
شماره 81991 5 مرداد 1400

 در بودجه سال 1400 برای امور سالمت 111هزار 
که  پیش بینی  شده  اعتبار  تومان  و 155میلیارد 
مشتمل بر اعتبارات فصول بهداشت، درمان و 
تحقیق و توسعه است و در مجموع در مقایسه 
معادل ۶۲درصد  بودجه سال 1۳99،  قانون  با 

رشد نشان می دهد.
به گزارش سپید، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی 
نظام سالمت کشور  مالی  بررسی وضعیت  به 

پرداخته است که در ذیل می خوانید:
و  تحقیق  و  درمان  بهداشت،  اعتبارات  بخش 
مصوب  اعتبارات  نسبت  به  هرکدام  توسعه، 
و  54درصد  91درصد،  ترتیب  به   1۳99 سال 
۳0درصد رشد داشته اند. در بودجه سال 1400 
۷91میلیارد  و  10۶ هزار  درمجموع  کشور  کل 
دانشگاه های  و  دانشکده ها  برای  اعتبار  تومان 
علوم پزشکی لحاظ شده که در مقایسه با سال 
1۳99، حدود ۷۳ درصد رشد یافته است. سهم 
اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه های علوم 
پزشکی افزایش  یافته و از 4۳ درصد در قانون 
بودجه 1۳99 به ۶۳ درصد در سال 1400 رسیده 
است. اعتبارات ستاد وزارت بهداشت نسبت به 
نشان  را  قانون سال گذشته رشد 1۶ درصدی 
می دهد. در بین ردیف ها، بیشترین رشد مربوط به 
یارانه دارو و شیر خشک با ۲09 و کمترین رشد 
نیز به  ردیف ستاد وزارت بهداشت با سه درصد 

مربوط می شود )تصویر پایین(.
طبق آمارهای موجود، بودجه  بخش سالمت در 
سال های گذشته پیوسته روند افزایشی داشته و 
این افزایش قابل  توجه بوده است. در نمودار 
مشاهده می شود فصل درمان از حدود ۳00 هزار 
میلیارد ریال در سال 1۳95 به بیش از 500 هزار 
میلیارد ریال در سال 1۳99 رسیده است. فصل 
بهداشت نیز به  رغم اینکه بودجه کمتری به خود 
اختصاص داده، روند افزایشی طی سال های یاد 

شده داشته است. 
با شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن وزارت 
بهداشت در خط مقدم مبارزه با این بیماری توجه 
ویژه به بودجه این  بخش گریزناپذیر بوده است. 
دولت در  بخش اعتبارات وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، رشد 1۳۸ درصدی را در بودجه 
پیشنهاد کرده و بر این اساس، اعتبار این وزارتخانه 
از ۳۲ به ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش  یافته است.

رشد  امسال  بودجه  در  دولت  همچنین، 
4۶ درصدی برای تامین یارانه وزارت بهداشت 
پیش بینی کرده و رقم پیشنهادی از سه هزار و ۷9۲ 
میلیارد تومان در قانون بودجه99 به پنج هزار و 
540 میلیارد تومان افزایش یافته است. به طورکلی، 
نظام سالمت تقریبا 1۷ درصد از کل بودجه عمومی 
دولت را در سال1400 به خود اختصاص داده 
است؛ یعنی از 9میلیون و ۳00 هزار میلیارد ریال 
بودجه، حدود یک میلیون و 500 هزار میلیارد ریال 

به نظام سالمت اختصاص  یافته است.

عدم شفافیت در بودجه دانشگاه های 
علوم پزشکی

با توجه به گزارش های فوق، مالحظه می شود که 
 درصد باالیی )حدود ۷0 درصد( از بودجه نظام 
سالمت به دانشگاه  های علوم پزشکی تخصیص 
می  یابد )یعنی حدود 105 هزار میلیارد تومان از 
155 هزار میلیارد تومان( که نسبت به سال قبل 
۷۸ درصد افزایش  یافته است و عمده این افزایش 
نیز در منابع غیراختصاصی است. افزون بر این، 
هزینه  ای  اعتبارات  ۷0 درصد  درمانی  خدمات 
کالن برنامه  های مرتبط با سالمت در الیحه 1400 
را به خود اختصاص می  دهد که عمده آن نیز در 
اختیار دانشگاه  های علوم پزشکی قرار می  گیرد.

تخصیص این  درصد کالن از اعتبارات حوزه 
صورت  حالی  در  دانشگاه  ها،  به  سالمت 
می  گیرد که دانشگاه  های علوم پزشکی براساس 
برنامه  های  دائمی  احکام  قانون  یک  ماده 
مالی  حسابرسی  هرگونه  از  کشور،  توسعه 
بودجه  ای مستثنی هستند. این عدم حسابرسی 
بودجه  بر  نظارتی  هیچ  عمال  می  شود  باعث 
و  نگیرد  پزشکی صورت  علوم  دانشگاه های 
مالی  تخلفات  وقوع  برای  بستری  امر  این 

این دانشگاه  ها فراهم می  آورد. برای 
باوجود افزایش سقف اعتبارات  بخش درمان 
افزایش  همچنین،  و  یک  سو  از  بهداشت  و 
تعداد بیماران بستری  شده از سوی دیگر نسبت 
نظر  به  1۳ درصد(،  )حدود  قبل  سال های  به 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  باید  که  می رسد 
آموزش پزشکی به دلیل افزایش اسکایل ارائه 
وزارتخانه  یک  عنوان  به   بیماران  به  خدمت 
معرفی  اقتصادی  لحاظ  به  سودده  سازمان  یا 
شود؛ اما در این میان به  رغم افزایش اسکایل 
تمام شده  قیمت  تنها  نه   بیماران،  به  خدمتی 
خدمات کاهش نیافته بلکه، این وزارتخانه در 
اکثریت قریب  به  یقین زیرمجموعه های خود 
هستند،  پزشکی  علوم  دانشگاه های  شامل  که 

زیان ده معرفی شده است.

منابع درآمدی پایدار نظام سالمت کشور
منابع مالی  بخش سالمت کشور از سه روش شامل 
اختصاصی  درآمدهای  دولت،  عمومی  بودجه 
بیمارستان های  عایدی  )بیمه ها،  منابع  سایر  و 
عمومی و...( تامین می شود. معیارهای تخصیص 
از دید دولت، وزارت بهداشت و سایر  منابع 
تامین کننده مالی متفاوت بوده و روش های نظارت 
بر هزینه کرد در نظام سالمت از سوی دستگاه های 
نظارتی نیز متعدد است. در قانون بودجه سال 
1۳99 سرجمع کل اعتبارهای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برابر ۸۶۳ هزار و 1۸0 
میلیارد ریال بوده که ۳۷9 هزار و ۷5۷ میلیارد ریال 
اعتبار هزینه ای، 441 هزار و ۲1۳ میلیارد ریال 
اعتبار درآمد اختصاصی و 4۲ هزار و ۲10 میلیارد 
ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای بوده است.
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی حدود ۷۲ درصد از کل اعتبار وزارت 
بهداشت را به خود اختصاص داده اند )رشد نسبت 
به سال قبل 1۳ درصد(، ردیف های متمرکز حوزه 
ستاد 1۸ درصد )رشد نسبت به سال قبل ۶ درصد(، 
متفرقه ها 9 درصد )رشد 1۶ درصد نسبت به سال 
قبل( و دستگاه های وابسته بهداشت و درمان با 
۲ درصد رشد )۲5 درصدی نسبت به سال قبل( است.
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