
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین
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 چکیده 

 و المللي بین موضوع به جهان توجه جلب منظور به در کم تر از یک دهه پیش  بهداشت جهاني سازمان زمینه:

 نظر از سالمت در گذاري سرمایه کالن مفهوم. نمود مطرح را سالمت در گذاري سرمایه شعار سالمت، نسلي بین
 از هزینه هاي سالمت سهم .است مردم سالمت تأمین در ها دولت مستقیم مشارکت بر ناظر بیشتر جهاني، نهادهاي

 کند. مي مشخص را کشور هر سیاستمداران ذهن در مردم سالمت جایگاه اهمیت داخلي ناخالص تولید

 ناخالص ازتولید سالمت هاي هزینه سهم رابطهبه بررسي تحلیلي است و  –از نوع توصیفي این مطالعه  هدف:

، با شاخص هاي امید به زندگي  مدیترانه شرقي سازمان جهاني بهداشتحوزه  کشورهايدر زنان سالمت با داخلي
به کل مرگ زنان درسن باروري و مرگ دختران زیر پنج از عوارض بارداري سالم زنان و نسبت مرگ زنان باردار 

 پرداخته است.سال 

در محیط نرم  2111 – 2102کشور منطقه مدیترانه شرقي در طي سال هاي  22با استفاده از داده ها ي  روش:

، با در نظر گرفتن مقیاس اندازه گیري متغیر ها و نحوه توزیع آنها از روش هاي آماري  22نسخه   SPSSافزاري 

 .ه استاستفاده شد Multivariateرگرسیون تحلیل همبستگي پیرسون و اسپیرمن و 

ا با امید به زندگي سالم زنان ، نسببت  یافته هاي این مطالعه همبستگي قوي سرانه کل  هزینه سالمت ر یافته ها:

مرگ ناشي ازعوارض بارداري به کل مرگ زنان درسن باروري و مرگ دختران زیر پنج سال ، مرگ نوزادان و مرگ 
بین سهم هزینه هاي سالمت از تولید ناخالص داخلي بامتغیرهباي یادشبده    .نشان داده استکودکان زیر یکسال را 

در تحلیل رگرسیون بین سهم هزینه هاي سالمت از تولید ناخبالص داخلبي    رد.وجودندافوق همبستگي معني داري 
 بامتغیرهاي یادشده فوق رابطه وجود دارد.

 معني به همیشه درماني، بهداشتي خدمات عرصه در بیشتر گذاري سرمایه و کالن ها هزینه صرف .نتیجه گیری:

 هاي هزینه کارایي بهبود در تأثیر بیشترین که هایي بخش ویافتن نبوده برنامه بخشي اثر و بازده میزان بودن باال
 و حد در حداقل سالمت مالي تامین. است توسعه حال در کشورهاي الزامات از یکي باشد، را داشته دولت محدود
 نگاه کردن و ویژه عمومي بودجه طریق از  ها هزینه تامین افزایش سمت به باحرکت  جهاني، متوسط هاي اندازه
 ) زنان و کودکان( ضروري است درجامعه سالمت عطف نقاط به کشورها، سالمت نظام متولیان و سیاستگذاران هاي

 هزینه هاي سالمت، تولید ناخالص داخلي، سالمت زنان کلید واژه ها:

 

 

 


