
  

  

  انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزویند

  دانشکده بهداشت

  

MPHدوره پایان نامه 

  

  :پایان نامهموضوع 

بر میزان خدمات ) OTC(تعیین تاثیر حذف پرداخت هزینه داروهاي بدون نسخه 

قابل ارائه به بیمه شدگان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین در سال 

89-90هاي 

: استاد راهنما

  دکتر سعید آصف زادهجناب آقاي 

  

: مشاوراستاد 

  سرکار خانم دکتر جهان آرا ممی خانی

  

  : دانشجو

  شقاقیکامبیز دکتر  

  

  1392پاییز 



  :چکیده

از سوي سازمانهاي بیمه گر که بخش قابل توجهی از کل )  OTC(با عنایت به تعهد پرداخت هزینه داروهاي بدون نسخه

هزینه هاي دارویی پرداخت شده را تشکیل می دهد ، می توان در جهت حذف تعهد پرداخت این دسته از داروها و تخصیص 

بیمه  درمانی مهمتر و یا پوشش مناسب تر هزینه هاي تحمیل شده به -بهداشتیمنابع آزاد شده در تولید یا خرید خدمات 

  .شدگان بر اثر بیماریهاي جدي تر گام برداشت

دراین پژوهش سعی می شود تا در راستاي امکان بهینه کردن کارایی تخصیصی منابع سازمان تامین اجتماعی در زمینه لذا 

دي و تهدید و همچنین امکان حفاظت موثرتر از بیماران بیمه شده در مقابل ریسک مالی ناشی از بیماریهاي ج تعهدات دارویی

، به برخی از پرسشها و فرضیات مطرح در مورد حذف داروهاي بدون نسخه از تعهد پرداخت سازمان تامین کننده حیات

و داروخانه هاي  این تحقیق در مراکز درمانی ملکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین. اجتماعی  پاسخ داده شود

در سالهاي  با داروهاي بدون نسخه در خصوص هزینه هاي پرداخت شده در رابطه طرف قرار داد سازمان در استان قزوین

با مقایسه ارقام ریالی  استخراج شده در این سالها .انجام شده است MPHو در قالب پایان نامه تحصیلی دوره  1390و  1389

  :نتایجی در خصوص فرصت ارائه خدمات درمانی دیگري به شرح زیر بدست آمد

 1389عدم پرداخت هزینه داروهاي بدون نسخه به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان قزوین در سالهاي  در صورت- 

 ارائه خدمات بستري به آنان در بیمارستانهاي ملکی تامین اجتماعی درصدي در تعداد 2/5، امکان افزایش  1390و 

.وجود داشت در همان سالها

، به ترتیب 1390و  1389شی از عدم پرداخت این هزینه ها در سالهاي در صورت هزینه شدن اعتبارات آزاد شده نا- 

امکان افزایش میانگین پرداخت به پرونده هاي بستري ارائه شده به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی 

.درصد در سالهاي مذکور وجود داشت 64درصد و  73قزوین به میزان 

ذخیره شده ناشی از عدم پرداخت هزینه داروهاي بدون نسخه به ترتیب در درصد از اعتبارات  27و  24با صرف - 

درصد هزینه داروهاي تخصصی بیماران مبتال به ام اس به جاي پوشش 100، امکان پوشش  1390و  1389سالهاي 

درصدي هزینه داروهاي در تعهد شیمی درمانی بیماران مبتال به سرطان 100درصدي فعلی و همچنین پوشش 90

.درصدي فعلی وجود داشت85جاي پوششش به 


