بيمهحمايت

 ي آنهاتدابير الزم براگيري تصميمگونه هراست. الزم است قبل از 

 ظاتشيده شود؛ آزادسازي نرخ ارز بدون در نظر گرفتن مالحياند

مراتب بيشتري از وضعيت فعلي بههاي تواند آسيبميفوق 

 صوص در ابعاد اجتماعي به همراه داشته باشد.خبه

  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _____________________________________________________________________________________________  
 

12 

شماره 

 تبصره
 پيشنهاد مرکز اظهارنظر کارشناسی موضوع

 «الف»بند 

 «17»تبصره 

عدالت در سالمت، گسترش نظام  تيمنظور رعابه( الف

شدگان، با رعايت بيمهارجاع و كاهش سهم پرداخت 

پايه گر هاي بيمهسازماننسخه الکترونيکي و نظام ارجاع، 

بيمه  در چارچوب مصوبات شوراي عاليتوانند ميسالمت 

 سالمت در قالب افزايش سهم خود، بدون كاهش تعهدات

)سطح و شمول خدمات( قبلي، نسبت به پرداخت بخشي 

 باراتتعرفه دولتي و غيردولتي در سقف اعتالتفاوت مابهاز 

 .مصوب اقدام نمايند

اين حکم با عدالت در سالمت و رعايت نظام ارجاع  ارتباط

  مشخص نيست. 

تنها رعايت آن نهلذا  بوده ارجاع يك اصلنظام شايان ذكر است 

يد ضرورت داشته بلکه سازوكار مناسب در جهت عدم رعايت آن با

 اشد.بكننده خدمات جمله عدم بازپرداخت به ارائهازاعمال جريمه 

در صورت عدم ، حالي است كه در پيشنهاد مطرح شده اين در

 اخت شدهمعمولي پردصورت بهرعايت نظام ارجاع، تعرفه خدمات 

ند واهگر از پرداخت مازاد بر تعرفه خودداري خهاي بيمهو سازمان

اسر كامل و در سرصورت بهنظام ارجاع در كشور ضمن اينکه كرد. 

كشور مستقر نشده است كه براساس آن رعايت/ عدم رعايت آن 

از  پيش رسد الزم استنظر ميبنابراين بهمورد ارزيابي قرار گيرد. 

سازي نظام جهت پيادهاجرا، سازوكارهاي نظارتي  ارزيابي نحوه

 . شودارجاع در كشور با محوريت برنامه پزشکي خانواده فراهم 

رت كه مفهوم عباطوريبهنکته ديگر، مسئله ابهام در حکم بوده 

مشخص نيست. عدالت در دسترسي، عدالت عدالت در سالمت 

هاي نظام در پرداخت و ... . لذا الزم است در راستاي سياست

نه هاي مندرج در حکم شفاف و فارغ از هرگوعبارت قانونگذاري،

 ابهام باشد. 

گيرد مياين مبلغ مصوب به پزشکاني تعلق بايد درنظر داشت كه 

بخش دولتي كه از زيرا ؛ كنندميكه در بخش غيردولتي فعاليت 

، طبق تعرفه عمومي، خدمت را ارائه كندميمنابع عمومي استفاده 

باالتر بودن كشور فعلي نظام سالمت هاي نقصد داد؛ يکي از خواه

ها در بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي است كه منجر تعرفه

شود: میارائه شده، پيشنهاد  یتوجه به نظرات کارشناس با

 حکم پيشنهادي حذف شود.
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گسيل پزشکان از بخش دولتي به بخش جمله ازبه پيامدهايي 

 . كندميكه حکم فعلي آن را تشديد  شودميخصوصي 

 ماده )موضوع وزيرانهيئت  1400ابالغي سال هاي تعرفهمطابق 

تعيين خصوص درهاي توسعه ( قانون احکام دائمي برنامه9)

درماني به پيشنهاد شوراي عالي  -هاي خدمات تشخيصيتعرفه

هاي خدمات براي تجويز تعرفه، وزيران( هيئتبيمه و تصويب 

نسخه الکترونيکي نيز مشخص شده است، بنابراين نيازي به 

 . باشدنميبودجه در قانون گذاري تعرفهپرداختن به موضوع 

مختلفي هاي گروهپيچي، نسخهو نويسي نسخههاي فراينددر 

محدود  ها، مراكز تشخيصي و ...،داروخانهجمله ازدخيل هستند 

كردن تعرفه تشويقي مدنظر حکم به تجويز گران، به نوعي 

 زنجيره فوق محسوب شده وفعاالن تبعيض بين ايشان با ساير 

 ضمناا  دنبال داشته باشد. بهتواند ميهم  ها راگروهاعتراض ساير 

مکلف به اجراي اي بيمههاي صندوق ،چون در حکم پيشنهادي

اي سليقهبه اجراي  تواند مياين امر اند نشدهپرداخت تشويقي 

 شود. منجر حکم توسط ايشان

در »و  «التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتيبخشي از مابه»ت اعبار

 «9»د با بنمغاير و از اين حيث ابهام دارد  «سقف اعتبارات مصوب

وسوم قانون پنجاهو اصل هاي كلي نظام قانونگذاري سياست

 .رسدنظر ميبهاساسي 

 بند )ب(

 (17تبصره )

ي جمعيت، منظور اجراي قانون حمايت از خانواده و جوانبه

اين قانون ( 9)جدول  550000-۶0اعتبار رديف شماره 

براساس مصوبات ستاد ملي جمعيت و توسط سازمان 

ربط ابالغ هاي اجرايي ذيبرنامه و بودجه به دستگاه

ار پيشنهاد اعتب»بر مبنيملي جمعيت، راستا با وظايف ستاد هم

 مانهاي مرتبط با اين قانون در بودجه سنواتي به سازدستگاه

مايت ( قانون ح1ماده ) «ب»، براساس بند «برنامه و بودجه كشور

 باشد. از خانواده و جواني جمعيت مي

 .تصويب شود



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _____________________________________________________________________________________________  
 

14 

شماره 

 تبصره
 پيشنهاد مرکز اظهارنظر کارشناسی موضوع

گردد. دستورالعمل اجرايي اين بند مشتمل بر موارد مي

هاي اجرايي كرد بين دستگاهمصرف، نحوه توزيع و هزينه

و چگونگي پايش و ارزيابي عملکرد منابع مذكور ربط ذي

ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان 

 .   رسدبرنامه و بودجه تهيه و به تصويب ستاد مذكور مي

 

 

 «ج»بند 

 «17»تبصره 

 و بهداشتي مراكز تجهيز و توسعه شركت (1401) سال در

 مشمول( مادرتخصصي) كشور پزشکي تجهيزات و درماني

  . رسدمذكور مي توسعه ششم برنامه قانون( 55) ماده مفاد

( قانون برنامه ششم توسعه، هزينه خدمات 55مطابق ماده )

هاي مذكور اي شركتهاي سرمايههاي تملك داراييمديريت طرح

ربط با درصد عملکرد، تخصيص اعتبارات ذي 5/2 در ماده تا

 احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت ... تعيين و

 هاي مذكور در چارچوبو بودجه به شركت توسط سازمان برنامه

اتي، در قانون بودجه سنو 1398بودجه آنها تخصيص يابد. از سال 

 تخصصي( شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني )مادر

نيز مشمول حکم فوق شده است كه ذكر آن بالمانع و مثبت 

 شود.ارزيابي مي

 .تصويب شود

 «د»بند 

 «17»تبصره 

هاي تحت پوشش هاي علوم پزشکي و بيمارستاندانشگاه

ها موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش اين دانشگاه

دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکي را منحصراا 

هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و جهت بازپرداخت هزينه

هاي ها و شركتتجهيزات و ملزومات پزشکي به داروخانه

اي هاي بيمهرداخت كنند و سازمانكننده پپخش تأمين

مکلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشکي را به 

د. نمايد واريز كنناي كه دانشگاه اعالم ميحساب جداگانه

تخلف از اجراي اين بند در حکم تصــرف غيرقانوني در 

حاصل از كرد منابع در افزايش شفافيت هزينهحکم پيشنهادي، 

نقش مؤثري در بهبود است و اثربخش  دارو و تجهيزات پزشکي

ات هاي فعال در زنجيره دارو و تجهيزات و ملزومنقدينگي شركت

 ندازهموقع و به ابهاا افزايش توان ايشان در تأمين پزشکي و متعاقب

هاي نهپرداخت هزي بهها الزام بيمه .خواهد داشت الهانياز اين كا

 شده اعالمدارو و تجهيزات و ملزومات پزشکي در حساب مجزاي 

 أ استمعناي تفکيك اين وجوه از مبد بهنيز كه ها، توسط دانشگاه

  ثر است.ؤدر افزايش شفافيت م

 

شود حكم پيشنهاد میشده،  با توجه به نظرات كارشناسي ارائه

 حاضر به شرح ذيل اصالح شود: 

هاي داراي رديف بودجه نهاي علوم پزشکي و بيمارستادانشگاه

مستقل موظفند كليه مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم، تجهيزات 

منظور ايجاد شده و ملزومات پزشکي را در حساب مجزا كه بدين

و مبالغ مذكور را صرفاا جهت بازپرداخت  كننداست واريز 

هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات هزينه

كننده پرداخت هاي پخش تأمينها و شركتروخانهپزشکي به دا

اي نيز مکلفند هزينه دارو، لوازم و هاي بيمهكنند. سازمان
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كرد موجودي شــود. نحوه هزينهاموال عمومي تلقي مي

قانون ( 1اد مندرج در ماده )هاي مذكور از مفحســاب

 .باشدهاي توسعه كشور مستثني مياحکام دائمي برنامه

 : است با اين وجود، حکم حاضر كماكان داراي نقاط ضعفي به شرح ذيل

ها هبيم رغم اينکه قانونگذار با الزامبه عدم ايجاد شفافيت کامل:

به واريز وجوه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشکي به حساب 

 از)شده توسط دانشگاه، شفافيت اجراي اين حکم  اعالممجزاي 

خش كند، ولي آن برا دنبال مي (مبدأطريق تفکيك اين وجوه از 

ت از وجوه حاصل از فروش دارو و ملزومات پزشکي كه از پرداخ

شود. گردد مشمول اين قاعده نميمستقيم بيماران تحصيل مي

 جادبنابراين در مورد بخشي از مبالغ، كماكان شفافيت كافي اي

ي جايي منابع مذكور براجابهنخواهد شد كه اين مسئله شرايط 

 هاي علوم پزشکي را مهياهاي دانشگاهبازپرداخت ساير هزينه

 د.كنمي

موقع بهفقدان سازوکاري براي اطمينان از پرداخت 

يکي از  کنندگان دارو و تجهيزات پزشكی:تأمينمطالبات 

هاي مهم در مورد مطالبات دارو و تجهيزات پزشکي، موضوع

هاي توليد هزينهويژه در شرايطي كه بهموقع آن است پرداخت به

و واردات در نوسان است. ازطرفي تأخير در پرداخت مطالبات 

و يا  تواند به عدم تواناييهاي دارو و تجهيزات پزشکي، ميشركت

ها منجر شود كه در ها نسبت به تأمين نياز دانشگاهتمايل شركت

ها بيماران را براي خريد دارو و تجهيزات اين صورت دانشگاه

ها ارجاع خواهند داد كه پيامد آن رج از بيمارستانپزشکي به خا

دليل به آنهاپرداخت بيشتر از جيب بيماران و يا عدم دسترسي 

هاست. حکم فعلي در مورد ايجاد ناتواني در پرداخت هزينه

موقع مطالبات دارو و بهپرداخت از سازوكاري براي اطمينان 

اي تحقق اين است؛ يکي از راهکارها بر مسکوتتجهيزات پزشکي 

تجهيزات و ملزومات پزشکي را به حساب فوق واريز كنند. هرگونه 

تخطي از امور فوق تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي 

ر از مفاد هاي مذكوكرد گردش مالي حسابشود. نحوه هزينهمي

هاي توسعه كشور قانون احکام دائمي برنامه (1)مندرج در ماده 

 .ستا مستثنا (1395)مصوب 

ظرف  بودجه الحاق شود: اليحه« 17» بند ذيل نيز به تبصره

 ا وسازمان غذ)مدت سه ماه از تصويب اين قانون، وزارت بهداشت 

 مالاقمکلف است سامانه رديابي، رهگيري و كنترل اصالت  (دارو

، نحوي ارتقا دهد كه تحت نظارت سازمان فوقبهرا  محورسالمت

محور، سالمت اقالمهركدام از توليدكنندگان و واردكنندگان 

ا رتوليد و وارداتي خود م الاقو تعداد/ ميزان  IRC اطالعات

در سامانه مذكور ثبت كنند تا از  )Online(  برخطصورت به

ها، لوم پزشکي، بيمارستانهاي عكنندگان به دانشگاهتوزيع

 .ها و ساير مبادي مجاز انتقال يابدداروخانه

هاي توزيعي و فروشندگان دارو، لوازم، تجهيزات و ملزومات شركت

توزيع  اقالمهاي مالي حاصل از فروش پزشکي مکلفند تا صورت

هاي علوم پزشکي شده فوق را به مراكز بيمارستاني و دانشگاه

هاي علوم ه تأييد مراكز بيمارستاني و دانشگاهسراسر كشور كه ب

 كليهپزشکي مذكور رسيده است در اين سامانه ثبت كنند. 

ها از هاي علوم پزشکي كشور و بيمارستانهاي دانشگاهپرداخت

هاي در نظر گرفته شده براي دارو، لوازم، تجهيزات و محل حساب

 اقالمين توزيعي و فروشندگان ا هايملزومات پزشکي به شركت

هاي مالي ثبت شده در سامانه رديابي، بايست براساس صورتمي

صورت پذيرد و  محورسالمت اقالمرهگيري و كنترل اصالت 
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شماره 

 تبصره
 پيشنهاد مرکز اظهارنظر کارشناسی موضوع

مالي موضوع حکم منابع مهم، ايجاد شرايط رصد برخط گردش 

موقع مطالبات بهتواند در ايجاد انگيزه پرداخت است كه مي

 .زنجيره تأمين بسيار اثربخش باشد

انون ( ق1دليل اصالح ماده )بهذيل اين بند، شايان ذكر است كه 

اي دارد، لذا هاي كشور، ماهيت غيربودجهاحکام دائمي برنامه

دوم قانون اساسي است. همچنين به جهت وپنجاهمغاير اصل 

نامه داخلي آيينقانون ( 181)قانون، تصويب آن طبق ماده  اصالح

مجلس، نياز به رأي دوسوم نمايندگان دارد
ي ولتدتخلف از اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال 

ال تصرف غيرقانوني در اموتلقي شده است. براي تعيين مجازات 

 ياسالمقانون مجازات ( 598)القاعده بايد به ماده دولتي علي

 تي وانگاري تصرف غيرقانوني در اموال دولجرمكه به  (تعزيرات)

عنوان مذكور به (598)پردازد مراجعه كرد؛ اما ماده عمومي مي

 ترين مقرره كيفري هم از جهت شموليت نسبت به رفتارهايمهم

تعديگرايانه نسبت به احکام بودجه و هم از حيث ضعف در 

 م براي حمايت كيفري از احکام وامجازات متناسب، توان الز

   .تکاليف مقرر در بودجه را ندارد

هاي پرداختي نيز در سامانه مذكور ثبت شود. هرگونه صورتحساب

تخطي از امور فوق تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي 

 .شودمي
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 1401 سالبودجه  در اليحه ر سالمتبررسی اعتبارات امو

 

گانه در اليحه بودجه شده براي امور سالمت را در مقايسه با كل امور دهبيني پيشاعتبارات  1نمودار 

ميليارد ريال اعتبار براي امور سالمت  1247530مجموع در. دهدكل كشور نشان مي 1401سال 

شده است كه نسبت به قانون بودجه سال گذشته بيني هاي سالمت( پيشنظر گرفتن يارانه )بدون در

 -پس از امور رفاه اجتماعي، امور دفاعي، درصدي 5/12و با سهم دهد ميدرصد رشد نشان  24حدود 

از  .امنيتي و امور آموزش و پژوهش، بيشترين سهم را از بودجه كل كشور به خود اختصاص داده است

درصد( و  ۶1، بعد از امور اقتصادي )1401حه بودجه سال لحاظ رشد اعتبارات نيز، امور سالمت در الي

 شاهد بوده است. 1400درصد(، بيشترين رشد را نسبت به قانون بودجه سال  53امور رفاه اجتماعي )

 

 )درصد( 1401گانه در اليحه بودجه سال اعتبارات امور ده .1نمودار 

 
 

از آن  درصد 75و بيش از  بهداشت فصلدرصد به  25حدود ، سالمتاز مجموع اعتبارات امور 

درصد  2/0 از اين اعتبارت صرفاا  تحقيق و توسعهاختصاص يافته است. سهم فصل  فصل درمانبه 

 (. 2)نمودار  است
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 1401سهم فصول از کل امور سالمت در اليحه بودجه سال  .2نمودار 

 

 
 

؛ اين تاسبه فصل درمان ، مربوط  1400درصد( به نسبت قانون بودجه سال  25) بيشترين رشد

صل . فاستحاكي از بيشتر شدن شکاف اعتبارات درمان به نسبت فصول ديگر در اليحه له ئمس

ده است درصد كاهش همراه بو 73/0درصد رشد يافته و فصل تحقيق و توسعه با حدود  20بهداشت 

 (. 3)جدول 

ت ه نسببرشد بيشتر آن  هاي قبل، سهم باالي اعتبارات فصل درمان وشايان ذكر است طي سال

(. اين 3ر هم شاهد آن هستيم )نمودا 1401ساير فصول يك رويه شده است كه در اليحه بودجه سال 

م ينه نظاعنوان يك اصل در مديريت بهبهدهي پيشگيري به درمان تنها اولويتنهدر حالي است كه 

 است.ده كركيد أتن هاي كلي سالمت نيز بر آسياست 1-2بند  بلکه سالمت پذيرفته شده،

 

 و  1395-1400. روند اعتبارات فصول در امور سالمت در قوانين بودجه 3 نمودار

 1401اليحه بودجه سال 
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 )ميليارد ريال( 1400با قانون بودجه سال  1401مقايسه اعتبارات امور سالمت در اليحه بودجه سال  .3جدول 

 عنوان

 جمع کل تملک دارايی اختصاصی ايهزينه

 سال قانون

1400 
 درصد رشد يارانه 1401 سال اليحه

 قانون

 سال

1400 

 سال اليحه

1401 

درصد 

 رشد

 سال قانون

1400 
 1401 سال اليحه

درصد 

 رشد

 سال قانون

1400 
 1401 سال اليحه

درصد 

 رشد

 20.5 309،198 25۶،۶98 472.0 5،733 1،002 15.4 74،4۶5 ۶4،535 19.8 18،21۶ 228،999 191،1۶0 فصل بهداشت

 25.9 93۶،139 743،522 21.8 31،905 2۶،190 25.1 494،832 395،521 27.2 47،844 409،400 321،810 فصل درمان

 -73.3 2،193 8،209 -100.0 0 99 -84.3 385 2،445 -۶8.1  1،808 5،۶۶4 فصل تحقيق و توسعه

 23.7 1،247،531 1،008،430 37.9 37،۶39 27،292 23.2 5۶9،۶82 4۶2،503 23.4 ۶۶،0۶0 ۶40،209 518،۶35 جمع كل امور سالمت
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 )حوزه سالمت( و زيرمجموعه ، درمان و آموزش پزشكیبررسی اعتبارات وزارت بهداشت

 1401 سال در اليحه بودجه

 

 هايانشگاهد ، شامل اعتبارات ستادي،حوزه سالمت مجموع اعتبارات ،1401 سال بودجه اليحه مطابق

 4 ر جدولاست كه جزئيات آن د« 13» تبصره و متفرقه هايرديف وابسته، هاياهدستگپزشکي،  علوم

 . شودميمشاهده 

اي بر ميليارد ريال 1.953.132 مجموع، معادلدر، شده استآورده  4در جدول  كه طورهمان

ودجه بشده است كه نسبت به قانون بيني پيش 1401در سال آن هاي زيرمجموعهوزارت بهداشت و 

هاي علوم دانشگاه به مربوط اعتبارات، رشد . بيشتريندهدميدرصد افزايش نشان  29، گذشتهسال 

درصد  7 كه استدرصد رشد و كمترين نيز مربوط به اعتبارات سازمان بيمه سالمت  38با پزشکي، 

  رشد داشته است. 
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 1400بودجه سال  ونمقايسه با قانو  1401سال  بودجه اليحه در حوزه سالمتاعتبارات . 4 جدول

 عنوان دستگاه/ برنامه

 مصارف اختصاصی ايتملک دارايی سرمايه ايهزينه
درصد 

 رشد

 هايارانه

جمع کل در 

 قانون

جمع کل در 

 اليحه

درصد 

 رشد
قانون 

سال 

1400 

اليحه 

سال 

1401 

درصد 

 رشد

 قانون

 سال

1400 

 اليحه

 سال

1401 

درصد 

 رشد

 قانون

 سال

1400 

 اليحه

 سال

1401 

 انونق

 سال

1400  

 اليحه

 سال

1401 

درصد 

 رشد

 38 12۶47۶1 9188۶8       32 4۶9355 35557۶ 59 30745 19317 41 7۶4۶۶1 543975 هادانشگاه

 12 209823 187۶۶1 22 57۶97 47220 2۶ 107715 85280 4۶9 1۶10۶ 2830 -4۶ 28305 52331 ستادي

هاي وابسته بدون دستگاه

 زمان بيمه سالمتسا
18۶19 22225 19 1500 1052 30- 8702 25322 191 4000   100- 32821 48599 48 

جمع کل بدون سازمان بيمه 

 سالمت
۶14925 815191 33 23۶47 47903 103 449558 ۶02392 34 51220 57۶97 13 1139350 1523183 34 

 7 211410 19۶708 ۶ 207303 1955۶8       -4 1100 1140   3007   سازمان بيمه سالمت 

 -42 7 12                   -42 7 12 مرکز تحقيقات بيمه سالمت

جمع کل با سازمان بيمه 

 سالمت 
۶14937 818205 33 24787 49003 98 449558 ۶02392 34 24۶788 2۶5000 7 133۶070 1734۶00 30 

 23 21۶۶۶2 17۶۶20             31 8۶220 ۶۶000 18 130442 110۶20 اليحه( 9ها )جدول متفرقه

 10 1870 1700                   10 1870 1700 «13»تبصره 

ها و تبصره جمع کل با متفرقه

«13» 
727257 950517 31 90787 135223 49 449558 ۶02392 34 24۶788 2۶5000 7 1514390 1953132 29 
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  1401 سال ودجه. نماي کلی اعتبارات حوزه سالمت در اليحه ب1شكل 

 ) ميليارد تومان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 1401. توزيع اعتبارات حوزه سالمت در اليحه بودجه سال 4نمودار 
 

 
 

اعتبارات حوزه سالمت 

(195.313)  

 مصارف عمومي

(108.574) 
 

 (95.051اي )هزينه

 (13.522تملك )

 مصارف اختصاصي

(۶0.239) 
 

 (۶0.039اي )هزينه

 (200) تملك

 (2۶500) يارانه
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دهـد كـه سـهم منـابع عمـومي و نشـان مي حوزه سـالمتبيني شده براي بررسي اعتبارات پيش

 ته است. افزايش يافته و يارانه كاهش ياف 1400سال بودجه قانون اختصاصي نسبت به 

 

 1400 الس بودجه در مقايسه با قانون 1401 سال بودجه . توزيع اعتبارات براساس نوع منبع؛ اليحه5 جدول

 

 1401 اليحه سال 1400 سال قانون

 يارانه اختصاصی عمومی يارانه اختصاصی عمومی

 2۶5،000 ۶28،989 1،13۶،720 24۶،788 4۶9،8۶8 857،۶27 مبلغ )ميليون ريال(

 13 31 5۶ 1۶ 30 54 درصد

 

يـدا بعد از شيوع ويروس كرونا در كشور سهم درآمد اختصاصي در اعتبارات حـوزه سـالمت كـاهش پ

هـاي پايـاني آن بـا ماهكه )1398سهم درآمد اختصاصي از بودجه سالمت در سال ترتيب كه بدينكرد. 

سـال  درولي  د بوده استدرص 45در حدود  1397درصد و در سال  48( حدود زمان بودبروز كرونا هم

تبع بهها و نكاهش مراجعات غيراورژانسي به بيمارستاترس از شيوع بيماري ناشناخته كرونا، به ، 1399

 شد.منجر  هاي علوم پزشکياختصاصي دانشگاهآن كاهش درآمد 

 

ها و مراکز تحقيقاتی در اليحه بودجه سال هاي علوم پزشكی، دانشكدهاعتبارات دانشگاه

 کل کشور 1401

علوم هاي هدانشگاميليارد ريال اعتبار براي  1,264,732كل كشور، حدود  1401در اليحه بودجه سال 

تبارات درصد نسبت به اع 38 حدود شده است كهبيني پيش و مراكز تحقيقاتيها دانشکده ،پزشکي

 . دهدميرشد نشان  1400مذكور در قانون بودجه سال 

ارات تملك درصد نيز اعتب 5/2 درصد، منابع اختصاصي و 37ت عمومي، درصد اعتبارا 5/۶0 حدود

ها و شکدهدان ،علوم پزشکيهاي دانشگاهجزئيات اعتبارات  ۶. جدول باشندمياي هاي سرمايهدارايي

 . دهدميمراكز تحقيقاتي را نشان 

ها و انشکدهت دبا توجه به تغييرات ساختاري صورت گرفته، اعتبارا ،1401در اليحه بودجه سال 

تبارات مع اعسرج شده است. اما تعريفهاي علوم پزشکي مراكز تحقيقاتي در سرجمع اعتبارات دانشگاه

 وطهبيني شده در جدول اعتبارات آموزشي و پژوهشي تابعه با سرجمع رديف اعتباري مربپيش

  ي ندارد.( كه در خالصه بودجه درج شده است همخوان1805074000عنوان مثال برنامه به)

علوم پزشکي هاي دانشگاهطور مستقيم به به حوزه سالمتدرصد از كل اعتبارات  ۶5است  گفتني

كشور اي هاي توسعهبرنامهقانون احکام دائمي ( 1)مطابق ماده حالي است كه  اين در. اختصاص دارد

هاي دستگاه حاكم بر علوم پزشکي از رعايت قوانين و مقررات عموميهاي دانشگاه ،1395مصوب 
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ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات بهدولتي 

تي، اداري، مالمالي، معا هاينامهآيينو فقط در چارچوب مصوبات و اند شدهمستثني و اصالحات 

كرد هزينهنحراف ا زمينه برايبنابراين . كنندميمصوب هيئت امنا عمل  تشکيالتياستخدامي و 

درصد  15هداشتي و درماني است و فقط باعتبارات  مربوط به درصد آن 85كه حدود  اعتبارات مذكور

  وجود دارد.آن مربوط به بخش آموزش و پژوهش است، 

كند يمسياست تزريق مستقيم منابع مالي، مديريت مصرف منابع را با چالش مواجه طرفي از

 2-7 در بند طريق سازوكار بيمه و خريد راهبردي مصرف شوند؛ اين مهممنابع مالي از  بايدچراكه 

 قرار گرفته است.كيد أتكلي سالمت هم مورد هاي سياست

فصول هاي ذيل برنامهانحراف منابع مالي نظام سالمت، الزم است از منظور پيشگيري بهرو ايناز

( قانون احکام دائمي 1، از شمول ماده )علوم پزشکيهاي دانشگاهاعتباري هاي رديفبهداشت و درمان 

منظور مديريت اصولي منابع، اين اعتبارات در اختيار نظام بهو  هاي توسعه كشور مستثني شوندبرنامه

  قرار گيرد.اي بيمه
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 ريال( )ميليارد 1400انون بودجه سال با ق 1401در اليحه بودجه سال و مراکز تحقيقاتی ها دانشكدهعلوم پزشكی و هاي دانشگاه. مقايسه اعتبارات ۶جدول 

عنوان دستگاه/ 

 برنامه

 مصارف اختصاصی ايسرمايهتملک دارايی  ايهزينه

درصد 

 رشد

 هايارانه

جمع کل 

 در قانون

جمع کل در 

 اليحه

درصد 

 رشد

 قانون

 سال

 1400 

 اليحه

 سال

 1401 

درصد 

 رشد

 قانون

 سال

 1400 

 اليحه

 سال

 1401 

درصد 

 رشد

 قانون

 سال

1400 

 اليحه

 سال

1401 

 قانون

 سال

1400  

 اليحه

 سال

1401 

ي علوم هادانشگاه 

ها پزشکي، دانشکده

  و مراكز تحقيقاتي

543975 7۶4۶۶1 40.۶ 19317 30745 59.2 35557۶ 4۶9355 32  0 0 9188۶8 12۶47۶1 37.۶ 
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و آموزش پزشكی در اليحه بودجه هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان اعتبارات دستگاه 

 1401سال 

 

 1401ودجه سال ميليارد ريال اعتبار در اليحه ب 259،777هاي وابسته به وزارت بهداشت براي دستگاه

دهد. درصد افزايش نشان مي 13حدود  1400سال  بودجه شده است كه نسبت به قانونبيني پيش

ي و كمترين درصد ۶95با رشد  تيتو پاستور ايرانانسسازمان بيشترين افزايش اعتبارات مربوط به 

ازمان س. رديف اعتباري استدرصد افزايش  7با  ايران سازمان بيمه سالمترشد نيز مربوط به 

عتبارات بنياد اكاهش يافته و درصد  50و  ۶5حدود ترتيب بهنيز  و سازمان اورژانس كشور انتقال خون

به  ت. الزميقات علوم پزشکي كشور نيز تغييري نداشته اسمؤسسه ملي توسعه تحقخاص و هاي بيماري

رت تاد وزاسصورت پراكنده ذيل رديف بنياد مذكور در باال، هخاص بهاي بيماريذكر است اعتبارات 

ات اعتبار ضمن اينکه باعث كاهش كارآمدي اينله ئمسبهداشت و بيمه سالمت پراكنده است كه اين 

  .دهدميدر اين خصوص كاهش  راها دستگاهشود، پاسخگويي مي
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 )ميليارد ريال( 1400در مقايسه با قانون بودجه سال  1401در اليحه بودجه سال  هاي وابسته به وزارت بهداشتدستگاه. مقايسه اعتبارات 7 جدول

 عنوان دستگاه/ برنامه

 مصارف اختصاصی ايسرمايهتملک دارايی  ياهزينه

درصد 

 رشد

 هايارانه

درصد 

 رشد

مع کل ج

 در قانون

جمع کل در 

 اليحه

درصد 

 1400 سال قانون رشد
 سال اليحه

1401 

درصد 

 رشد
 1400 سال قانون

اليحه 

سال 

1401 

درصد 

 رشد

 قانون

 سال

1400 

 1401 سال اليحه
يارانه در 

  1400قانون 
 «14»تبصره 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 شجويانصندوق رفاه دان -
4،388 4924 12 50 0 100/0- 1،800 1890 5   0   ۶،238 ۶814 2/9 

 -8/50 3951 8،034 -100 0 4،000   0   -5/48 32۶ ۶34 7 3۶25 3،400 سازمان اورژانس كشور

 44 7700 5،347   0     0 0 -100/0 0 110 47 7،700 5،237 اورژانس استان تهران -سازمان اورژانس كشور 

هموفيلي، »هاي خاص مور بيماريبنياد ا

تاالسمي، دياليزي، سرطاني و ام. اس. 

هاي بيدرمواليزيس، بلوزا و سلياك و بيماري

 )كمك(« EB نادر ازجمله اوتيسم و

1،22۶ 122۶ 0   0     0     0   1،22۶ 122۶ 0/0 

 0/0 ۶00 ۶00   0   0 100 100   0 0 0 500 500 مؤسسه ملي تحقيقات علوم پزشکي كشور 

 34 345 257   0   ۶3 130 80 -100 0 15 32 215 1۶2 دانشگاه علوم پزشکي مجازي 

 7/28 5972 4،۶39   0   25 5000 4،000 7/29 90 70 55 881 5۶9 سازمان غذا و دارو

 -9/۶4 948 2،701   0   -99 25 2،000 -100   201 85 923 500 سازمان انتقال خون ايران

 -100 0 2،35۶                     0 2،35۶ به خدمات بهداشتي و درمانيدسترسي عادالنه 

 5/۶94 20802 2،۶18       2418 18177 722 51/3 ۶35 420 35 1989 1،47۶ انستيتو پاستور ايران

هاي وابسععته بععدون جمععع دسععتگاه

 سازمان بيمه سالمت
19،815 21،985 11 1،500 1،052 29/8- 8،702 25،322 191 4000     34،017 48،3۶0 2/42 

 5/7 211410 19۶،708 ۶ 207،303 195،5۶8       -3/5 1،100 1،140   3،007   سازمان بيمه سالمت

   7 12                     7 12 مركز ملي تحقيقات بيمه سالمت

 ۶/12 259،777 230،737 4 207،303 199،5۶8 191 25،322 8،702 -5/18 2،152 2،۶40 1/2۶ 24،999 19،827 هاي وابستهجمع کل دستگاه
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 نسازمان انتقال خواي هاي سرمايهداراييشايان ذكر است اعتبارات اختصاصي و تملك 

ذكور: محالي است كه مطابق اعالم سازمان  درصد كاهش يافته است. اين در 100و  99ترتيب به

هاي فني و تخصصي يزات مورد نياز حوزهملزومات مصرفي و تجهمين أتسازمان انتقال خون ايران براي 

ي يشگاهو استفاده از خدمات نيروهاي تخصصي نيازمند اختصاص درآمدهاي حاصله از خدمات آزما

 از يزن 1399مركزي سازمان در سال  ستاد هايهزينه درصد 87 و حدود خود به اين سازمان است

را  1401 عتبار مورد نياز براي سالشده است. همچنين اين سازمان ا مينأت اختصاصي درآمد محل

با است كه ده كربرآورد  ريال ميليارد 7500 مبلغ جاري، سال پايان تا شده بينيپيش ردلکعم براساس

 ميليارد ريال( فاصله زيادي دارد. 948) 1401شده در اليحه بودجه سال بيني پيشرقم 

گاه آن پاي 10اعتبارات،مين أتدليل عدم بهنيز در حال حاضر  سازمان اورژانسطبق گزارش 

ياز تا پايان مانده مورد نباقيموجود اورژانس در كشور و هاي پايگاهوضعيت  8. جدول استغيرفعال 

 .دهدمياساس گزارش سازمان نشان بربرنامه ششم توسعه را 

  

 اورژانس در کشور هاي پايگاه. وضعيت 8 جدول

 ن برنامه ششم توسعهمانده مورد نياز تا پاياباقی موجود عنوان

 ۶74 1715 ايجادهپايگاه 

 575 1279 پايگاه شهري

 10 50 پايگاه هوايي

 ۶ 2 پايگاه دريايي

 ۶8 ۶8 اتوبوس آمبوالنس

 3000 5700 آمبوالنس

 ۶79 34۶ متورالنس

 15092 2125۶ نيروي انساني

 .كشور اورژانس سازمان گزارش :مأخذ

 

شده است. طبق بيني پيشدرصدي  5/7نيز رشد  مت ايرانسازمان بيمه سالبراي اعتبارات 

سازمان مذكور، ميزان اعتبار الزم براي پوشش جمعيت سازمان ن مسئوالسوي ازبرآوردهاي اعالم شده 

صالح، سوي مراجع ذيازاين رقم ييد أتميليارد ريال اعالم شده است كه در صورت  520.000حدود 

 در نظر 1401د ريالي كه براي اين سازمان در اليحه بودجه سال ميليار 210.000بين اعتبار حدود 

طبق اعالم سازمان بيمه  گرفته شده است و برآورد مذكور اختالف زيادي وجود دارد. شايان ذكر است

و كنند نميپرداخت بيمه حق ، درصد جمعيت تحت پوشش سازمان بيمه سالمت 85حدود  سالمت،

خدمات تشخيصي درماني هاي تعرفه . ضمنااكندبايد دولت پرداخت را درصد حق بيمه اين گروه  100
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نيز  1401در سال ها تعرفهكه رشد  درصد افزايش يافته كه در صورتي 5/28به ميزان  1400در سال

 آن را با چالش مواجه كند.تواند ميبيش از رشد اعتبارات سازمان افزايش يابد 

ر حال دي كه ع بيمه سالمت، انتقال اعتبارات درمانيکي از راهکارهاي مناسب براي تقويت مناب

گيرند، ذيل هاي علوم پزشکي قرار ميهاي وزارت بهداشت يا در اختيار دانشگاهحاضر ذيل رديف

.  باروري، دارو و ...واحد درصد ماليات بر ارزش افزوده، نا 1عنوان مثال اعتبارات سازمان بيمه است، به

ورد در م دهندگان خدمات درماني كه در حال حاضر همع مالي به ارائهسياست تزريق مستقيم مناب

كه  هاي علوم پزشکي شاهد آن هستيمهاي كالن وزارت بهداشت و همچنين سطح دانشگاهبرنامه

ا چالش بالمت هاي سالمت جايگاهي در آنها ندارند، مديريت و كنترل منابع مالي را در نظام سبيمه

ي ري محورسمت كارآمدي و پيشگيبهسالمت هم بايد هاي زمان بيمهه كه هممواجه ساخته است. البت

  خواهد بود.ناپذير اجتنابصورت هدر رفت منابع در اختيار بيمه نيز  حركت كنند، در غير اين

 

ش پزشكی در اليحه بودجه هاي ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزاعتبارات رديف

 1401سال 

 ل

ستادي وزارت  ميليارد ريال براي رديف 209825 اعتباري معادل ،1401ل در اليحه بودجه سا

زارت ذيل ستاد وهاي رديفبهداشت منظور شده است. در اليحه تقديم شده، ضمن اينکه عناوين 

زارت رديف ستاد وذيل  1400 سال هايي كه در قانونرديف همهكه نحويبهبهداشت تغيير يافته 

توان نميبنابراين اند شده ادغامدر ذيل رديف ستاد  1401 بودجه سال يحهوجود داشته در البهداشت 

 سال در قانونها برنامهبا اين  1401سال بودجه ستادي در اليحه هاي برنامهدقيقي از اعتبار  مقايسه

 دجه سالولي آنچه مشخص است مجموع اعتبارات ستادي اليحه نسبت به قانون بو كردارائه  1400

 درصد رشد داشته است.  5/10 دحدو ،1400

 بودجه يحهميليارد ريال از اعتبارات ستاد وزارت بهداشت در ال 57۶90مجموع حدود درهمچنين 

 شده است. بيني پيشاليحه  «14»از محل تبصره  1401 سال
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 1401هاي ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در اليحه بودجه سال . اعتبارات برنامه9جدول 

کد برنامه/ 

 دستگاه
 اختصاصی تملک ايهزينه عنوان

 «14»تبصره 
 جمع کل

 جمع تملک ايهزينه

 209،825 57۶97 ۶،3۶0 51،337 107،715 1۶،10۶ 28،30۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 129000

 30،000 0     30،000 0 0 برنامه كاهش تلفات ناشي از تصادفات و سوانح رانندگي 100212۶000

 88 0     0 54 34 )الکترونيکي( برنامه ارائه خدمات يکپارچه دولت هوشمند 1302034000

 1،180 10.۶0   1،0۶0 0 0 120 برنامه راهبردي و نظارت بر ايمني غذا و دارو 1۶01001000

 35،990 0     14،000 5۶54 1۶،335 برنامه ارائه خدمات بهداشتي 1۶01005000

 8،۶7۶ 8۶7۶ ۶،3۶0 2،31۶ 0 0 0 برنامه راهبري و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 1۶0100۶000

 77،00۶ 0     ۶1،۶50 9.890 5،4۶۶ برنامه ارائه خدمات درماني 1۶02001000

 209 0     0 159 50 تانيبيمارسپيشهاي پزشکي و ها و ناوگان اورژانس و ارائه خدمات فوريتپايگاهبرنامه توسعه  1۶02002000

 33،323 33323   33،323 0 0 0 برنامه تأمين دارو و واكسن 1۶02030000

 250 0     0 0 250 برنامه ارتقا و بهبود كيفيت خدمات درماني 1۶0203۶000

 12،508 12508   12،508 0 0 0 برنامه تکميل پرونده الکترونيك سالمت و راهبري نظام ارجاع و اجراي پزشك خانواده 1۶02037000

 55 0     0 0 55 برنامه توليد و ارائه كاال و خدمات علمي، تخصصي 1۶03009000

 23 0     0 0 23 سازي ورزش همگانيفرهنگبرنامه سياستگذاري، راهبري، توسعه و  1702001000

 12 0     0 0 12 غيردولتيهاي دولت، مردم و بخشي هااجتماعي و مردمي و خيرين شامل همکاريهاي مشاركت يارتقابرنامه  17030۶5000

 3،940 0     1،510 117 2،313 برنامه آموزش نيروي انساني متخصص 1803001000

 1،891 0     0 124 1،7۶۶ برنامه ارائه خدمات رفاهي، فرهنگي، ورزشي و فوق برنامه دانشجويان 1803002000

 2،395 0     555 104 1،73۶ محورتقاضاو كاربردي هاي برنامه پژوهش 1805003000

 88 0     0 0 88 آفرينيفنعلمي، فناوري و هاي برنامه پژوهش 1805074000

 55 0     0 0 55 راهبري و توسعه خدمات بيمه درمان برنامه سياستگذاري، 1902015000

 2،130 2130   2،130 0 0 0 العالج و نادرصعبتوسعه خدمات حمايتي بيماران خاص،  19030۶۶000
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آموزش  وزارت بهداشت، درمان و((، 74ماده ) «الف»برنامه ششم توسعه )بند قانون مطابق 

ه بپزشکي موظف شده است تا ظرف مدت دو سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، نسبت 

رجاع او نظام  نوادهخااستقرار سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان با اولويت شروع برنامه پزشك 

اجرايي  9713و  139۶هاي سالحکم مذكور مطابق زمانبندي تعيين شده در قانون، يعني  .كنداقدام 

هاي ماندگيبعقمنظور جبران بهبعد، اعتبارات كافي هاي سالدر رفت مينشده بود، بنابراين انتظار 

 ر نظر گرفتهدشود اعتبارات مالحظه مي 5طور كه در نمودار همانبيني شود. پيشايجاد شده در اجرا 

لي قرار داشته و ميليارد ريا 20000شده براي برنامه پزشکي خانواده در چند سال اخير در بازه ثابت 

  .يافته استهم به نصف كاهش  1397و  139۶هاي بلکه در سال ،نداشته استتنها رشدي نه

برنامه »ن يليارد تومان ذيل رديفي تحت عنوام 1399 نيز مجموعاا 1401در اليحه بودجه سال 

بيني پيش «تكميل پرونده الكترونيک سالمت و راهبري نظام ارجاع و اجراي پزشک خانواده

 . است( اليحه بودجه «14»ها )جدول تبصره يارانهميليارد ريال آن از محل  12500شده است كه 

اعتبار  يابد، نامه پزشکي خانواده تخصيصكه همه اين اعتبارات براي بر بنابراين حتي در صورتي

در  1400 سال بودجه كاهشي بوده و به نسبت قانون مجدداا 1401سوي دولت براي سال ازپيشنهادي 

د ع موجودرصد كاهش يافته است. طبق اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، فقط براي حفظ وض 50حدود 

ر سال جاري، هزار نفر در حال اجراست( د 20 پزشکي خانواده )آنچه در سطح روستاها و شهرهاي زير

 وريبهرهاي ارتق ميليارد ريال نياز است. پزشکي خانواده از حيث دسترسي مردم و 40.000به حدود 

ف و سالمت از يك طرهاي هزينهروزافزون و اين مهم در شرايطي كه با رشد  بسيار مهم است

 نين ارتقايمنابع نظام سالمت و همچمديريت در د توانميديگر مواجه هستيم طرفازمحدوديت منابع 

 باشد.ثر مؤسالمتي مردم بسيار 
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 . وضعيت اعتبارات تحت عنوان پزشكی خانواده در قوانين بودجه5ر نمودا                         

 )ميليارد ريال(          1401(و اليحه بودجه سال 1400-1393سنواتی )

 
 

هاي ابزار و از شفافيت يارتقاكليدي در  هايموضوعطرفي استقرار سالمت الکترونيك نيز از از

ره در گست تسالمتقريباا تمام نظام رود. شمار ميبهدر مديريت تعارض منافع در نظام سالمت ثر ؤم

مك به كمت و هاي بخش سالكاهش خطاهاي پزشکي، كمك به پژوهش؛ گيردميقرار  اين برنامهتأثير 

ترونيك مزاياي مهم سالمت الکجمله ازبر شواهد در سطح خرد، مياني و كالن گيري مبتنيتصميم

 . شوندميمحسوب 

 «تسالم الكترونيک هايسامانه»اخير رديف مشخصي تحت عنوان هاي سالخالف اينکه در بر

ف اعتباري ردي 1401راي سال ولي در اليحه پيشنهادي دولت بشد ميدر قوانين بودجه سنواتي درج 

 منظور در نظر گرفته نشده است. بدينمستقلي 

سوي دولت در ازاخير هاي سالاعتبارات كافي براي سالمت الکترونيك در بيني پيشالبته عدم 

ستگاه افي دكمرحله ارائه اليحه بودجه، يکي از نکات قابل توجه بوده است كه نشانگر فقدان عزم 

ارد تومان را ميلي 480حدود مثال گرچه وزارت بهداشت  برايد برنامه مذكور است. اجرايي در پيشبر

ولي مطابق  اعالم كرده بود 1400عنوان اعتبارات الزم براي پيشبرد سالمت الکترونيك در سال به

من اينکه رقم ضمنظور در نظر گرفته شد كه بدينميليارد تومان  25/0اليحه بودجه سال مذكور صرفاا 

ارات سال درصد هم نسبت به اعتب 17، شودمييزي در برابر ميزان اعتبار برآورد شده محسوب ناچ

 ميليارد تومان( كاهش داشت.  3/0) 1399

هم اشاره  طور كه قبالانيز همان 1401سال بودجه شده در اليحه بيني پيشاعتبارات خصوص در

است ذيل رديفي كلي و در كنار پزشکي شده، رقمي كه براي سالمت الکترونيك در نظر گرفته شده 
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مشخص نيست كه چه ميزان اعتباري براي اين مهم )و  رو اساساا اينازخانواده درج شده است و 

 همچنين نظام ارجاع و پزشکي خانواده( در نظر گرفته شده است. 

ف مهم يو تکلاين دبر  (از زمان تصويب برنامه چهارم توسعه) قوانين متعدديشايان ذكر است كه 

 15غ بر بال شتگذ پس از هاحال اجراي آناينبا ،انددهكرتأكيد  )سالمت الکترونيك و پزشکي خانواده(

بولي ابل ققسال و همچنين در آستانه اتمام دوره زماني قانون برنامه ششم توسعه هنوز به نقطه 

ه تصميمي ارغ از اينکه چف است. با توجه به اهميت تکاليف مذكور براي ارتقاي نظام سالمت،نرسيده 

ه هفتم )تمديد يا منسوخ شدن آن و تصويب برنامشود ميبراي قانون برنامه ششم توسعه اتخاذ 

 ود.گرفته ش ر نظرتوسعه(، الزم است مورد توجه جدي قرار گرفته و اعتبارات كافي براي پيشبرد آنها د

ي دو ط ؛است مقابله با کرونا بينی اعتبار مشخص برايپيشعدم ديگري كه وجود دارد،  لهئمس

خصوص بر هبزيادي را هاي هزينهمبتالبه كشور هاي بحرانعنوان يکي از بهسال اخير موضوع كرونا 

خصوص دردقيقي بيني پيش جديد بيماري، فعالاهاي سويهبخش سالمت ايجاد كرده است و با توجه به 

، اعتبار 4011در اليحه بودجه سال رفت ميار انتظ بنابراينوجود ندارد. گيري همهزمان پايان اين 

زارت ورآورد شود. طبق بمقابله با اين بيماري در بخش سالمت در نظر گرفته هاي هزينهمشخصي براي 

ل اعتبار ميليارد ريا 223200 حدود ،انباشت شده در حوزه كروناهاي بدهيجهت پرداخت  ،بهداشت

شان ناساس مصارف مختلف آن بروزارت بهداشت را جزئيات بدهي انباشته  10نياز است. جدول 

  .دهدمي
 

 جهت پرداخت  وزارت بهداشت اعتبارات مورد نياز .10جدول 

 هاي انباشت شده در حوزه کرونابدهی

 شرح رديف
اعتبار مورد نياز 

 )ميليارد ريال(

 54000 دارو و ملزومات مصرفي پزشکيمين أت 1

 50400 ر كروناپرداخت كارانه معوق پرسنل درگي 2

3 
ي، مارستانها براي افزايش ظرفيت مقابله با كرونا )تجهيزات بيبيمارستانتجهيزات مين أت

 ساز(اكسيژنونتيالتور، 
25100 

 15000 لوازم حفاظتي بخش بهداشت و درمانمين أت 4

 13200 كيت و لوازم آزمايشگاهي تشخيص بيماري كرونا با اولويت سويه اميکرونمين أت 5

۶ 
گيري مهههاي كشور ناشي از بيمارستانهاي تحميلي به مراكز ارائه خدمات و هزينهجبران 

 كرونا
48000 

 13500 19هاي اجرايي عمليات واكسيناسيون بيماري كوويد مين هزينهأت 7

 4000 اجراي طرح سردار شهيد سليماني )مرحله تکميلي( 8

 223200 جمع

 .مان و آموزش پزشکيوزارت بهداشت، در گزارش مأخذ:
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 1401در اليحه بودجه سال  7منتقل نشده به جدول متفرقه هاي رديفمقايسه اعتبارات 

 1400با قانون بودجه سال 

موضوع جدول  )اعتبارات 1401 بودجه سال اليحه 7متفرقه انتقال نيافته به جدول هاي رديفاز محل 

به قانون  بيني شده است كه نسبتپيش ه سالمتحوزاعتبار براي  ميليارد ريال 21۶۶۶2اليحه(،  9

 مصنوعي وعض خريد جهتميليارد ريال از اين اعتبارات  40. دهدميرشد نشان  درصد 27 ،1400سال 

 سالك، ،گوشه، اوتيسم بيماران دارويي هايهزينه و درمان و شنوايي حلزون كاشت بابت حلزون )پروتز(

 بادي آنتي ليدتو در مادرزادي ايمني نقص بيماري و فيبروزيس سيستيك (،EBپروانه ) بال و متابوليك

ه قانون بودجه بدر نظر گرفته شده است كه نسبت  اي( ام مادرزاد )اس نخاعي عضالني تحليل بيماري و

حد درصد از ميليارد ريال نيز مربوط به يك وا 21۶۶22درصد افزايش يافته است و  100، 1400سال 

صد رشد در 23كه  است( براي سالمت 2قانون الحاق  (37))موضوع ماده ماليات بر ارزش افزوده 

 داشته است.

اعتبار  ميليارد ريال 375000، حدود 1401در جدول درآمدهاي اليحه بودجه سال  است گفتني

وضوع حکم بيني شده است كه با رقمي كه براي مصارف مپيش 2قانون الحاق  (37)براي رديف ماده 

کم قانوني، حبراساس اين  ميليارد ريال اختالف دارد. ضمناا  158400، به ميزان بيني شده استپيش

نظور در مكه براي اين هايي رديفـاز طريق رديـف يـا درصد منابع دريافتي  100»مقرر شده است 

ن در ، به پيشگيري و پوشش كامـل درمـان افـراد ساكشودميبيني پيشقوانين بودجه سنواتي 

م نظـاوب چـارچدر )تر و جامعه عشايري شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پاييناها و تروس

و  انيتمارسـور نسبت به تکميل و تأمين تجهيـزات بيذكم س از تحقق هدفيابد و پاختصاص  (ارجـاع

ارزي اي امنـ ئتهي مصارفـه، تنيافتوسـعههاي مناطق انتي و درماني با اولويت بيمارستمراكـز بهداشـ

اها و تسز روا جي خارتو افراد تحت پوشش نهادهاي حماي العالجصعب ـاي سـطح بيمـه بيمـارانقو ارت

اي است و ينهلذا مصارف حکم در وهله اول هز. «بيست هزار نفـر جمعيـت اقـدام شود بااليشهرهاي 

كه  ورتيصيابد. در  اي تخصيصسرمايههاي داراييدر صورت تحقق اين اهداف، بايد به مصارف تملك 

اي سرمايههاي داراييتملك بيني شده است ذيل رديف پيشمنظور بديندرصد اعتباراتي كه  40حدود 

 درج شده است. 

ناد به است اي است و همچنينهاي مدنظر قانون، هزينهاولويتاينکه ماهيت طرفي با توجه به از

د، انجام شو يريت منابع سالمت از طريق نظام بيمهمدبر اينکه مبنيهاي كلي سالمت سياست 2-7بند 

 الزم است اعتبارات مذكور ذيل بيمه قرار گيرد. 
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ت هاي وزارشايان ذكر است سياست تزريق مستقيم منابع مالي )مطابق آنچه در مورد برنامه

 مت بام سالهاي علوم پزشکي وجود دارد( مديريت منابع مالي را در نظابهداشت و همچنين دانشگاه

 .سازدميچالش مواجه 

يـز اخـتالف با ميزان اعتبارات ابالغ شده ن 1400عملکرد اعتبارات متفرقه وزارت بهداشت در سال 

يـف متفرقـه ميليارد ريال اعتبار مربوط به چند رد 14۶000عنوان مثال از حدود بهزيادي داشته است، 

 درصـد( ميليـارد 1۶مجمـوع حـدود در)يعني  24000 حدود شود، صرفااميمشاهده  11كه در جدول 

 . ريال تخصيص يافته است
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 1400با قانون بودجه سال  1401بودجه سال  حهيال 9جدول  موضوعمقايسه اعتبارات متفرقه . 11جدول 

اي و تملک(هزينهجمع کل) تملک ايهزينه
درصد  عنوان

رشد
ه سال اليح

1401
ن سال قانو

1400
درصد 

رشد
ه سال اليح

1401
ن سال انوق

1400 
درصد 

رشد
سال  اليحه

1401
سال  قانون

1400 

        

نظيم ( قانون الحاق برخي مواد به قانون ت37اعتبارات موضوع ماده )

هاي ( )از اعتبارات تملك دارايي2بخشي از مقررات مالي دولت )

هاي تمام بيمارستاننيمههاي زات و طرحدرصد سهم تجهي 70اي سرمايه

و هاي وزارت راه درصد سهم طرح 30در حال ساخت وزارت بهداشت و 

ن ( اي20( و )19بيمارستاني مندرج در جداول )هاي شهرسازي و طرح

 .قانون

        

 عضو خريد جهت -بيماران معالجه در ارزي جوييصرفه امناي تئهي

 و درمان و شنوايي حلزون كاشت بابت حلزون (پروتز) يمصنوع

 بال و متابوليك سالك، گوشه، اوتيسم، بيماران دارويي هايهزينه

 ديمادرزا ايمني نقص بيماري و فيبروزيس سيستيك ،(بي )ايايپروانه

 اي( ام مادرزاد )اس نخاعي عضالني تحليل بيماري و بادي آنتي توليد در

          9هاي جدول شماره متفرقههاي رديفجمع 
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 متفرقه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیهاي رديفماهه  9. گزارش تخصيص 12جدول 

 عنوان رديف
ابالغ 

1400 

 9تخصيص 

 ماهه

 0 85 (2قانون الحاق ) (۶9)و  (48)اعتبارات موضوع مواد  1

2 
-حقوق و عوارض گمركي )جمعي-پزشکيآموزش هداشت، درمان و وزارت ب

 ت امناي ارزيئخرجي( شامل واردات هي
۶8 0 

3 
د سهم درص 45( قانون برنامه ششم توسعه به نسبت 73اعتبارات موضوع ماده )

 وزارت بهداشت
19731 0 

4 
ت درصد سهم وزار 50-هاي ريوي و توسعه ورزش همگانيبيماريپيشگيري از 

 تبهداش
11۶ 0 

 24000 12۶070 (2( قانون الحاق )37اعتبارات موضوع ماده ) 5

 24000 14۶070 جمع کل

 .گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي :مأخذ

 

 بندي و پيشنهادجمع

هاي سالمت( نظر گرفتن يارانه ميليارد ريال اعتبار براي امور سالمت )بدون در -

دهد و نسبت به قانون به خود اختصاص مي را درصد از بودجه كل كشور 5/12 بيني شده است كهپيش

 درصد رشد يافته است.  24حدود  1400بودجه سال 

از آن به  درصد 75درصد به فصل بهداشت و بيش از  25از مجموع اعتبارات امور سالمت، حدود  -

. استرصد د 2/0 ت صرفاااارفصل درمان اختصاص يافته است. سهم فصل تحقيق و توسعه از اين اعتب

ه توسع ودر اليحه شاهد رشد بيشتر اعتبارات فصل درمان در مقايسه با فصول بهداشت و تحقيق 

  .شودمياولويت پيشگيري بر درمان محسوب  مهم هستيم كه در تناقض با اصل

 استارو ، حذف ارز ترجيحي براي كاالهاي اساسي و د1401اليحه سال  هايموضوعترين از مهم -

  :آن مالحظاتي به اين شرح وجود داردخصوص دركه 

 موضوع تجهيزات و ملزومات پزشکي مغفول مانده است. 

ه با هاي مختلف مشخص نشده است، ضمن اينکحوزهكلي درج شده و سهم طوربهمربوطه  اتاعتبار

توسط نرخ و مميليارد دالر ارز ترجيحي حوزه دارو و تجهيزات پزشکي  3.5انه حدود ياحتساب سال

التفاوت براي حوزه دارو و مابههزار ميليارد تومان  70هزار توماني ارز در بازار آزاد، حدود  25حدود 

حکم  وصالح قرار گرفته مراجع ذيييد أتتجهيزات پزشکي نياز است، بنابراين اگر رقم مذكور مورد 

گندم الهاي اساسي،ومان براي ساير كاهزار ميليارد ت 30 حاضر تصويب و بر همين مبنا اجرا شود، صرفاا

ص نشده ظر مشخ. ضمن اينکه سازوكار حمايتي مدنرودميشمار هو ...  باقي خواهد ماند كه رقم كمي ب

  .است
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راد فاقد پوشش بيمه افجمله ازاصالحات  مقدمات و برخي بدون انجامنرخ ارز  اصالحاينکه  نهايتاا 

مق عرصد برخط كاالها و خدمات سالمت، تقويت سطح و ي هاسامانه، تکميل ايهاي بيمهحمايت

از  مراتب بيشتريبههاي تواند آسيبميمالي مين أتاطمينان از پايداري منابع و  ايهاي بيمهحمايت

 مشکالت ريشهشايان ذكر است كه خصوص در ابعاد اجتماعي به همراه داشته باشدبهوضعيت فعلي 

وجود در مدر وهله اول مربوط به مشکالت ترجيحي به حوزه دارو  اختصاص ارزخصوص درايجاد شده 

  و است.خصوص نظارت دقيق از ابتدا تا انتهاي زنجيره تأمين داربهحوزه حکمراني حوزه دارو 

ون بيني شده است كه نسبت به قانپيش حوزه سالمتبراي  ميليارد ريال 1953132 معادل -

به طور مستقيم بهدرصد كل اعتبارات مذكور  ۶5. است درصد افزايش يافته 29، 1400بودجه سال 

 ستقيمم سياست تزريق، يابدتخصيص ميها و مراكز تحقيقاتي دانشکدهپزشکي و  علومهاي دانشگاه

 تناقض هاي كلي سالمت و اصول اقتصاد سالمت دردهندگان خدمت با اصول سياستارائهمنابع به 

هاي هدستگار بحاكم  از رعايت قوانين و مقررات عموميها انشگاهددليل مستثني بودن به و ضمناا است

قصات، ري مناويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزابهدولتي 

راي در راستاي اجشود وجود دارد. پيشنهاد مياعتبارات مذكور نيز كرد هزينهانحراف  زمينه براي

ريق نظام مديريت منابع سالمت از ط»بر مبنيترتيب بهكلي سالمت هاي سياست 1-10و  2-7بندهاي 

ت و بهداش بخش درماناعتبارات ، «هاها و فعاليتسازي قانونمند درآمدها، هزينهشفاف»و « ايبيمه

شود و خارج  توسعه كشور يهابرنامه يقانون احکام دائم (1)از شمول ماده  يعلوم پزشک يهادانشگاه

ده ذيل ما اي قرار گيرد. بودجه بخش آموزش و پژوهش كماكانبيمهكرد در اختيار نظام هزينه جهت

  قانوني مذكور باقي بماند.

دهد؛ انستيتو پاستور درصد افزايش نشان مي 17هاي وابسته به وزارت بهداشت اعتبارات دستگاه -

تباري سازمان درصد(، و رديف اع ۶95) رشد داشته وابستههاي دستگاههاي رديفايران بيشتر از ساير 

 درآمد اينکه سازمان انتقال خون بهرغم به. درصد كاهش يافته است ۶5انتقال خون نيز حدود 

. ده استدرصدي همراه بو 99رديف اختصاصي آن با كاهش  ،زيادي دارد وابستگي نسبتاا اختصاصي

خدمات آزمايشگاهی به خون و هاي وردهافردرآمدهاي حاصل از فروش شود ميپيشنهاد 

ن آمورد نياز هاي هزينهسازمان انتقال خون در قالب درآمد اختصاصی تعلق گيرد تا براي 

  سازمان به مصرف برسد.

 آنجايي است كه درازاين كاهش عمده درصد كاهش يافته است.  51اعتبارات سازمان اورژانس  -

ها اختصاص يافته است ولي در اليحه يارانهعمده اعتبار اين سازمان از محل  1400قانون بودجه سال 

اين در حالي است كه  بيني نشده است.پيشاز اين محل اعتباري براي سازمان  1401 سال بودجه
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هاي آن اعتبارات، بعضي از پايگاهمين أتدليل عدم بهسازمان مذكور اعالم كرده است در حال حاضر 

 است.غيرفعال 

زارت وخاص، ستاد هاي بيماريبنياد هاي رديفخاص ذيل هاي بيمارياعتبارات پراكنده بودن  -

ها ستگاهد، پاسخگويي شودميبهداشت و بيمه سالمت ضمن اينکه باعث كاهش كارآمدي اين اعتبارات 

اختيار  ذيل يك رديف درسرجمع اعتبارات مذكور شود مي. پيشنهاد دهدميرا در اين خصوص كاهش 

ز طريق ا، زشکيتا با رعايت مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پقرار گيرد  سالمتسازمان بيمه 

 مديريت شوند. نظام ارجاع 

برآورد تبار با اع ميليارد ريال( 210000)حدود  سازمان بيمه سالمتبيني شده براي پيشاعتبار  -

 ميليارد ريال( اختالف زيادي دارد.  520000سازمان مذكور )براي شده 

شد رصد رد 11، حدود 1400ستادي اليحه نسبت به قانون بودجه سال  مجموع، اعتباراتدر -

از نيز  1401بودجه سال ريال از اعتبارات ستاد وزارت بهداشت در اليحه  57۶90داشته است. حدود 

 بيني شده است. پيشاليحه  «14»محل تبصره 

در  «متسال رونيكالکت هايسامانه»هاي اخير رديف مشخصي تحت عنوان خالف اينکه در سالبر  -

عتباري رديف ا 1401شد ولي در اليحه پيشنهادي دولت براي سال قوانين بودجه سنواتي درج مي

ديفي تحت رميليارد تومان ذيل  1399 گرچه مجموعاامنظور در نظر گرفته نشده است. بدينمستقلي 

براي  «هانواداي پزشك خبرنامه تکميل پرونده الکترونيك سالمت و راهبري نظام ارجاع و اجر»عنوان 

بارات ه اعتبنسبت  بيني شده است ولي اوالا پيشدو برنامه مهم سالمت الکترونيك و پزشکي خانواده 

فوق  از رديف مشخص نيست كه چه ميزان ثانياا قبل كاهشي بوده و هاي برنامه پزشکي خانواده در سال

ديف رشود ضمن احياي . پيشنهاد ميبراي پزشکي خانواده و چه ميزان سهم پرونده الکترونيك است

واده، شکي خاناعتبارات كافي براي اين برنامه و همچنين برنامه پز «سالمت الکترونيكهاي سامانه»

 مجموعاا  (2( قانون الحاق )37از محل ماده )هايي مشخص و مستقل در نظر گرفته شود. ذيل رديف

دول كه ذيل همين رديف در جت. درحاليميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده اس 21۶۶00

ين محل ابيني شده است؛ بنابراين از پيشميليارد ريال اعتبار  375000درآمدهاي اليحه حدود 

درصد  40طرفي حدود ازميليارد ريال اعتبار ابالغ نشده مطابق قانون مربوطه وجود دارد.  158400

 اي درج شده است،سرمايههاي دارايييف تملك بيني شده است ذيل ردپيشمنظور بديناعتباراتي كه 

 (37)اده شود در راستاي ممياي است. پيشنهاد كه اولويت مصارف حکم قانوني فوق، هزينهدرحالي

ل رديف ذي 2قانون الحاق  (37)بيني شده از محل ماده پيش( مجموع اعتبارات 2قانون الحاق )

كرد در راستاي مصارف هزينههاي كلي سالمت جهت ياستس 2-7قرار گرفته و به استناد بند اي هزينه

  بيمه قرار گيرد.هاي رديفمشخص شده در قانون ذيل 
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