
)تاس( تست آموز سنا 

مدیریت مالی
و 

اقتصاد سالمت

تألیف و گردآوری:  سید مسعود موسوی
)دکتری سیاست گذاری سالمت(

الهه احمدی زاده
)فارغ التحصیل ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(



انتشاراتی  مؤسسه  کتاب های  می توانید  »شما 
سراسر  کتابفروشی های  بر  عالوه  را  علمی  
واقع  نمایندگی های اختصاصی مؤسسه  از  کشور 

در کلیه استان ها تهیه نمایید.«
 sanapezeshki.com آدرس نمایندگی ها در سایت

و یا انتهای کتاب درج شده است.

موسوی، سیدمسعود، 1368-سرشناسه
تســت آموز سنا )تاس( مدیریت مالی و اقتصاد ســالمت/ نویسندگان سیدمسعود موسوی، عنوان و نام پدیدآور

الهه احمدی زاده.
تهران: انتشارات علمی سنا، 1399.مشخصات نشر
174 ص.مشخصات ظاهری
5-308-488-600-978 ؛ شابک
فیپاوضعیت فهرست نویسی
اقتصاد پزشکی -- آزمون ها و تمرین ها )عالی(موضوع
)Medical economics--Examinations, questions, etc. )Higherموضوع
پزشکی -- خدمات -- امور مالی -- آزمون ها و تامرین ها )عالی(موضوع
)Medical care--Finance-- Examinations, etc. )Higherموضوع
مدیریت مالی -- آزمون ها و تمرین ها )عالی(موضوع
)Finance--Management--Examinations, questions, etc. )Higherموضوع
احمدی زاده، الهه، 1371-شناسه افزوده
RA 410رده بندی کنگره
338/473621076رده بندی دیویی
6127843شماره کتابشناسی ملی

)انتشارات علمی سنا(   
مرجع تخصصی علوم پزشكی    

تست آموز سنا )تاس(: مدیریت مالی و اقتصاد سالمت نام كتاب:   
سیدمسعود موسوی  تألیف و گردآوری:   

الهه احمدی زاده   
علمی سنا ناشر:   

 978-600-488-308-5 شابک:   
نوبت چاپ:  اول  ـ 1399   

صفحه آرایی:  انتشارات علمی سنا  
طراح جلد:  علیرضا  

elmisana@gmail.com   :پست الكترونیك  
 www. sanabook.com فروش اینترنتی:   

500 نسخه تیراژ:    
42000 تومان قیمت:   



تغییرات در نوع طراحی سؤال  و منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
در چند سال اخیر باعث شده است که تنها تست زنی آزمون های سال های قبل، عماًل کمک زیادی 
به داوطلبان نکند. لذا بر آن شدیم با کمک اساتید معتبر این رشته که در کالس های مؤسسه علوم 
تألیفی و سؤاالت آزمون های کارشناسی  از تست های  پزشکی سنا تدریس می کنند، مجموعه ای 

ارشد سال های اخیر برای داوطلبان عزیز فراهم گردد. 
و  سازمان  مدیریت،  و  سازمان  مبانی  و  اصول  بهداشت،  کلیات  درسنامه  کتاب های  درگذشته 
دانشجویان  که  رسیده  چاپ  به  انتشارات  این  در  بهداشت  اقتصاد  و  درمان  و  بهداشت  مدیریت 
رضایت  میزان  خوشبختانه  و  کرده اند  استفاده  آنها  از  آزمون  برای  خود  آمادگی  منظور  به  زیادی 

داوطلبان قابل توجه بوده است.
در  سالمت  سیاست گذاری  و  اقتصاد  مدیریت  دپارتمان  مدیریت  هّمت  با  مجموعه  این  سؤاالت 
مؤسسه ی علمی انتشاراتی سنا، جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی و همکاران ایشان طراحی، 
انتخاب، گردآوری، به روزرسانی و ویرایش گردیده است؛ لذا از ایشان و کلیه ی همکاران عزیزمان در 
نشر علمی سنا کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدواریم حاصل تالش ما برای تمامی داوطلبان 

آزمون ارشد و دکتری مفید واقع شود. 
اشکال  هرگونه  خواهشمندیم  محترم  خوانندگان  سایر  و  دانشجویان  اساتید،  کلیه  از  پایان  در 
تایپی و امالیی را از طریق پست الکترونیک elmisana@gmail.com  اطالع رسانی نمایید تا در 

ویرایش های بعدی این کتاب برطرف گردند.

دکتر منیره ملکی- دکتر هادی طغیانی
مدیریت موسسه علمی انتشاراتی سنا )سامانه نوین آموز(

مقدمه ناشر 



مقدمه مؤلفین 

سخنی با داوطلبان:
به نام آن که قلم را آفرید؛

ماهیت رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد بهداشت و ارزیابی فناوری سالمت و پتانسیل بالقوه این سه 
رشته در توانمند نمودن افراد برای حل بسیاری از مسائل غیر بالینی نظام سالمت، موجب اقبال افراد با تخصص ها و رشته های 
مختلف به این رشته ها شده است. به گونه ای که هرساله شاهد رقابت بسیاری از افراد با زمینه های تخصصی مختلف برای 
کسب قبولی در مقاطع ارشد و دکتری در این فیلدها هستیم. در این مسیر وجود منابع علی الخصوص سؤاالت چهارگزینه ای 

با پاسخ تشریحی کامل ضروری به نظر می رسد.
از سویی با توجه به آن درس اقتصاد بهداشت و مدیریت مالی از دیدگاه بسیاری از داوطلبان مبحث سنگین، مفهومی و 
پر چالشی محسوب می گردد. به طوری که بخشی از داوطلبان این درس را نیز حذف می کنند. بنابراین این انتشارات بعد از 
تجارب موفق برگزاری کالس های اثربخش اقتصاد سالمت، دی وی دی آموزشی و همچنین چاپ مجموعه درس نامه تستی- 
تشریحی اقتصاد بهداشت؛ اقدام به مجموعه کاربردی و مشکل گشا برای داوطلبان نموده است. به طوری که به جرات می توان 
گفت مجموعه ذیل بهترین و جامع ترین کتاب سؤاالت چهارگزینه ای موجود برای این درس در عصر حاضر بوده که شامل 
سؤاالت تألیفی و کنکور اقتصاد سالمت و مدیریت مالی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته های مدیریت خدمات 

بهداشتی و درمانی، اقتصاد بهداشت، سیاست گذاری سالمت و HTA می باشد.
از سویی با توجه به تغییر در منابع این آزمون ها در سال های اخیر سؤاالت این مجموعه بر اساس کنکورهای وزارت بهداشت 
تنظیم و پاسخ ها از منابع )اقتصاد مراقبت سالمت فولند، اقتصاد سالمت دکتر مهر آرا، اقتصاد مراقبت سالمت دکتر رضا 
پور و همکاران و مدیریت مالی دکتر عبادی آذر( استخراج گردید الزم به ذکر است با توجه به مشترک بودن برخی سؤاالت 
در رشته های فوق الذکر؛ گروه مؤلفین اقدام به حذف سؤاالت تکراری نموده است. همچنین این مجموعه؛ عالوه بر آن که 
برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته های فوق الذکر برای داوطلبان آزمون استخدامی رشته مدیریت 
خدمات بهداشتی درمانی که معموالً هرساله یا دو سال یک بار توسط سازمان سنجش کشور برگزار می شود بسیار مناسب 

و کاربردی می باشد.
بدیهی است که این مجموعه خالی از نقص نمی باشد، لذا از همه بزرگوارانی که کتاب حاضر را مطالعه می نمایند خواهشمندیم 
نظرات ارزشمند خود را با ما در میان گذاشته تا زمینه نوشتار بهتر در ویرایش های بعدی این مجموعه فراهم گردد. چراکه 
انعکاس نظرات خوانندگان عزیز اعم از اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و داوطلبان کنکور؛ این انتشارات را در جهت ارتقا 
 elmisana97@gmail.com کیفیت یاری خواهد داد. به همین دلیل در انتظار رهنمودهای سازنده شما از طریق ایمیل

خواهیم بود.
در آخر جا دارد از خانم نسرین بیگی )دانشجویان دکتری اقتصاد سالمت( و جناب آقای رضا موسوی که در تدوین و 
جمع آوری برخی سؤاالت و پاسخ تشریحی این مجموعه ما را همراهی نمودند صمیمانه سپاسگزاری نماییم. به امید آنکه 

تالش های کلیه دست اندرکاران این کتاب مورد رضایت شما قرار گیرد.
با تشکر گردآورندگان
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سؤاالت تألیفی

1 کـدام گـزینه زیر در خصوص مفهوم کارایی صحیح 

نمی باشد؟
H کارایی فنی یعنی انجام فعالیت های مورد نظر با استفاده 
از کمترین منابع ممکن یا انجام بیشترین فعالیت های ممکن 
با استفاده از حجم مشخص منابع به طوری که کمترین نهاده را 

برای رسیدن به سطح مشخصی از تولید به کاربریم.
J کارایی تخصیصی مستلزم ترکیبی از کاالها و خدمات 

است که با خواست ها و ترجیحات مردم سازگار است.
K کارایی تخصیصی زمانی حاصل می شود که اقتصاد روی 

مرز یا منحنی امکانات تولید قرار بگیرد.
L کارایی فنی به معنای درست انجام دادن کارها و کارایی 

تخصیصی به معنای انجام کارهای درست است.
2 »عدالت در ارائه مراقبت های سالمتی به این مفهوم 

است که مراقبت سالمت باید برحسب نیاز توزیع شود 
تا تمایل و توانایی پرداخت»عبارت گفته شده مفهوم کدام 

گروه زیر می باشد؟
H عدالت در ستانده سالمتی

J عدالت در تأمین مراقبت سالمت
K عدالت در تأمین مالی

L عدالت عمودی
3 کاهش بی اطمینانی درنتیجه ایجاد رابطه بلندمدت 

بین بیمار و پزشک مصداق کدام عامل تعیین کننده هزینه 
معامالتی می باشد؟

J هزینه های اندازه گیری H اندازه بازار  
L ایدئولوژی K تضمین قراردادها 

4 »تنها مصرف مراقبت های طبی موردنیاز دیگران باعث 

رضایت بیشتر فرد« کدام گزینه زیر با عبارت مذکور مفهوم 
یکسانی در خصوص آثار بیرونی مثبت دارد؟

H درمان سل 
به حداقل  آحاد کشور  کلیه  رایگان  دسترسی  J سیاست 

مراقبت های سالمتی 
K رفاه یک فرد تابعی از رفاه دیگران بوده و افزایش رفاه 

دیگران رفاه وی را افزایش دهد.
L وقتی که یک فرد حاضر برای افزایش رفاه دیگران پول 

پرداخت کند.

5 کدام گزینه زیر از فروض رقابت کامل نمی باشد؟

H تولید کاالی مشابه با اندکی تفاوت توسط تعداد زیادی 
تولیدکننده

J وجود اطالعات کامل از کیفیت و قیمت محصوالت
K عدم وضع مقررات ورود و خروج توسط دولت 

L لحاظ نمودن تمامی هزینه و منافع اجتماعی در تصمیمات 
از سوی تولیدکنندگان

6 ایجاد موقعیت انحصاری ناشی از .............. می باشد و 

سبب .............. می شود.

H الزام داشتن گواهی نامه– کاهش هزینه های معامالتی
J محدودیت تبلیغات – رعایت معیارهای اخالقی

K برنامه های تضمین کیفیت – شکست بازار
L کاهش بی اطمینانی – مداخله دولت

اقتصاد سالمت1

1. برگرفته از کتاب اقتصاد سالمت تألیف دکتر مهرآرا

فصل 1



تاس مدیریت مالی و اقتصاد سالمت 8

7 کدام مورد زیر ازجمله موانع طبیعی برای ورود و 

خروج به بازار محسوب نمی شود؟
H بازدهی صعودی نسبت به مقیاس

J هزینه های ثابت باال
K هزینه متوسط بلندمدت نزولی

L گرفتن گواهی و تأییدیه
کاال عرضه شود،  یک  از  زیادی  مقدار  هنگامی که  8 

منافع کل .............. و منافع نهایی آن .............. می شود و در 
نتیجه قیمت آن کاال .............. می یابد.

J کم – زیاد - کم H کم – زیاد - زیاد 
L زیاد – کم -کم K زیاد – زیاد - زیاد 

9 اگر داروخانه ای قیمت دارو را افزایش دهد، بسیاری از 

مصرف کنندگان به داروخانه های دیگر در آن منطقه مراجعه 
می کنند، دلیل این واکنش کدام مورد زیر نیست؟

برای  خوبی  جانشین های  صنعت  یک  بنگاه های  زیرا   H
محصول یکدیگر تولید می کنند.

J هرچه جانشینی بیشتری برای کاالیی وجود داشته باشد، 
تقاضای آن کاال باکشش تر است.

K در شلرایط رقابلت کاملل تقاضلا بلرای بنلگاه کاملاًل 
اسلت. بی کشلش 

L به طورکلی تقاضا برای بنگاه باکشش تر است.
و  نهایی  رابطه درآمد  10 کدام مورد زیر در خصوص 

کشش قیمتی صحیح می باشد؟
H اگر کشش قیمتی واحد باشد، در نتیجه تغییرات تولید 

اثری بر درآمد ندارد.
J اگر کشش قیمتی بزرگ تر از یک باشد، افزایش قیمت 

درآمد را کاهش می دهد.
K اگر درآمد نهایی کمتر از صفر باشد، یعنی کشش قیمتی 

بزرگ تر از یک است.
L وضعیت های اضطرار نقش قیمت را برای بیمار پررنگ 
تر می کند. در این حالت مراقبت های درمانی نسبت به قیمت 

باکشش است.
را  خود  خدمات  قیمت  بیمارستانی  کنید  فرض  11 
افزایش دهد، در خصوص تغییر تقاضای مصرف کنندگان 

در بلندمدت و کوتاه مدت کدام گزینه نادرست است؟
H حساسیت مصرف کنندگان نسبت به قیمت در بلندمدت به 

مراتب بیشتر از کوتاه مدت است.

وجود  عدم  دلیل  به  مصرف کنندگان  کوتاه مدت  در   J
بیمارستانی دیگر مجبورند قیمت موردنظر بیمارستان موجود 

را بپردازند
می شود،  ساخته  دیگری  بیمارستان  که  بلندمدت  در   K

بیمارستان سابق مشتریان خود را از دست خواهد داد.
L دو بیمارستان در بلندمدت با یکدیگر رقابت خواهند کرد و 

مشتریان خود را حفظ خواهند کرد.
12 در خصوص تبعیض قیمت کدام گزینه زیر صحیح 

می باشد؟
H یکی از شروط وقوع تبعیض قیمت، امکان آربیتراژ می باشد.

J برای وقوع تبعیض قیمت می بایست کشش قیمتی دو 
بازار تا حد امکان شبیه به یکدیگر باشد.

K انحصارگر در شرایط تبعیض قیمت، در بازاری که کشش 
آن کم است، باید قیمت را نیز کاهش دهد تا سلطه خود را 

حفظ کند.
بخش سالمت  در  قیمت  تبعیض  شکل  متداول ترین   L

دریافت قیمت بیشتر از گروه های درآمدی باال می باشد.
13 کاهش در زیان رفاهی مستلزم .............. است. هرچه 
کشش تقاضا کمتر باشد، کاهش یا افزایش مصرف کاال 
نسبت به مقدار بهینه آن .............. بیشتری تولید می کند، 
همچنین در مواردی که عالئم و شاخص های طبی واضح 

نیستند، ضریب تغییرات .............. خواهد بود.
H افزایش دانش پزشکی – منافع رفاهی – بیشتر 
J افزایش دانش پزشکی – زیان رفاهی - بیشتر
K افزایش آگاهی بیماران – زیان رفاهی - کمتر
L افزایش آگاهی بیماران – منافع رفاهی - کمتر

14 کدام گزینه در خصوص نقش آموزش در سالمتی بر 
اساس تئوری های موجود صحیح نمی باشد؟

H در نظریه گراسمن، اشخاصی که آموزش بهتری دارند، 
سالمتی را با کارایی بیشتری تولید می کنند.

بین  معلولی  و  علت  رابطه  هیچ گونه  فوچز،  نظریه  در   J
آموزش و سالمتی وجود ندارد.

K طبق نظریه گراسمن، کشورهای ثروتمند هم آموزش 
بهتر و هم سالمتی بهتر دارند.

L فوچز برای تحلیل رابطه آموزش و سالمتی از مفهوم نرخ 
تنزیل استفاده می کند.
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15 کدام مورد زیر موجب افزایش هزینه های معامله نمی شود؟
H بی اطمینانی از طرف عرضه 

J عدم تقارن اطالعات 
K وجود آثار بیرونی 

L عدم امکان اندازه گیری کیفیت
16 در خصوص مفهوم کشش قیمتی تقاضا کدام مورد 

زیر صحیح نمی باشد؟
باشد  داشته  وجود  کاال  برای  بیشتری  جانشین  هرچه   H

تقاضای آن کاال بی کشش تر است.
J تقاضا برای بنگاه باکشش تر از تقاضای یک فرد است.

K کشلش تقاضلای بلازار برابر متوسلط تقاضای تک تک 
افراد اسلت.

L کشش به واحد یا مقیاس اندازه گیری حساس نیست.
17 »مبلغ مشخصي که بیمار به  ازاي هر واحد خدمات 
یا کاالي دریافتي می پردازد. هدف از اینکار، جلوگیري از 
تعریف  است«  درماني  مراقبت هاي  حد  از  بیش  مصرف 

کدام اصطالح بیمه ای زیر می باشد؟
J مشارکت در پرداخت  H نرخ فرانشیز  
L هزینه ثابت بیمه شده K حق بیمه  

18 »عدم پذیرش افراد مبتال به برخي از بیماري هاي 
مزمن پرهزینه«، مثالی از کدام مفهوم زیر در بازار بیمه 

سالمت می باشد؟
J مخاطره اخالقی  H انتخاب معکوس 

L نرخ گذاری جمعی یا مشترک K دست چین کردن 
19  کدام مورد زیر در خصوص روش سرمایه انسانی در 

محاسبه منافع ریالی پروژه های سالمتی صحیح نیست؟
H در این روش، بهبود سالمت افراد با افزایش بهره وري و 

درآمد آنها اندازه گیري می شود.
بیماري  مستقیم  اقتصادي  هزینه ي  روش،  این  در   J

)هزینه ي تولید از دست رفته( محاسبه می شود.
و  برنامه  اجراي  عدم  هزینه ي  بیماري،  هزینه   روش   K
ادامه ي شیوه معالجه موجود را از نظر بهره وري و درآمدهاي 

آتي از دست رفته محاسبه مي کند.
هزینه های  محاسبه  در  مشروط  ارزش گذاری  روش   L

بیماری در روش سرمایه انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

20  کـدام مـورد زیـر در خـصوص تحلیل هزینه فایده 
صحیح  نیست؟

H منطق اصلي در تحلیل هزینه فایده؛ تخصیص کارآمد 
منابع، در شرایطي است که به بازار دسترسي نداریم.

J در تحلیل CBA، واحد مشترک براي اندازه گیري ستانده، 
مطلوبیت است.

چه  مستقیم  چه  منافع  و  هزینه  تحلیل،  کلیه  این  در   K
غیرمستقیم باید مورد توجه قرار گیرد.

L در تحلیل هزینه فایده، رفاه اجتماعي زماني افزایش مي یابد 
که منافع حاصل از پروژه بیش تر از هزینه هاي پروژه باشد.

21 کدام مورد زیر، مفهوم سهم بیمه شده در هزینه های 
درمانی پس از پرداخت هزینه ثابت بیمه شده می باشد؟

 )Coinsurance( نرخ فرانشیز H
 )deductible( هزینه ثابت بیمه شده J

 )Co payment( مشارکت در پرداخت K
)Balance billing( تراز صورت حساب L

در  پزشکان  درآمد  افزایش  زیر روش  مورد  کدام  22 
مکانیسم پرداخت موردی نمی باشد؟

H افزایش تعداد موارد 
J کم درمانی 

K پیچیده گزارش کردن بیماری های ساده 
L دست چین کردن موارد بیماری جدی

23 در کدام ساختار سازمانی نظام های مختلف سالمتی، 
دروازه بانی وجود دارد اما شبکه ارائه کننده خدمات حضور 

ندارد؟
)FFS( کارمزد H

)POS( نقطه سرویس J
)PPO( سازمان ارائه کننده ترجیحی K

)HMO( سازمان حفظ سالمتی L
24 در یک نظام تأمین مالی بودجه ای بسته مراقبت 

سالمتی، کدام مورد زیر نادرست است؟
H دولت بودجه را اختصاص می دهد و ریسک مالی وجود ندارد.

J بیماران مراقبت را دریافت می کنند و ریسک پایین بودن 
کیفیت و کمیت برخورداری در ارائه خدمات وجود دارد.

K در ایلن نظلام هزینه هلا به صلورت غیلر قابلل  کنتلرل 
افزایلش می یابنلد.

L سیستم غیر پویا و ناکارآمد بوده و پاسخگو نیست.
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اساس  بر  بیمه  خرید  مورد  در  فرد  که  تصمیمی  25 
مقایسه احتمال ابتالی فرد به بیماری با حق بیمه می گیرد، 

چه نامیده می شود؟
J دست چین کردن  H انتخاب نامتناسب  
L نرخ گذاری تجربی K مخاطره اخالقی  

26 برای اندازه گیری منافع بالقوه حاصل از کنترل یک 
بیماری کدام مورد زیر مناسب تر است؟

J معیار سرمایه انسانی  H معیار تمایل به پرداخت  
L تحلیل هزینه مطلوبیت K تحلیل هزینه اثربخشی  

27 در روش مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع کدام 
عامل زیر برآورد نمی شود؟

H زمان، میزان کوشش و مهارت پزشکان و ریسک بیمار 
J هزینه های فعالیت

K بیمه تعهد حرفه ای 
L هزینه های غیرمستقیم بیمار

28  امتناع از معالجه بیماران پرهزینه که خدمات مورد 
آنها بیش ازحد انتظار است چه نامیده می شود؟

Dumping خارج کردن H
Cream skimming دست چین کردن J

Skimping خست در مراقبت K
Moral hazard مخاطره اخالقی L

29 سیاست دسترسی رایگان کلیه آحاد جامعه به حداقل 
مراقبت های سالمتی بر اساس کدام نوع آثار جانبی مثبت 

بخش سالمت قابل توجیه است؟
H خودخواهانه   J منفعت گرایانه 

L نوع دوستانه K پدرمآبانه  
30 کدام گزینه در خصوص نقش آموزش در سالمتی 

صحیح نمی باشد؟
H طبق نظریه گراسمن، آموزش بهتر منجر به تولید سالمتی 

با کارایی بیشتر می شود. 
J ازنظر گراسمن، آموزش و سالمتی باهم همبستگی دارند 

زیرا هردو تحت تأثیر متغیرهای مشترک هستند. 
K ازنظر گراسمن، انتقال منابع عمومی از بخش سالمت به 

بخش آموزش می تواند مفید باشد.
لحاظ  به  فقط  آموزش و سالمتی  فوچز،  نظریه  L طبق 

آماری با هم رابطه دارند. 

31 در کدام حالت زیر انحصارگر قادر به انجام تبعیض 
قیمت می باشد؟

H زمانی که بتواند قیمت مشابه برای محصولش در بازار 
تعیین کند. 

J امکان آربیتراژ بین بازارها وجود نداشته باشد.
K کشش تقاضا در بازارهای مختلف، مشابه باشد.

L انحصارگر بتواند در بازاری با کشش تقاضای کم، قیمت 
را در سطح پایین تر تعیین کند.

ارائه کننده  سازمان  خصوص  در  زیر  گزینه  کدام  32 
ترجیحی، صحیح نمی باشد؟

H این سازمان انتخاب پزشک و بیمارستان را برای بیمار 
محدود می کند. 

J برای آن دسته از بیماران که خدمات را از شبکه سازمان 
ارائه کننده ترجیحی دریافت می کنند، هزینه کامل خدمات 

پرداخت می شود.
سازمان  از  خارج  را  خود  موردنیاز  که خدمت  بیمارانی   K
بسیار  فرانشیز  نرخ  می کنند،  دریافت  ترجیحی  ارائه کننده 

ناچیزی را پرداخت می کنند.
برای   UR روش های  از  ترجیحی،  ارائه کننده  سازمان   L

کنترل مراقبت ها استفاده می کند.
33  »کم کاری « و »درمان اضافی « به ترتیب در کدام 

مکانیک های پرداخت زیر اتفاق می افتد؟
J حقوق - کارمزد H بودجه کلی - کارمزد 
L کارمزد – حقوق K کارمزد – بودجه کلی 

34 کدام شیوه تقسیم ریسک و رسیدگی به مطالبات 
میان کارفرما و بیمه گر، بیمه گر تمامی ریسک را متقبل 

می شود؟
J حق بیمه ثابت  H خود بیمه  

L نسبت نگهداشت K نرخ گذاری تجربی  
35 کدام مورد زیر در خصوص روش مرسوم، معمول و 

معقول )UCR( صحیح نمی باشد؟
تعیین  به نظام  برای سامان دادن  اولین گام  این روش   H
قیمت مراقبت ها و کاهش هزینه های اندازه گیری و مبادله و 

چانه زنی است.
J این روش توسط شرکت بیمه بلوشیلد به اجرا درآمده است.

UCR K روشی برای تعیین حداکثر مبلغ پرداختی مجاز برای 
هر خدمت درمانی مبتنی بر هزینۀ سرانۀ خدمات سایر پزشکان 
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و هزینۀ سرانۀ خدمات پزشک موردنظر در سال های گذشته و 
تعدیالت منطقی برای شدت و شرایط ویژه بیماری است.

L اولین صافی نرخ، این است که آیا صورت حساب از مبلغ 
75 % پزشکان آن منطقه بیشتر است؟

دارای  مدیریت شده،  مراقبت  در  زیر  مورد  کدام  36  
کنترل مدیریتی شدیدتری است؟

)UR( نظارت بر نرخ استفاده H
J نظام پرداخت کارمزد بر اساس بیمه تاوان

)PPO( سازمان ارائه کننده ترجیحی K
L سازمان حفظ کننده سالمتی باز HMO ) باز(

37  کدام گزینه زیر مفهوم خزیدن DRG است؟ 
H افزایش تعداد موارد درمان 

J کم درمانی و استفاده از منابع کمتر
K پیچیده گزارش کردن بیمارهای ساده 
L انگیزه برای تولید هرچه بیشتر خدمات

38 اصطالح خزش کد به مفهوم کدام گزینه زیر است؟
H افزایش تدریجی امتیازها درروش RVC درحالی که تعداد 

مقدار خدمات ثابت بماند.
J پرداخت بر اساس تعداد واحدها یا امتیازهای مربوط به 

خدمات ارائه شده
K پدیده تمایل به ارائه خدمات بیش ازحد

L اجازه دادن پزشک برای پاسخگویی به نیازها و تمایالت بیماران
39  کمترین جمعی سازی و بسیار ثابت بودن به ترتیب 

از ویژگی کدام یک از نظام های مختلف پرداخت است؟
H کارمزد – سرانه 
J روزانه – سرانه 

K سرانه – پرداخت بر اساس تشخیص 
L سرانه - کارمزد

40 »روش های کلینیکی را می توان به نحوی تغییر داد که 
بیماران بیش تری ویزیت شوند«، این مفهوم با کدام گزینه 

زیر مرتبط است؟
H کارایی تخصیصی مستلزم ترکیبی از کاالها و خدمات 

است که با خواست ها و ترجیحات مردم سازگار است. 
J کارایی تخصیصی به معنای درست انجام دادن کارهاست.

K کارایی فنی به معنای انجام درست کارهاست.

L کارایی فنی زمانی حاصل می شود که اقتصاد روی مرز یا 
منحنی امکانات تولید قرار بگیرد.

مراقبت  بازار  اصلی  ویژگی های  از  زیر  مورد  41 کدام 
سالمت نمی باشد؟

H باال بودن هزینه های معامله در بخش سالمت
J بی اطمینانی از طرف عرضه و تقاضا

K آثار بیرونی
L عدالت

ترخیص  از  بیمار پس  گفته می شود،  که  هنگامی  42 
از بیمارستان نیز نمی تواند در خصوص آنچه که گذشته 
است، قضاوتی کند. در حقیقت، به کدام عامل تعیین کننده 

هزینه های معامالتی اشاره دارد؟
H اندازه بازار

J هزینه اندازه گیری خصوصیات
K الگوی ذهنی افراد

L تضمین قرارداد
43 کدام مورد زیر منجر به افزایش هزینه های معامله در 

نظام سالمت نمی شود؟
H بی اطمینانی طرف عرضه

J عدم تقارن اطالعات
K عدم امکان اندازه گیری کیفیت

L حدودیت عملکرد بازار
مثبت  جانبی  آثار  دارای  آن ها  تولید  که  کاالهایی  44 
است .............. از حد بهینه اجتماعی و کاالهایی که دارای 
آثار جانبی منفی است .............. از حد بهینه اجتماعی تولید 

می شوند.
J بیشتر – کمتر H بیشتر – بیشتر 
L کمتر - کمتر  K کمتر – بیشتر 

رفاه  از  تابعی  فرد  رفاه  بیرونی،  آثار  نوع  کدام  در  45 
دیگران است؟ 

H هنگامی که منافع مثبتی از مصرف مراقبت های طبی 
توسط یک فرد نصیب دیگران می شود. 

J هنگامی که دسترسی دیگران به مراقبت های طبی، رفاه 
فرد را افزایش می دهد.

K هنگامی که فرد حاضر باشد برای افزایش رفاه دیگران، 
هزینه بپردازد. 

L با اجرای سیاست هایی مانند دسترسی رایگان کلیه آحاد 
جامعه به حداقل مراقبت های سالمتی.
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46 کدام گزینه زیر، مهم ترین معیار برای توزیع مراقبت های
سالمت در نظام سالمت است؟

J معیار نیاز H معیار پارتو 
L معیار تمایل و توان پرداخت K معیار سیستم بازار 

فعالیت های  انگیزه  تصاعدی،  مالیات های  وضع  47 
اقتصادی را کاهش )..............( و در تخصیص منابع )..............( 

انحراف ایجاد می کنند.
H کارایی فنی – کارایی تخصیصی

J کارایی فنی – کارایی فنی 
K کارایی تخصیصی – کارایی فنی

L کارایی تخصیصی – کارایی تخصیصی 
طبیعی  انحصار  شرایط  جمله  از  زیر  مورد  کدام  48 

محسوب نمی شود؟
H بازدهی صعودی نسبت به مقیاس

J هزینه های ثابت باال
K هزینه های متغیر 

L هزینه بلندمدت متوسط نزولی
49 هنگامی که نتیجه یک آزمایش، غلط کاذب باشد، با 
تکرار دوباره آزمایش، بازده نهایی ............... می یابد. این نوع 

مراقبت در حوزه .............. می گنجد.
H افزایش – تغییرات بهره وری در حاشیه وسیع

J افزایش – تغییرات بهره وری در حاشیه متمرکز 
K کاهش – تغییرات بهره وری در حاشیه وسیع

L کاهش – تغییرات بهره وری در حاشیه متمرکز 
50 کدام گزینه زیر، به دیدگاه فوچز در خصوص نقش 

آموزش در سالمتی نزدیک است؟
H آموزش و سالمتی رابطه علت و معلولی با یکدیگر دارند. 

J افراد تحصیل کرده بهتر می دانند چگونه از نهاده های طبی 
و دیگر نهاده های بازار برای تولید سالمت استفاده کنند. 

K کشورهای ثروتمند، هم آموزش بهتر و هم سالمت بهتر دارند.
L انتقال منابع عمومی از بخش سالمت به بخش آموزش 

می تواند راهکاری مفید باشد.
51 بهبود کیفیت با فرض ثابت بودن وضعیت سالمتی 
فرد منجر به انتقال تابع تقاضا به .............. می شود؛ اما انتظار 
می رود که با بهبود وضعیت سالمتی فرد، تابع تقاضا به 

.............. انتقال یابد.

J باال – راست H بیرون – چپ 
L پایین - راست K درون – چپ 

52 اگر تعادل مصرف کننده بخش سالمت را در فضای 
برداری )X, M(، بررسی کنیم، کدام گزینه زیر درست 
خواهد بود؟ )M مراقبت سالمت و X سایر کاالهای غیر 

سالمت(
H در ایلن شلرایط، خلط بودجه به منحنلی امکانات تولید 

تبدیل می شلود. 
J در ایلن شلرایط، مطلوبیلت مصرف کننلده وابسلته بله 

است. شلرایط 
K در این شرایط، بیماری تأثیری بر منحنی بی تفاوتی ندارد. 

L در این شرایط، منحنی امکانات تولید بر اثر بیماری به 
پایین منتقل می شود. 

53 کدام گزینه زیر، مفهوم صحیحی از مسیر توسعه 
می باشد؟

H درآمد نقاط تعادل مصرف کننده به هنگام ثبات درآمد و 
تغییر سایر عوامل در فضای برداری کاالها

برداری  فضای  در  مراقبت ها  مصرف  روی  درآمد  اثر   J
)H, X( سالمت و سایر کاالها

K هنگامی که مسیر توسعه به سمت پایین خم شود، کشش 
درآمدی بزرگ تر از واحد است.

L هنگامی که مراقبت سالمت، یک کاالی ضروری باشد، 
مسیر توسعه به صورت یک خط راست خواهد بود.

54 اگر درآمد نهایی بزرگ تر از صفر باشد .............. .
H افزایش تولید، درآمد را کاهش می دهد.

K کاهش قیمت، درآمد را افزایش می دهد.
J افزایش تولید، قیمت را کاهش می دهد.
L افزایش قیمت، تولید را افزایش می دهد.

55 کدام گزینه زیر از شرایط ایجاد تبعیض قیمت نمی باشد؟
H آربیتراژ

J کشش های قیمتی متفاوت
K عدم توانایی تفکیک دو بازار از یکدیگر

L وجود انحصارگر
56 در نظام سالمت، هرچه کشش تقاضا کمتر و ضریب 
و  ؛   .............. رفاه  اتالف  ترتیب  به  باشد،  بیشتر  تغییرات 

.............. است.
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J بیش تر – بیش تر H بیش تر – کم تر 
L کم تر – بیش تر K کم تر – کم تر 

57 کدام گزینه زیر، راهکاری برای کاهش زیان های 
رفاهی در نظام سالمت می باشد؟

H ایجاد رقابت بین پزشکان
J گسترش بازار بیمه مراقبت سالمت

K ایجاد تبعیض قیمت در نظام سالمت از سوی دولت
L تدوین و استفاده از دستورالعمل های بالینی

58 چنانچه هزینه های درمانی فردی 940 دالر باشد، اگر 
این فرد بیمه شود و هزینه ثابت بیمه شده 100 دالر و نرخ 
فرانشیز نیز 20 درصد باشد، میزان پرداخت از جیب فرد را 

حساب کنید.
J 168 دالر H 100 دالر 
L 672 دالر K 268 دالر 

به  مصرف کننده  منطقی  واکنش  زیر،  مورد  کدام  59 
افزایش تقاضا ناشی از پوشش بیمه است؟

J خطر اخالقی H انتخاب معکوس 
L زیان رفاهی K غربالگری 

60 کدام گزینه زیر، راهکاری برای جلوگیری از پرداخت 
خسارت کم توسط شرکت بیمه است؟

J نرخ فرانشیز H هزینه ثابت بیمه شده 
L دست چین کردن K سقف پرداخت 

61 کدام مورد زیر، از آثار نرخ فرانشیز در بازار بیمه 
سالمتی نیست؟

H چرخش منحنی تقاضا به سمت راست
J ایجاد زیان رفاهی ناشی از عدم تخصیص صحیح منابع

K توزیع مجدد منابع به سمت بیمه گران
L ارائه مراقبت بیش تر

62 کدام گزینه زیر، موجب گسترش نظام بیمه درمان 
عمومی شده است؟

J خطر اخالقی H انتخاب معکوس 
L دست چین کردن  K نرخ جمعی یا مشترک 

انتظار می رود افراد سالم به طرح های بیمه ای که  63 
دارای حق بیمه.............. ؛ و نرخ فرانشیز ............. ؛ و هزینه 

ثابت بیمه شده .............. روی بیاورند. 

H باالتر- بیش تر - بیش تر
J پایین تر – کم تر-کم تر
K باالتر – کم تر- کم تر

L پایین تر- بیش تر- بیش تر
کدام  درنتیجه   )Risk Selection( خطر  انتخاب  64 

عامل زیر رخ می دهد؟
J خطر اخالقی H نخبه گزینی 
L زیان رفاهی K توزیع مجدد منابع 

65 کدام گزینه زیر در خصوص »بیمه مجدد« صحیح 
است؟

H مشابه روش نرخ گذاری تجربی است.
J در این بیمه، حق بیمه ها در هرسال بر اساس هزینه واقعی 

سال قبل تغییر می کند.
K نوعی بیمه مکمل یا میجر مدیکال است. 

گروه  و  بیمه  بین  شراکت  نوعی  همانند  مجدد،  بیمه   L
کارکنان است.

66 کدام گزینه زیر، از ویژگی های بازار بیمه سالمت 
نیست؟

H بیمه یک کاالی همگن محسوب می شود.
J بیمه از قبل قابل خریداری است. 

K می توان آن را در یک بازار ملی خریداری کرد.
L با پرداخت حق بیمه، هزینه ي هر مراقبت صفر می شود.

67 بر اساس کدام روش ارزشیابی اقتصادی، برنامه های 
سالمتی با ستانده های مختلف باهم قابل مقایسه می شوند؟
J تحلیل هزینه - اثربخشی H تحلیل هزینه- مطلوبیت 

L تحلیل کمینه سازی هزینه  K تحلیل هزینه- منفعت 
68 بر اساس کدام روش ارزشیابی اقتصادی، هزینه ها و 

پیامدهای برنامه برحسب واحد مشترک سنجیده می شود؟
J تحلیل هزینه- منفعت H تحلیل کمینه سازی هزینه 

L تحلیل هزینه - اثربخشی  K تحلیل هزینه- مطلوبیت 
69 تمایز قائل شدن میان هزینه متوسط و هزینه نهایی، 

از نتایج کدام تحلیل ارزشیابی اقتصادی است؟
J تحلیل هزینه- مطلوبیت H تحلیل هزینه- منفعت 

L تحلیل هزینه - اثربخشی  K تحلیل کمینه سازی هزینه 



تاس مدیریت مالی و اقتصاد سالمت 14

70 معیار )DALY سال های زندگی تعدیل شده برحسب 
ناتوانی(، با کدام مورد زیر مطابقت بیش تری دارد؟

H طبق رویکرد تمایل به پرداخت، از تمامي منافع پروژه هاي 
سالمتي فقط، بهبود سالمتي و ارتقاي بهره وري بررسی می گردد.

J طبق رویکرد تمایل به پرداخت، بهبود سالمت افراد با 
افزایش بهره وري و درآمد آن ها اندازه گیري می شود

رویکرد  اساس  بر   ،DALY معیار  محاسبه ي  نحوه ي   K
سرمایه انساني است، زیرا وزن هایي که به سال هاي زندگي در 
سنین مختلف داده می شود، در طول زندگی افراد یکسان است.

L طبق رویکرد سرمایه انسانی، کودکاني که هنوز سرمایه گذاري 
در سرمایه ي انساني نکرده اند، بازدهي کم تري دارند.

71 اصطالح »دست چین خزنده« با کدام یک از مفاهیم 
زیر مطابقت دارد؟

H استفاده از منابع کم تر در نظام پرداخت موردی
J پیچیده گزارش کردن بیماری های ساده در نظام پرداخت موردی
K طبقه بندی موارد بیماری برای حداکثر کردن پرداخت جبرانی

L دست چین کردن موارد بیماری غیر جدی و کم هزینه
72 کدام گزینه زیر، عنصر آینده نگر در نظام پرداخت 

کارمزد محسوب می شود؟ 
H تعداد استفاده کنندگان

K تعداد موارد بیماري به ازاي هر عضو و مبلغ سرانه
J تعرفه و ترکیب و تعداد خدمات براي هر تشخیص

L تعرفه از قبل تعیین شده
73 انتخاب خطر یا تورش انتخاب از سوی ارائه کننده، 

در کدام نوع تأمین مالی ممکن است صورت گیرد؟
J نظام پرداخت سرانه H نظام پرداخت روزانه 
L نظام پرداخت کارانه K نظام پرداخت حقوق 

74 کدام گزینه زیر در خصوص نظام استحقاق صحیح 
نیست؟

H در این نظام، به حق بیمه ها یارانه تعلق می گیرد.
J در این نظام، مالحظات توزیعی بین گروه ها موردتوجه 

قرار می گیرد.
K نظام استحقاقی باز، از قبل سقفی برای هزینه ها تعیین می کند.

L در این نظام، حق بیمه ها با توجه به قراردادهای بیمه 
خصوصی تعیین نمی شود.

75 »افزایش سازمان های حافظ سالمت، موجب افزایش 
رقابت بیش تر و محدود شدن قدرت بیمه گران می شود« 
افزایش  رابطه  زیر است؟  مورد  کدام  مفهوم  عبارت  این 

سازمان های حافظ سالمت با این اثر کدام است؟
H اثر انضباط بازار – رابطه معکوس

J اثر جدا شدن بازار – رابطه مستقیم 
K اثر انضباط بازار – رابطه مستقیم

L اثر جدا شدن بازار – رابطه معکوس
فایده  دادن  دست  »از  مفهوم  بر  زیر،  مورد  کدام  76 

مساوی« استوار است؟
H عدالت عمودی در تأمین مالی

J بی عدالتی عمودی در تأمین مالی 
K عدالت افقی در تأمین مالی

L بی عدالتی افقی در تأمین مالی
77 کدام مورد زیر، از عوامل تعیین کننده هزینه های 

معامالتی نمی باشد؟
J ایدئولوژی H هزینه های چانه زنی 

L عدم اطمینان از طرف عرضه K تضمین قرارداد 
هزینه های  کننده  تعیین  عامل  کدام  اساس  بر  78 
معامالتی گفته می شود که ایجاد ارتباط بلندمدت بین بیمار 

و پزشک باعث کاهش هزینه های معامله می شود؟
H اندازه بازار 

J الگوی ذهنی افراد
K سرمایه گذاری ویژه قرارداد

L هزینه های اندازه گیری خصوصیات
انگیزه  نمی توان  زیر  گزینه  کدام  از  استفاده  با  79 

ارائه دهندگان خدمات را تحت تأثیر قرارداد؟
H وضع نرخ فرانشیز

J تعیین مقررات
K تعیین نحوه بازپرداخت هزینه ها

L ارائه اطالعات 
80 کدام گزینه زیر، موجب ایجاد موقعیت انحصاری 

نمی شود؟
H مهار هزینه ها

J بی اطمینانی طرف تقاضا و عرضه
K برنامه های تضمین کیفیت
L رعایت معیارهای اخالقی 
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81 کدام مورد زیر تعریف مناسبی از تابع تولید سالمت 
می باشد؟ 

H رابطه معکوس میان سالمت و بیماری
J رابطه میان سالمت و مراقبت های بالینی

K رابطه میان مراقبت اولیه و ثانویه
L رابطه میان بیماری و مراقبت ثانویه

82 مراقبت بیشتر با افزایش جمعیت تحت پوشش، 
بازده  افزایش مراقبت،  با  آن  بوده که در   .............. مفهوم 

نهایی .............. می یابد.
H تغییرات بهره وری در حاشیه وسیع – افزایش

J تغییرات بهره وری در حاشیه متمرکز - افزایش 
K تغییرات بهره وری در حاشیه متمرکز – کاهش
L تغییرات بهره وری در حاشیه وسیع - کاهش

83 با افزایش عرضه یک کاال مانند آب، منفعت نهایی 
آن .............. می یابد و در نتیجه قیمت آن .............. می یابد، در 

این حالت منفعت کل .............. است.
J افزایش – کاهش – پایین  H افزایش – افزایش – پایین 

L کاهش – افزایش - باال K کاهش – کاهش – باال 
84 تقاضا برای یک بنگاه .............. از تقاضا برای یک فرد 
یا بازار است. در شرایط رقابت کامل تقاضا برای بنگاه 

.............. است.
H باکشش تر – کاماًل باکشش

J باکشش تر – نسبتاً بی کشش
K بی کشش تر – کاماًل بی کشش

L نسبتاً باکشش تر – کاماًل باکشش
85 هنگامی که امکان تبعیض قیمت وجود داشته باشد، 
مصرف کنندگان با تقاضای بی کشش، باید قیمت .............. 
بپردازند؛ یعنی هرچه حساسیت مصرف کننده نسبت به 

قیمت بیشتر شود، قیمت .............. یابد.
J کمتر – کاهش H کمتر – افزایش 
L بیشتر - کاهش K بیشتر – افزایش 

86 زیان رفاهی حاصل از اختالف نظر پزشکی یا تفاوت در 
نرخ استفاده از مراقبت ها به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟

J ضریب تغییرات H کل مخارج  
L کشش تقاضا K درآمد 

87 »ادغام ریسک و افزایش تقاضا« به عنوان منافع حاصل 
از مبادله، به ترتیب عاید کدام یک از گروه های زیر می شود؟
J بیماران – ارائه دهندگان  H بیماران – بیمه گران  
L ارائه دهندگان – بیمه گران K بیمه گران – ارائه دهندگان 

88 کدام گزینه، مفهوم تعریف زیر است:
»مبلغی است که بیمه شده از قبل به سازمان بیمه گر برای 
ارائه بازپرداخت هزینه های درمانی در آینده می پردازد«

premium حق بیمه H
Coinsurance نرخ فرانشیز J

Copayment مشارکت در پرداخت K
Deductible هزینه ثابت بیمه شده L

را  پیامدها  اقتصادی،  ارزشیابی  روش  کدام  در  89 
می توان بر اساس تعداد سال های زندگی یا کاهش نرخ 

مرگ ومیر سنجیده و مقایسه کرد؟
J تحلیل هزینه اثربخشی H تحلیل کمینه سازی هزینه  

L تحلیل هزینه منفعت K تحلیل هزینه مطلوبیت 
90  درجه ریسک گریزی افراد، بر انتخاب آنها در کدام 

روش اندازه گیری QALY اثر بیشتری دارد؟ 
H قمار استاندارد
J مبادله زمانی 

K مقیاس رتبه بندی 
L شیوه های مبتنی بر خصوصیات و ویژگی ها

بیماری  درمان  برای  بودجه  مبنای  بر  »پرداخت  91 
تمام  پوشش  برای  خاص  مبلغ  »پرداخت  خاص«، 
هزینه های سالمتی در مدت زمان معین« به ترتیب تعریفی 

از کدام نظام های پرداخت می باشد؟
H نظام پرداخت کارمزد- نظام پرداخت بودجه کلی

J نظام پرداخت سرانه – نظام پرداخت حقوق 
K نظام پرداخت حقوق – نظام پرداخت پاداش 

L نظام پرداخت موردی – نظام پرداخت بودجه کلی 
92 هنگامی که مسیر توسعه به سمت پایین خم شده باشد:

H کشش درآمدی تقاضا بیشتر از یک خواهد بود.
J سرعت رشد مراقبت از سرعت رشد درآمد بیشتر خواهد بود.

از  بیش تری  سهم  درآمد،  افزایش  با  مصرف کننده،   K
درآمدش را به مراقبت طبی اختصاص می دهد.

L مراقبت طبی یک کاالی ضروری محسوب خواهد شد.
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93 کدام مورد زیر، برای جبران هزینه های مازاد هزینه 
ثابت بیمه شده به کار می رود؟

J برنامه بیمه اجتماعی مدیکر  H نرخ فرانشیز  
L بیمه خصوصی K حق بیمه  

94 مفهوم »تمایل براي جایگزین  کردن زیان غیرقابل 
پیش بیني یا پرداخت حق بیمه مطمئن را که حتي بیش 
از مقدار مورد انتظار زیان است«، با کدام گروه از افراد زیر 

سازگاری بیشتری دارد؟
H براي افرادی با این ویژگی، مطلوبیت نهایي ثروت، ثابت است.

لحاظ  به  کل،  مطلوبیت  ویژگی،  این  با  افرادی  براي   J
هندسي، محدب است.

K براي افرادی با این ویژگی، مطلوبیت یک واحد پول بیش تر، 
کم تر از عدم مطلوبیت ناشي از یک واحد پول کم تر است. 

درآمد،  نهایي  مطلوبیت  ویژگی،  این  با  افرادی  براي   L
صعودي است.

95 افزایش خسارت مورد انتظار، چه تأثیری بر روی فرد 
بیمه شده می گذارد؟

H منفعت نهایی را کاهش و هزینه نهایی را افزایش می دهد 
J منفعت نهایی را افزایش و هزینه نهایی را کاهش می دهد 

K منفعت نهایی را کاهش می دهد، اما اثری بر هزینه نهایی ندارد 
L منفعت نهایی را افزایش می دهد اما اثری بر هزینه نهایی ندارد 
96 در کدام شیوه تقسیم ریسک و رسیدگی به مطالبات 
اساس  بر  سال  هر  در  بیمه ها  »حق  بیمه گر،  و  کارفرما 

هزینه هاي واقعي سال قبل تغییر مي کند«؟
J نرخ گذاری تجربی  H حق بیمه ثابت 
L نسبت نگهداشت  K خود بیمه 

97 با استفاده از کدام روش ارزشیابی اقتصادی، می توان 
پروژه هاي مختلف سالمتي را که ستانده ي فیزیکي یکساني 

ندارند را با یکدگیر مقایسه کرد؟
J تحلیل هزینه منفعت  H تحلیل هزینه اثربخشی  

L تحلیل کمینه سازی هزینه K تحلیل هزینه مطلوبیت  
98 در روش UCR یا روش مرسوم، معمول و معقول، 
برای تعیین حداکثر مبلغ پرداختي مجاز براي هر خدمت 

درماني کدام مورد زیر مورد استفاده قرار نمی گیرد؟
H چارج هاي سایر پزشکان منطقه در طي سال هاي گذشته

J هزینه هاي فعالیت که شامل هزینه کارکنان غیرپزشکي 
و فضاي مطب 

K چارج هاي پزشک مورد نظر در سال گذشته
L تعدیالت منطقي براي شدت و شرایط ویژه بیمار

99 در خصوص یک نظام تأمین مالی باز کدام مورد زیر 
درست است؟

H در این نظام، دولت به تخصیص بودجه می پردازد
J در این نظام، ریسک پایین بودن کیفیت و کمیت خدمات، باالست

K در این نظام، در بلندمدت، افزایش غیر قابل کنترل هزینه 
پیش بینی می شود 

نارضایتی  میزان  کوتاه مدت،  در  حتی  نظام،  این  در   L
مصرف کنندگان باال خواهد بود

.............. تقاضا  100 کاهش قیمت ویزیت پزشک باعث 
آزمایش های تشخیصی برای می شود.

H افزایش 
J کاهش

K بدون تغییر می ماند
L ابتدا کاهش سپس افزایش می یابد

و  بیمه شدگان  اطالعات  بودن  برابر  صورت  در  101 
بیمه گران در خصوص وضعیت سالمتی بیمه شدگان، کدام 

مفهوم زیر رخ می دهد؟
H انتخاب معکوس

J انتخاب خطر
K انتقال درآمد از اعضای سالم به بیماران پرهزینه 

L مخاطره اخالقی 
102 با وجود آن که افراد جامعه ریسک گریز هستند، 
جمعیت کثیری از آنها احتماالً تمایلی به خرید بیمه درمانی 
به طور داوطلبانه ندارند، دلیل این مسئله کدام مورد زیر 

می تواند باشد؟
J انتخاب خطر H مخاطره اخالقی 

L نرخ گذاری جمعی  K انتخاب معکوس 
103 کدام مورد زیر، مفهوم خزیدن DRG است؟

H انگیزه برای تولید هرچه بیشتر خدمات 
J پیچیده گزارش کردن بیماری های ساده 

K کم درمانی و استفاده از منابع کمتر
L افزایش تعداد موارد درمان 

104 خزش کد و کم درمانی به ترتیب در کدام روش های 
مختلف پرداخت اتفاق می افتد؟

H نظام پرداخت کارمزد- مقیاس ارزش نسبی 
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J مقیاس ارزش نسبی– نظام پرداخت مورد تشخیصی 
K نظام پرداخت پاداش – نظام پرداخت بودجه ای

L نظام پرداخت مورد تشخیصی– نظام پرداخت کارمزد 
105 ساز وکار اصلی برای تأمین مالی خانه های پرستاری به 

عنوان پوشش مکملی برای تعداد زیادی از افراد کهنسال که 
در آنجا به سر می برند، کدام مورد زیر است؟

J مدیکر H مدیکی 
L خدمات سالمت ملی K مدیگپ  

سؤاالت کنکور

106 تابع مطلوبیت کل ثروت فردی به صورت شکل زیر 
است، در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش ریسک این فرد 

)98 HTA چه اظهارنظر می توان کرد؟ )ارشد

J ریسک پذیر است H ریسک گریز است 
L قابل تعیین نمی باشد. K ریسک خنثی است 

107 بیمه های خصوصی سعی دارند که سالم ترین افراد 
که زیان های مورد انتظارشان کمتر از حق بیمه دریافتی 
است انتخاب نمایند، به این پدیده چه گفته می شود؟ )ارشد 

)98 HTA

Moral hazard H
Cream skimming J
Adverse selection K

Supplier induced demand L

بخش  منابع  تخصیص  اقتصادی  نظام  کدام  در  108 
بهداشت و درمان بر مبنای اولویت بندی »نیاز« می باشد؟ 

)98 HTA ارشد(

J اقتصاد دستوری H اقتصاد بازار 
L اقتصاد آزاد K اقتصاد مختلط 

109 زمانی که تصمیم خرید خدمات درمانی بر اساس 
کدام مسئله  واقعی،  ارزش  نه  است  انتظار  مورد  ارزش 

مطرح است؟ )ارشد اقتصاد بهداشت 98(
J تناقض وبلن H تناقض عقالیی 

L تناقض آب- الماس K تناقض آب –آب 
برای  قیمت  تبعیض  امکان  شرایط  کدام  تحت  110 

خدمات درمانی وجود دارد؟)ارشد اقتصاد بهداشت 98(
H امکان جداسازی بازارها- تشابه کشش های قیمتی

J عدم امکان جداسازی بازارها- تفاوت در کیفیت خدمات

K عدم امکان آربیتراژ- تفاوت در کشش قیمتی
L امکان آرابیتراژ- تفاوت در کشش قیمتی

111 در مورد مشکالت با بار بیماری برابر، کدام گزینه 
صحیح است؟ )دکتری مدیریت و اقتصاد سالمت 98(

QALY H یکسانی دارند
DALY J یکسانی دارند

K بار اقتصادی یکسانی دارند 
L مرگ ومیر یکسانی دارند

باز«  »استحقاق  نظام  ویژگی های  از  کدام یک  112 
می باشد؟ )دکتری مدیریت و اقتصاد سالمت 98(

انگیزه کمی برای  ارائه دهندگان  انگیزه زیاد و  بیماران   H
کاهش استفاده از خدمات دارند.

J بیماران انگیزه کم و ارائه دهندگان انگیزه زیادی برای 
کاهش استفاده از خدمات دارند.

K بیماران و ارائه دهندگان انگیزه زیادی برای کاهش استفاده 
از خدمات دارند.

L بیماران و ارائه دهندگان انگیزه کمی برای کاهش استفاده 
از خدمات دارند.

قرار   )externality( بیرونی  اثرات  جز  کدام یک  113 
می گیرد؟ )دکتری مدیریت و اقتصاد سالمت 98(
H تأثیر واکسیناسیون فرد بر ابتالی او

J تأثیر مصرف مراقبت های سالمت فرد بر بهره وری اش
K تأثیر آلودگی کارخانه ها بر سالمت شهروندان

L تأثیر افزایش قیمت گوش بر مصرف آنها
اقتصاد  دارد؟)ارشد  اشاره  مسئله  کدام  به  زیر  جمله  114 

بهداشت 97(

به  بلکه  نیست  موجود  درمانی  خدمات  ذات  در  »ارزش 
کمیابی و تعداد واحدهای مورد استفاده آن بستگی دارد«

J تناقض آب - الماس H تناقض آب - آب 
L تناقض قیمت گذاری K تناقض خست 
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پاسخنامه تشریحی سؤاالت تألیفی اقتصاد سالمت

11. x  L K J H
مبحث: فصل یک کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

به صورت کلی دو نوع کارایی وجود دارد: کارایی فنی و کارایی 
تخصیصی

کارایی فنی؛ یعنی انجام فعالیت های موردنظر با استفاده از 
کمترین منابع ممکن یا انجام بیشترین فعالیت های ممکن با 
استفاده از حجم مشخص منابع به طوری که کمترین نهاده را 
برای رسیدن به سطح مشخصی از تولید به کار بریم. کارایی 
فنی زمانی حاصل می شود که اقتصاد روی مرز یا منحنی 

امکانات تولید قرار بگیرد.
کارایی تخصیصی؛ مستلزم ترکیبی از کاالها و خدمات است 
که با خواست ها و ترجیحات مردم سازگار است. در حقیقت 
ترکیبی از کاالها که رفاه جامعه را حداکثر کند دارای کارایی 
تخصیصی است. بدین ترتیب کارایی تخصیصی زمانی حاصل 
می شود که منافع و هزینه نهایی مربوط به هر کاال برابر باشند.

به اصطالح می گوییم کارایی فنی »درست انجام دادن کارها« و 
کارایی تخصیصی »انجام کارهای درست« است.

21. x  L K J H
مبحث: فصل یک کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

مالحظات مربوط به عدالت یا برابری را در سه حوزه می توان 
موردتوجه قرارداد:

عدالت در تأمین مالی
عدالت در تأمین مراقبت سالمتی: عدالت در ارائه مراقبت های 
سالمتی به این مفهوم است که مراقبت سالمت باید برحسب 

نیاز توزیع شود تا تمایل و توانایی پرداخت
عدالت در ستانده سالمتی )سالمت برابر(

31. x  L K J H
مبحث: فصل دو کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

در بسیاری از نظام های سالمتی پیشرفته افراد دارای پزشک 
امین خانواده اند، زیرا با ایجاد ارتباط بلندمدت میان بیمار و 
پزشک، بسیاری از بی اطمینانی ها کاهش ها کاهش یافته و 
نیازی به تنظیم قراردادهای تفصیلی و پرهزینه با ضمانت 
اجرایی پایین نیست. از این رو اعتماد، هزینه های معامله را 
کاهش می دهد که این امر به عامل تعیین کننده اندازه بازار در 

تعیین هزینه های معامله مربوط می شود.
41. x  L K J H

مبحث: فصل دو کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

تنها مصرف مراقبت های طبی موردنیاز دیگران باعث رضایت 
پدرمآبانه  بیرونی  مزایای  در  که  است  مفهومی  فرد،  بیشتر 
مطرح می شود. اگر فردی اعتقاد داشته باشد که تمام آحاد 
در  هستند  سالمتی  مراقبت های  دریافت  مستحق  جامعه، 
این صورت دسترسی دیگران به مراقبت های سالمتی مورد 

نیازشان رفاه وی را نیز افزایش هستند. 
حداقل  به  کشور  آحاد  کلیه  رایگان  دسترسی  سیاست 
مراقبت های سالمتی را می توان بر اساس این نوع آثار بیرونی 

توجیه کرد.

51. x  L K J H
مبحث: فصل دو کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

فروض رقابت کامل عبارتند از:
تعداد زیاد تولیدکننده که کاالی مشابه تولید می کنند و این 

کاال توسط تعداد زیادی تولیدکننده خریداری می شود.
ورود و خروج به بازار آزاد است و دولت مقررات ورود و خروج 

وضع نمی کند.
مصرف کنندگان از کیفیت و قیمت محصوالت آگاهی دارند.

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید تمامی هزینه ها و منافع 
اجتماعی را در تصمیمات خود لحاظ کنند.

61. x  L K J H

مبحث: فصل دو کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
الزام داشتن گواهی نامه، محدودیت تبلیغات، رعایت معیارهای 
اخالقی، برنامه های تضمین کیفیت، مهار هزینه ها ازیک طرف 
موجب کاهش هزینه های معامالتی و بی اطمینانی و از طرفی 
دیگر موجب ایجاد موقعیت انحصاری، کاهش آزادی انتخاب 
مصرف کنندگان و افزایش قیمت خدمات یا مراقبت ها می شود 

که موارد دوم موجب شکست بازار و مداخله دولت می شوند.

71.  z  L K J H

مبحث: فصل دو کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
موانعی که به صورت طبیعی ممکن است برای ورود و خروج به 
وجود آید عبارت است از بازدهی صعودی نسبت به مقیاس یا 
هزینه های ثابت باال در تولید ازجمله موانع طبیعی برای ورود 
به بازار هستند. اگر هزینه های ثابت باشد ممکن است تنها یک 
یا معدودی از بنگاه ها بتواند کاالهای موردنیاز مصرف کنندگان 
را با کمترین هزینه تولید کنند. به لحاظ نظری نیز چنانچه 
هزینه متوسط بلندمدت نزولی باشد تنها یک بنگاه می تواند در 
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آن صنعت فعالیت کند. گرفتن گواهی و تأییدیه مانعی است که 
دولت از طریق وضع مقررات به صورت مصنوعی ایجاد می کند.

81. x  L K J H

مبحث: فصل چهارم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
هنگامی که مقدار زیادی از یک کاال عرضه شود، منافع کل 
زیاد و منافع نهایی آن کم می شود و در نتیجه قیمت آن کاال 

کاهش می یابد، مثل آب
هنگامی که مقدار کمی از یک کاال عرضه شود، منافع کل 
کم و منافع نهایی آن زیاد می شود و در نتیجه قیمت آن کاال 

افزایش می یابد مثل الماس
y  در خیلی از مناطق آب وجود دارد، این فراوانی آب باعث

می شود زمانی که فرد تشنه باشد، آب در اختیار داشته و 
رفع تشنگی کند فرد چند لیوان بیشتر نمی تواند آب بخورد 
در نتیجه منفعت کل آب روی منحنی تقاضا بسیار باال 
است، اما منفعت نهایی یعنی ارزش آخرین لیوان آب روی 
منحنی بسیار پایین است. منفعت نهایی مبنای تعیین قیمت 

در بازار است.

91. x  L K J H

مبحث: فصل یک کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
از  بسیاری  دهد،  افزایش  را  دارو  قیمت  داروخانه ای  اگر 
مصرف کنندگان به داروخانه های دیگر در آن منطقه مراجعه 
می کنند، به طورکلی تقاضا برای بنگاه باکشش تر است، زیرا 
محصول  برای  خوبی  جانشین های  یک صنعت  بنگاه های 

یکدیگر تولید می کنند.
y  ،هرچه جانشینی بیشتری برای کاالیی وجود داشته باشد

تقاضای آن کاال باکشش تر است.
y  در شرایط رقابت کامل تقاضا برای بنگاه کاماًل با کشش

است.

101. x  L K J H
مبحث: فصل چهار کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

رابطه بین درآمد نهایی و کشش قیمتی تقاضا به صورت زیر است:
y  1- ( کشش قیمتی واحد باشد، درآمد نهایی( MR = p

نیز واحد خواهد بود، در نتیجه تغییرات تولید اثری بر درآمد 
ندارد.
y  اگر کشش قیمتی بزرگ تر از یک باشد، درآمد نهایی نیز

بزرگ تر از یک خواهد بود، در نتیجه افزایش قیمت درآمد 
را افزایش می دهد.

y  اگر درآمد نهایی کمتر از صفر باشد، یعنی کشش قیمتی

کوچک تر است، در نتیجه کاهش تولید، درآمد را افزایش 
می دهد.

کمرنگ  بیمار  برای  را  قیمت  نقش  اضطرار  وضعیت های 
می کند. در این حالت مراقبت های درمانی نسبت به قیمت بی 

کشش است و بیمار نسبت به قیمت حساسیتی ندارد.

111. x  L K J H

مبحث: فصل چهار کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
باید توجه داشت که حساسیت مصرف کنندگان نسبت به قیمت 
در بلندمدت به مراتب بیشتر از کوتاه مدت است. اگر بیمارستانی 
بیمارستان  بلندمدت  افزایش دهد، در  را  قیمت خدمات خود 
دیگری ساخته خواهد شد و بیمارستان سابق بخشی از مشتریان 
و یا بازار را از دست خواهد داد. همچنین مخالفان ممکن است 
علیه آن بیمارستان سازمان دهی شوند و هزینه هایی را با وضع 

مقررات سخت به بیمارستان ها تحمیل کنند.

121. x  L K J H

مبحث: فصل چهار کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
تبعیض  را  مختلف  بازارهای  در  متفاوت  قیمت های  تعیین 
به  اقدام  است  قادر  انحصارگر  صورتی  در  می نامند.  قیمت 
تبعیض قیمت کند که بتواند قیمت متفاوتی برای محصولش 
در هر بازار تعیین کند به طوری که امکان آربیتراژ بین بازارها 
وجود نداشته باشد. از طرفی کشش قیمتی تقاضا بین بازارها 
متفاوت باشد، انحصارگر می تواند با تبعیض قیمت سود خود 

را افزایش دهد. 
y  در بازاری که کشش تقاضا کم است، باید قیمت در سطح

باالتر و در بازاری که کشش تقاضا باالست قیمت در سطح 
پایین تری تعیین شود.

y  پذیرفته شده است نیز  اجتماعی  لحاظ  به  تبعیض قیمت 
و در بخش سالمت هم به طور گسترده استفاده می شود. 
متداول ترین شکل تبعیض قیمت در بخش سالمت دریافت 
قیمت بیشتر از گروه های درآمدی باال و کسانی است که 

زیر پوشش بیمه هستند.

131. x  L K J H

مبحث: فصل چهار کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
کاهش در زیان رفاهی مستلزم افزایش دانش پزشکی است. 

هرچه کشش تقاضا کمتر باشد، کاهش یا افزایش مصرف کاال 
نسبت به مقدار بهینه آن زیان رفاهی بیشتری تولید می کند، 
همچنین در مواردی که عالئم و شاخص های طبی واضح 

نیستند، ضریب تغییرات بیشتر خواهد بود.
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y  زیان رفاهی حاصل از اختالف نظر پزشکی یا تفاوت در نرخ
استفاده از مراقبت ها یا بی اطمینانی ها به سه عامل بستگی 

دارد: ضریب تغییرات، کشش تقاضا و کل مخارج
y  .ضریب تغییرات سردرگمی اهمیت پول را بیشتر می کند

هرچه اختالف نظر پزشکی بیشتر باشد یا تفاوت در نرخ 
استفاده از مراقبت ها در مناطق مختلف مطابق معیار ضریب 

تغییرات بیشتر باشد، اتالف رفاه بزرگ تر خواهد بود.

141. x  L K J H

مبحث: فصل سه کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
در خصوص نقش آموزش در سالمتی بر اساس تئوری های 

موجود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
y  ،دارند بهتری  آموزش  اشخاصی که  گراسمن،  نظریه  در 

سالمتی را با کارایی بیشتری تولید می کنند؛ یعنی آموزش 
موجب انتقال تابع تولید سالمت به سمت باال می شود. افراد 
تحصیل کرده فناوری را بهتر می فهمند و اطالعات بیشتری 

در مورد چگونه سالم بودن دارند.
y  طبق نظریه فوچز، هیچ گونه رابطه علت و معلولی بین

آموزش و سالمتی وجود ندارد؛ یعنی آموزش و سالمتی 
فقط به لحاظ آماری با یکدیگر رابطه دارند. آنها با یکدیگر 
همبستگی مثبت دارند فقط به این دلیل که هر دو تحت 
تأثیر عوامل یا متغیرهای مشترکی قرار می گیرند. به طور 
مثال کشورهای ثروتمند هم آموزش بهتر و هم سالمتی 
بهتر دارند. فوچز برای تحلیل رابطه آموزش و سالمتی از 

مفهوم نرخ تنزیل استفاده می کند.

151.  z  L K J H

مبحث: فصل دوم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
سه مورد زیر موجب افزایش هزینه های معامله می شود:

y  بی اطمینانی از طرف عرضه
y  عدم تقارن اطالعات
y عدم امکان اندازه گیری کیفیت

161. x  L K J H
مبحث: فصل چهارم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

درصد تغییرات در یک متغیر به درصد تغییرات در متغیر دیگر 
اندازه گیری  را کشش می گویند. کشش به واحد یا مقیاس 
حساس نیست. تقاضا برای بنگاه باکشش تر از تقاضای یک 

فرد است.
y  کشش تقاضای بازار برابر متوسط تقاضای تک تک افراد

است. تقاضا برای بنگاه باکشش تر از تقاضای یک فرد است.

y  باشد داشته  وجود  کاال  برای  بیشتری  جانشین  هرچه 
تقاضای آن کاال باکشش تر است.

171. x  L K J H
مبحث: فصل پنجم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

مشارکت در پرداخت: مبلغ مشخصي که بیمار به ازای هر واحد 
خدمات یا کاالي دریافتي بپردازد، هدف از این کار، جلوگیري 
از مصرف بیش ازحد مراقبت هاي درماني است. مثال: 2 دالر 

براي هر نسخه، 5 دالر براي هر نوبت مالقات پزشک.
y  حق بیمه: مبلغي که بیمه شده در مقابل ارائه یا بازپرداخت

هزینه هاي درماني در آینده، به شرکت بیمه اي یا سازمان 
بیمه گر پرداخت مي کند.

y  نرخ فرانشیز: درصدي از هزینه ها که بیمه  شده باید تقبل
کند که در هنگام وقوع حادثه از طریق مشارکت در پرداخت 

سهیم شود را نرخ فرانشیز مي گوییم.
y  هزینه ي ثابت بیمه شده: بخشي از هزینه ها که فرد بیمه

آغاز شود،  بیمه  تعهدات شرکت  اینکه  از  قبل  باید  شده 
پرداخت کند.

181.  x  L K J H
مبحث: فصل پنجم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

روش های دست چین کردن:
y  عدم پذیرش افراد مبتالبه بیماري هایي چون ایدز، سرطان

یا برخي از بیماري هاي مزمن پرهزینه.
y  با برنامه  مانند  سالم تر  افراد  جذب  براي  مزایا  طراحي 

پوشش بیش تر براي پزشکي کودکان مانند واکسیناسیون، 
برنامه هایي با پوشش خدمات طب ورزش یا سقط جنین/ 
دچار  افراد  براي  مناسب  دارویي  پوشش  با  برنامه هایي 

بیماري هاي مزمن
191.  z  L K J H

مبحث: فصل ششم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
در این روش، بهبود سالمت افراد با افزایش بهره وري و درآمد 

آنها اندازه گیري می شود.
در این روش، هزینه ي اقتصادي مستقیم بیماري )هزینه ي 

تولید ازدست رفته( محاسبه می شود.
روش هزینه  بیماري یا روش سرمایه انسانی، هزینه ي عدم 
اجراي برنامه و ادامه ي شیوه معالجه موجود را از نظر بهره وري 

و درآمدهاي آتي ازدست رفته محاسبه مي کند.
y  روش ارزش گذاری مشروط و روش تخمین منابع تقاضا و

محاسبه ي مازاد مصرف کننده دو روش استاندارد محاسبه ي 
تمایل به پرداخت می باشند.
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201.  x  L K J H

مبحث: فصل ششم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
y  کارآمد تخصیص  فایده؛  هزینه  تحلیل  در  اصلي  منطق 

منابع، در شرایطي است که به بازار دسترسي نداریم.
y  در تحلیل هزینه فایده، رفاه اجتماعي زماني افزایش مي یابد

که منافع حاصل از پروژه بیش تر از هزینه هاي پروژه باشد.
y  چه مستقیم  چه  منافع  و  هزینه  تحلیل،  کلیه  این  در 

غیرمستقیم باید مورد توجه قرار گیرد.
y  ،واحد مشترک براي اندازه گیري ستانده ،CBA در تحلیل

پول است، در CBA، ستانده و هزینه ها با واحد مشترکي 
)پول( اندازه گیري مي شوند.

211.  x  L K J H
مبحث: فصل هفتم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

سهم بیمه شده در هزینه های درمانی پس از پرداخت هزینه 
ثابت بیمه شده، نرخ فرانشیز می باشد.

نرخ فرانشیز یکی از روش هایی است که از طریق آن بیمه شده 
در پرداخت سهم هزینه های درمانی خود مشارکت می کند. از 

روش های دیگر پرداخت نیز هزینه ثابت بیمه شده و مشارکت 
در پرداخت می باشد.

221.  x  L K J H

مبحث: فصل هفتم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
خدمت دهندگان در نظام پرداخت موردی، چون بر اساس 
حق الزحمه  خاص،  درمانی  اقدام  برحسب  نه  و  تشخیص 
زیر  روش های  از  را  خود  درآمد  می توانند  می کنند،  دریافت 

بیشتر می کند:
1( پیچیده گزارش کردن بیماری های ساده

2( افزایش تعداد موارد
3( کم درمانی و استفاده از منابع کمتر

4( انتخاب بیمارانی سالم تر و کم هزینه تر )دست چین کردن 
موارد بیماری غیر جدی و کم هزینه(

231. c  L K J H

مبحث: فصل هشتم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
رجوع شود به جدول صفحه 380 کتاب:

وجود دروازه بان
بلهخیر

شبکه ارائه کننده
نقطه سرویس )POS(کارمزد )FFS(خیر
سازمان حفظ سالمتی )HMO(سازمان ارائه کننده مرجح )PPO(بله

241.  x  L K J H

مبحث: فصل هشتم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
جدول 8-1 فصل هشتم خوانده شود:

در یک نظام تأمین مالی بسته:
y  دولت: دولت بودجه را اختصاص می دهد و ریسک مالی

وجود ندارد.
y  بیمار: بیماران مراقبت را دریافت می کنند و ریسک پایین

بودن کیفیت و کمیت برخورداری در ارائه خدمات وجود 
دارد.
y  ارائه کننده: خدمات تولید و عرضه می کنند )مصرف کنندگان

ابراز نارضایتی می کنند(
y  مشکالت کوتاه مدت: دولت برای همه چیز مورد سرزنش

قرار می گیرد.
y  بوده ناکارآمد  و  پویا  غیر  سیستم  بلندمدت:  مشکالت 

را  هزینه ای  مصرف کنندگان  زیرا  نیست،  پاسخگو  و 
پرداخت نمی کنند.

251.  x  L K J H
مبحث: فصل پنجم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا

مقایسه  اساس  بر  بیمه  خرید  مورد  در  فرد  که  تصمیمی 
احتمال ابتالی فرد به بیماری با حق بیمه می گیرد، انتخاب 

نامتناسب می نامیم.
فرایندی که در آن، بیمه گر سالم ترین افراد که زیان های مورد 
انتظارشان کمتر از حق بیمه دریافتی است انتخاب می کند، 
به  دست چین کردن می نامند.واکنش منطقی مصرف کننده 
کاهش قیمت مراقبت های سالمتی را که در نتیجه بیمه ایجاد 

می شود خطر اخالقی می نامند.
261.  x  L K J H

مبحث: فصل ششم کتاب اقتصاد سالمت مهرآرا
دو روش اصلی برای محاسبه منافع ریالی پروژه های سالمتی 

مورداستفاده قرارگرفته است:
روش سرمایه انسانی و روش تمایل به پرداخت

افزایش  با  افراد  سالمت  بهبود  انسانی،  سرمایه  روش  در 


