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 به نام خدا

  کانادا در خیران نقش

 بندیدسته یک در. کندمی بهداشت بخش صرف را خود ساالنه بودجه از درصد ۰۱ حدود متوسط طور به کانادا دولت

 «بهداشت بخش» و «بیمارستان» ،«هاداروخانه» ،«پزشکان» عامل ۴ به سالمت بخش در کانادا در شده پرداخت مخارج

 سهم درصد ۶۲ ها،داروخانه سهم درصد ۰۱ پزشکان، سهم پرداختی مخارج از درصد ۶۲ حدود کانادا در. شودمی پرداخت

 به را خود شهروندان دسترسی کانادا، ملی سالمت طرح. بود خواهد بهداشت بخش سهم نیز درصد ۲ و بیمارستان

  .است ساخته میسر پرداخت برای آنها توانایی از نظر صرف پزشکی هایمراقبت

 را سالمت مراقبت پوشش شاغل، هایکانادایی اکثر

 سالمت نظام. کنندمی دریافت اشتغال مزیت یک عنوانبه

 است اجتماعی سالمت بیمه هایطرح از ایشبکه کانادا،

 منابع. شودمی مالی تامین مرکزی دولت واسطهبه عموما و

 دسته ۳ به توانمی را کانادا در سالمت مراقبت اصلی

 «خیریه موسسات» و «بیماران پرداختی» ،«هامالیات»

 سالمت مراقبت مالی اصلی منبع هامالیات. کرد تقسیم

 اخذ هاایالت و نواحی فدرال، هایدولت سوی از که است

 صورتبه بیماران از سالمت منابع دوم بخش. شوندمی

 به شدهداده تخصیص مبلغ. شودمی تامین( PHI) خصوصی درمان بیمه یا( OPP) جیب از هاییپرداخت شکل به انفرادی

 سوی از که سالمتی خدمات و کاالها از ایدسته برای هادولت توسط نخست درجه در سالمت، موسسات و کنندگانارائه

 و تخدما بابت انفرادی صورتبه بیماران و کنندگانمصرف توسط بعد مرحله در و شوندمی فراهم یارانه صورتبه هادولت

 نابعم تامین در که بوده گروه سومین نیز خیریه موسسات. شودمی فراهم هستند، خصوصی بخش در که سالمتی کاالهای

 هایهزینه کل درصد ۰۱ تقریبا. آفرینندمی نقش خاص بیماران و جامعه پذیرآسیب بخش برای ویژه به سالمت بخش

 بخش دو به خصوصی بخش در پرداخت. شودمی تامین هاایالت و نواحی فدرال، هایدولت سوی از مالیات اعمال از سالمت

 ناهمگون، منابع برخی از باقیمانده درصد ۳ و درصد ۰۶ حدود خصوصی سالمت بیمه درصد، ۰۱ حدود جیب از هایپرداخت

 نتامی در هامالیات نقش چه اگر بنابراین. شودمی تامین خیریه موسسه هایاهدایی و اجتماعیبیمه هایصندوق قبیل از

 هایبیماری هزینه از زیادی سهم تا شده باعث خیریه بخش درصدی ۳ سهم اما است، توجهقابل سالمت بخش بودجه

 .شود پرداخت پذیرآسیب اقشار و خاص
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