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 ١  هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و 
 

  مقدمه: فصل اول
و اولین کتاب معتبر اقتصادي به نام ثروت ملل به قلم آدام اسمیت علم اقتصاد به مفهوم واقعی در قرن هجدهم بنیان گرفت، 

  .میالدي انتشار یافت 1776در سال ) پدر علم اقتصاد(
منجر می شود، نه اخالقیات و اعمال نکته موردنظر اقتصاددانان، آموزش روش ها و وسایلی است که به حفظ رفاه مادي انسان 

  .خالف اخالق
، به منظور )با یا بدون کمک پول(مطالعه چگونگی انتخاب و روش به کارگیري منابع محدود  علم اقتصاد عبارت است از

  .تولید کاالهاي مختلف و توزیع آن ها براي مصرف حال و آینده در بین گروه هاي اجتماعی
  :اقتصاد بهداشت

استفاده کنند، چرا که در » نیاز«اژه از و» خواسته«صاحب نظران بهداشتی ترجیح می دهند که در اقتصاد بهداشت به جاي واژه 
  .بهداشت، رفع نیاز پیش از ارضایس میل و خواسته، اشخاص را به استفاده از امکانات وا می دارد

  :به طور کلی اقتصاد بهداشت را می توان بدین ترتیب تعریف کرد
اختصاص می یابند و نحوه ترکیب این مطالعه و بررسی کمیت، قیمت، و ارزش منابع محدودي که براي بهداشت و درمان 

  .منابع براي تولید خدماتی معین به طوري که به باالترین بهره دهی و کارآیی برسند
گیرد، نظیر بیمارستان، مراکز  واحدهاي تولیدي و خدماتی به طور منفرد مورد بررسی قرار میدر بهداشت، اقتصاد خرد 

روي انسانی و سرمایه را در کنار مسائل هزینه، قیمت، مطلوبیت و سطح اقتصاد خرد کارایی نی. بهداشت یا مطب پزشک
سنجد و همچنین به بررسی بازار خدمات بهداشتی و وضعیت عرضه و تقاضاي محصوالت بهداشتی در درون این  عملیات می

  .داردشده بیش از آمار و اطالعات اجتماعی توجه  اقتصاد خرد به حسابداري قیمت تمام. پردازد بازار می
  

  یگاه خدمات بهداشتی در کل اقتصادجا: فصل دوم
در کشورهاي حوزه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که کشور ایران نیز در این گروه قرار دارد، سهم بخش بهداشت 

درصد  5/5 متغیر است و این رقم براي کشور ایران) در افغانستان(درصد  1تا ) در لبنان(درصد  8/11بین  GDPو درمان از 
GDP  درصد محاسبه شده است 7/14این رقم در همین سال در کشور آمریکا . بوده است 2000در سال.  

دالر  5، متوسطه سرانه هزینه هاي بهداشتی در کشورهاي فقیر معادل 1990بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت در دهه 
پیش رفته صنعتی یعنی آمریکا، ژاپن، کانادا و و در کشورهاي پیش رفته صنعتی یعنی آمریکا، ژاپن، کانادا و کشورهاي 

  .استدالر بوده  400کشورهاي اروپاي غربی معادل 
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 ٢  هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و 
 

هرگاه آهنگ افزایش هزینه هاي بهداشت و درمان همچنان سریع تر از آهنگ افزایش تولید ناخالص ملی در آن کشور باشد، 
بدان مفهوم است که خدمات پزشکی شخصی سهم بیشتري از افزایش کاال و خدمات تولید شده را به خود اختصاص خواهد 

  .داد
نمایانگر افزایش واقعی سرانه تعداد خدمات دریافتی نیست بلکه بخش مهمی از  افزایش مخارج بهداشتی درمانی به تنهایی

  .افزایش هزینه ها به علت افزایش قیمت همان خدمات یا تغییر در نوع یا کیفیت خدمات عرضه شده است
  .دهنددرصد از تولید ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت اختصاص می  5اکثر کشورها به طور متوسط حدود  :نکته

در اوضاعی که هیچ قانون مدونی و عملی براي تعیین سهم بهداشت از منابع ملی وجود نداشته باشد، اقتصاد دانان به ناچار از 
در راستاي ارضاي » خواسته ها و امیال«خدمات بهداشتی اغلب به جاي ارضاي . حربه ها و فشارهاي سیاسی استفاده می کنند

کانیسم قیمت ها عمل می کنند، که ظاهراً اثر مخواسته ها در شکل تقاضاي بازار از طریق  -جهت گیري شده اند» نیازها«
  .مستقیم و ناچیزي بر عرضه خدمات بهداشتی می گذارند

  
  :محاسبه درآمد ملی و درآمد شخصی و اثرات آن در بهداشت

معموالً یک (در طول دوره معین ارزش پولی مجموع کاالها، خدمات تولید شده یک کشور : (GNP)تولید ناخالص ملی 
  .است) سال

 .»کل تولیدات براي مصرف داخلی، به اضافه صادرات، پس از کسر واردات، برابر است با تولید ناخالص ملی«

گیرد؟  بهره عوامل تحت تملک در خارج از کشور در کدام شاخص زیر مورد محاسبه قرار می: سوال
  )88ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (

  NNP) د      NDP) ج      GNP) ب      GDP) الف
  /پاسخ گزینه ب

که هزینه جاري براي فواید فوري مصرف است، در حالی که هزینه وجه افتراق هزینه سرمایه اي و هزینه جاري این است 
  . هاي سرمایه اي فواید پایان دوره مالی، یا سال هاي آتی مدنظرند

  .کاالیی که بیش از یک سال عمر مفید داشته باشد به عنوان کاالي سرمایه اي شناخته می شوداز لحاظ نظري، هر  :نکته
ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ( اي متعلق به کدام اقالم زیر است؟ هاي سرمایه هزینه: سوال

91(  
  شوند اقالمی که هر چند سال یک بار خریداري می) الف

  شوند تهیه می) روزانه یا ماهانه(جارياقالمی که براي مصرف ) ب
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 ٣  هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و 
 

  دهند هاي فرصت را کاهش می اقالمی که هزینه) ج
  شوند هاي دیگر تهیه می اقالمی که خارج از بودجه و با کمک سازمان) د

  /پاسخ گزینه الف
ید خالص ملی هرگاه استهالك ابزار و لوازم و ماشین آالت از تولید ناخالص ملی کسر شود، تول :(NNP)تولید خالص ملی 

  .به دست می آید
قیمت ها ممکن است شامل مالیات هاي غیر مستقیمی باشند که تولیدکنندگان از خریداران دریافت داشته و به  :درآمد ملی

درآمدهاي پرداخت  اگر مالیات هاي غیر مستقیم را از محصول خالص ملی کسر کنیم درآمد ملی، یعنی. دولت پرداخته اند
کل درآمدهاي : در مفهوم گسترده تر، می توان گفت که درآمد ملی عبارت است از. لید، به دست می آیندشده به عوامل تو

اشخاص یک کشور از جمله حقوق بگیران، مزد بگیران، و افرادي که براي خود کار می کنند و سودهاي شرکت ها و 
  .مؤسسه هاي تجاري

محاسبه و مقایسه کاهش یا افزایش منابع به کار رفته در کشور در سال هاي از تولید ناخالص ملی و درآمد ملی براي  :نکته
  .مختلف استفاده می کنند

  .درآمد شخصی نام دارد. کل پولی که خانواده ها قبل از پرداخت مالیات دریافت می دارند :درآمد شخصی
شامل سهم (خانوارها، مالیات بر درآمد  براي تعیین درآمد واقعی، یا به عبارت دیگر درآمد قابل خرج :درآمد قابل تصرف

درآمد «باید از درآمد شخصی کسر و درآمد انتقالی از دولت به آن اضافه شوند؛ رقم به دست آمده را ) بیمه و بازنشستگی
  .می گویند» قابل تصرف

  .سرانه تولید ناخالص ملی از تقسیم تولید ناخالص ملی بر کل جمعیت به دست می آید
  .خامی براي مقایسه سطح پیش رفت و رفاه اقتصادي کشورهاست این شاخص شاخص

و توزیع درآمد تأثیر شگرفی . توزیع آن نقش تعیین کننده در شکل مخارج بهداشتی دارد قابل تصرف و نحوه دسرانه درآم
  .در زندگی هر جامعه و هر فرد داشته و خواهد داشت

  .بسیار نزدیکی با درآمد ملی دارد کل پرداخت هاي مربوط به بخش بهداشت، ارتباط :نکته
  :محدودیت هاي محاسبه درآمد ملی

تولید ملی و درآمد ملی در واقع برآوردهاي آماري از کل فعالیت هاي اقتصادي جامعه و شاخص هاي ناقصی از پیش رفت 
خود شخص  استفادهاگر براي » تولید«حال . است» تولید«مثالً مبناي محاسبات ملی، تعریف . ها و فعالیت هاي اقتصادي اند

  .کارهاي روزمره خانگی نیز به عنوان تولید در این محاسبات نمی گنجند .تولید کننده باشد، در این محاسبات نمی آید



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز
 

 ٤  هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و 
 

  
  

  :محاسبه درآمد ملی نواقصی به شرح زیر دارد
اصل کلی در ساختار محاسبات درآمد ملی این . خدماتی که بدون مزد انجام می شوند در محاسبات تولید ملی نمی آیند.1

  .ه شوداست که فقط آن چه خرید و فروش می شود محاسب
چه به عنوان سرمایه گذاري شناخته می شود و  یا به عبارت دیگر تمیز بین آن - درآمد ملی، تمیز سرمایه گذاري از مصرف.2

  .ناقص است - آن چه که تحت عنوان مصرف طبقه بندي می گردد
حال این افزایش چه آسیبی . شوددر محاسبه درآمد ملی فقط به تولید و افزایش تولید توجه می . عدم توجه به رفاه بهداشتی.3

  .محیط زیست وارد کرده است ملحوظ نیست به تن درستی انسان و بهداشت
  .محاسبات استاندارد درآمد ملی هیچ گونه تغییرات توزیع درآمد را نشان نمی دهند. عدم ثبت چگونگی توزیع درآمد.4

  ستانده ها -تجزیه و تحلیل داده ها
جامعه براي کاالها و خدمات مختلف در اقتصاد کالن منعکس می شود؛ به عبارت دیگر، اقتصاد کالن  کلعرضه و تقاضاي 

  .بازتاب کل فعالیت هاي اقتصادي کوچک و بزرگی است که در یک کشور صورت می گیرند
  . ستانده ها است -ي کالن، روش داده هایکی از روش هاي معمول در تجزیه و تحلیل فعالیت هاي اقتصاد

ید و فروش مواد اولیه، کاالهاي ساخته شده و نیم ساخته، و خدمات را در مراحل مختلف رستانده ها خ -جدول داده ها
  .تولیدي نشان می دهد

  .ستانده ها در محاسبه درآمد ملی، پیش بینی هاي اقتصادي و برنامه ریزي کاربرد سودمندي دارد -الگوي داده ها
  اقتصادي بهداشت و رشد و توسعه: فصل سوم

رشد اقتصادي را می توان . رشد اقتصادي عبارت است از آهنگ افزایش درآمد ملی یا میزان تولید کاالها در یک کشور
رشد اقتصادي وابسته به تغییري است که در الگوي سازمان تولید و مصرف صورت . ازدیاد سرمیه و منابع سرانه تعریف کرد

  .می گیرد
  .توسعه اقتصادي مبین تغییرات کیفی و افزایش درآمد سرانه است. از رشد اقتصادي است فراترتوسعه اقتصادي، چیزي  

  تغییر کیفی+ رشد اقتصادي= توسعه اقتصادي
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 ٥  هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و 
 

بر طبق نظر رستو، رشد و توسعه اقتصادي یک کشور . یکی از نظریات مهم و کالسیک در اقتصاد توسعه، نظریه رستو است
طبق این نظریه، همه جوامع را با توجه به ابعاد اقتصادي شان می توان به پنج . می شود در طی فرآیندي پنج مرحله اي پدیدار

  .جامعه سنت گرا، بنیاد شرایط اولیه براي خیز، خیز و جهش، رانش به سوي بلوغ، دوره مصرف انبوه: گروه تقسیم کرد
 ون پیش از نیوتن و روش آن نسبت به نخست جامعه سنت گرا که بنیاد آن بر تابع تولید محدود و بر اساس علوم و فن

چون در این جامعه بارآوري محدود است، مردم ناگریزند که سهم بیش تر . جهان مادي همان روش پیش از نیوتن است
 .منابع خود را به کشاورزي اختصاص دهند

  .ساختار اجتماعی این جامعه بر اصول سلسله مراتب و عمودي است که وسعت و میدان محدودي دارد
 این دوره شاهد تغییرات بزرگ در خود اقتصاد و در موازنه . مرحله دوم، رشد جوامع در فرآیند انتقالب جاي می گیرد

 .ارزش هاي اجتماعی با ساختار یک دولت ملی داراي مرکزیت واحد بوده است

 خیز و جهش دوره  .در مرحله سوم، به بزرگ ترین جریان طول حیات جوامع پیش رفته می رسیم که سرآغاز خیز است
رشد از . اي است که در آن موانع و مقاومت هایی که در برابر رشد یکنواخت وجود دارد سرانجام منکوب می شوند

 .شرایط عادي خیز است، و ترکیب بهره دهی نیز به طور بالقوه ساخته می شود

  :خیز به شرایط زیر بستگی دارد
  درصد درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی 10صد به باالي در 5افزایش در نرخ سرمایه گذاري تولید از -1
  پیش رفت یک یا چند بخش صنعتی مهم با نرخ زیاد رشد-2
  .وجود یا پیدایش فوري یک چهارچوب سیاسی، اجتماعی و رسمی براي بهره برداري و سودجویی از نوسانات توسعه-3
  شیوه هاي نوین فنی به کلیه .  اقتصادي در یک فاصله طوالنی و پیگیر استمرحله چهارم، رانش به سوي کمال و بلوغ

درصد از درآمد ملی پیوسته سرمایه گذاري می  20تا  10در حدود  .یابندجبهه هاي فعالیت هاي اقتصادي گسترش می 
ه در آن اقتصاد، بلوغ مرحله اي است ک .شود و موجب می گردد که تولید به طور منظم، افزایش جمعیت را خنثی سازد

استعداد خود را براي حرکت به پیش، به سوي صنایع اصلی که در آن نیروي خیز و جهش اند، نشان می دهد و از منابع 
 .به بهترین شکل و با کارآیی زیاد استفاده می کند و اقتصاد نیز جاي خود را در عرصه بین المللی باز می کند

 ه و جمعی، که در آن بخش هاي پیش رو اقتصاد به سوي کاالها و خدمات مرحله پنجم، یعنی عصر عالی مصرف انبو
درآمد واقعی سرانه تا بدانجا باال می رود که نفع تعداد کثیري افراد بر مصرف . مصرفی بادوام به حرکت در می آیند

بت کارکنان جاري مواد غذایی اساسی، خانه، و پوشاك حکومت می کند، نسبت افراد شهري به کل جمعیت و نیز نس
ادارات و مشاغل تخصصی به کل جمعیت افزایش می یابد، و جامعه دیگر از قبول توسعه شیوه هاي فنی به منزله یک 
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 ٦  هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و 
 

پیدایش و ظهور رفاه بیش تر یکی از جلوه هاي حرکت جامعه به سوي بلوغ و کمال . هدف برتري جویانه سرباز می زند
 .است

  .ست که به زندگی انسان ارزش می بخشدنوعی توانمندي ا) مانند آموزش و پرورش(به بیان آمارتیاسن، بهداشت  :نکته
ارشد ( ».بخشد بهداشت نوعی توانمندي است که به زندگی انسان ارزش می«این جمله از کیست؟: سوال

  )90اقتصاد بهداشت 
  آمارتیاسن) محبوب الحق        د) رابرت فوگل      ج) ب رستو   ) الف

  /دپاسخ گزینه 

 

داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز به : نکته مهم
براي اطالع از نحوه . داشت خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگري نخواهید

  .دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید
66902038-66902061/021  

33338002/013)رشت(  
42342543/013)الهیجان(  


