
تواند خالهاي موجود در پوشش مالی دولتی آیا بیمه درمان خصوصی می
دهد یا را پر نماید؟ آیا دسترسی به خدمات بهداشتی را افزایش می

بخشد؟ وري در ارائه خدمات بهداشتی را بهبود میبهره
خصوصی در درمانهاي بیمه ها و چالشها، شکستموفقیتحاضر، کتاب 

ها از جمله کانادا، برزیل، سطح جهان را از طریق مطالعات موردي کشور
توسط متخصصان برجسته مصر، هند، فرانسه، ایرلند و سایر کشورها که

تاریخچه هر مطالعه موردي .کندبررسی میبه نگارش در آمده است، ملی 
خصوصی و تعیین تأثیر آن بر درمانگیري بیمه و سیاست را در شکل

رغم تنوع زیاد در اندازه و علی.گیردعملکرد سیستم بهداشتی در نظر می
عملکرد بازارهاي بیمه درمانی خصوصی، این کتاب الگوهاي مشخصی را 

دهد چگونه در حالی که نشان می. کندشناسایی میهادر سراسر کشور
هاي عمومی موثر است، بر سیاستتاریخ و سیاست یک مانع پایدار در برا

.کندگذاران ترسیم میهاي ارزشمندي را براي سیاستدرس
هاي اي براي افرادي است که مشتاق درك نقشین کتاب منبع فوق العادها

هاي جایگزین.دمختلف بیمه درمانی خصوصی در سراسر جهان هستن
منحصر بیمه خصوصی بسیار زیاد است، به طوري که هر کشور سیستمی 

هاي بودجه عمومی در نظر گرفته به فرد براي ارائه خدمات در کنار پوشش
این کتاب برخی از بهترین محققان در امور مالی بهداشت و درمان . است

هاي مختلف، را گرد هم آورده است که درك بسیار خوبی از سیستم
گرچه این کتاب براي دانشجویان .هاي آنها دارندها و شکستموفقیت

بسیار مفید خواهد بود، اما این تجزیه و تحصیالت تکمیلی، دانش پژوهان
در زمینه تأمین گذاران ها و سیاستاي براي دولتتحلیل مورد توجه ویژه

صفحه به 594فصل و 16کتاب در . استمالی سیستم هاي بهداشتی 
. نگارش در آمده است
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