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مقدمه

نيازهاي سالمت افراد نسبت به گذشته تفاوت زيادي پيودا
کرده است .اين تفاوت در تمامي گروهها اعو از ثروتمنودان و

کومش
فقرا مشهود ميباشد .اين تغييرات باعو

جلد  ،22شماره ( 2پياپي  ،)02بهار  – 1330ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
تقااواي فزاينودهاي

پزشووکي بووود .کوواهش پرداخووت مسووتقي از جي وب بيموواران

براي محافظت مالي خانوارها در برابر هزينه هاي سالمت شده

بسووتريشووده بيمووهاي بووه  %12در بيمارسووتانهوواي دولتوي و

است [ .]1،2بر اين اساس نظامهاي سالمت نه تنهوا مسوووليت

جلوگيري از ارجاع بيماران براي خريود دارو ،لووازم مصورفي

ارتقاي سالمت افراد و پاسخ دادن به انتظارات مردم را بر عهده

پزشکي و خدمات تشخيصي درماني به خوار بيمارسوتان از

دارند ،بلکه مسووليت حفاظت از آنها در برابر هزينههاي مالي

اهداف اختصاصي اين برنامه ميباشد [ .]8سه قابلتووجهي از

دريافت خدمات سالمت را نيز بر عهده دارند [.]3

مراجعين به بيمارستان هاي دولتي را افرادي تشکيل مويدهنود

اين هدف در گزارش سازمان جهواني بهداشوت بوهعنووان

که نيازمند مداخالت پرهزينه هستند .محالعات انجامشده بعد از

مشارکت مالي عادالنه در نظوام سوالمت محورد شوده اسوت.

اجراي طرد تحول در کشور نشان ميدهد کوه اجوراي طورد

مشارکت مالي عادالنه در نظام سالمت به اين معني اسوت کوه

تحول سالمت باع

کاهش ميزان پرداختي بيماران و مشارکت

خحراتي که خانوارها به دليل هزينههواي مورتب بوا دريافوت

مالي آنها در سالمت شده است [.]8

خدمات سالمت مورد نياز با آن مواجه ميشوند ،نه بر اسواس

سؤال اساسي اين است که طرد تحول چوه توأثيري روي

خحر خود بيماري ،بلکه بايد برحسوب تووان پرداخوت آنهوا

مواجهه اين دسته از خانوارها با هزينههاي کمرشکن و فقر بوه

توزيع شود .يک نظام سالمت بوا مشوارکت موالي عادالنوه ،از

دليل هزينههاي سالمت داشته است .پژوهش حاار بوا هودف

حفاظت همه افراد از نظر مالي اطمينان حاصل مينمايد .نظوام

پاسخ به اين سؤال در محي مرکز آموزشي پژوهشي درمواني

سالمتي که افراد يوا خانوارهوا بعاواد در آن از طريوق خريود

امام راا (ع) با بيش از  322تخت فعال طراحي و اجرا شوده

مراقبت مورد نياز خود بهسوي فقر سوق داده ميشوند و يا بوه

است.

دليل هزينه مجبور به عدم خريد مراقبت ميگردنود ،ناعادالنوه

مواد و روشها

است [.]4-1
مواجهه مردم با هزينههاي کمرشکن سالمت و فقر به دليل

پژوهش حاار محالعهاي مقحعي -توصويفي بوود .جامعوه

هواي انودازهگيوري

پژوهش در اين محالعه کليه خانوارهاي داراي بيمار بستري در

عادالنه بودن تأمين مالي هر نظام سالمت ميباشود .محالعوات

مرکز آموزشي پژوهشي درماني امام راا (ع) دانشوگاه علووم

انجام شده در اين خصوص نشوان داده کوه ميوزان مواجهوه بوا

پزشکي مشهد در شوهر مشوهد بودنود .بوراي انتخوا نمونوه

هزينه هاي کمرشکن سالمت بوا واوعيت بسوتري فورد ،فقور،

پژوهش در ابتدا دادههاي مربو بوه پرونودههواي بسوتري در

سکونت در روستا و نداشوتن بيموه درمواني ارتبوا داشوته و

طول ماههاي خرداد و آبان  1334اخذ و بر اساس هزينه کول

احتمال مواجهه با آن را افزايش ميدهد [.]0-5

مرتب شدند و در مرحله بعود پرونوده هواي داراي موداخالت

هزينههاي سالمت ،از مهو تورين شواخ

طرد تحول سالمت از ارديبهشت  1333در کشوور آاواز

پرهزينه (شامل يکسوم باالي هزينه) تعيين شودند .دادههواي

گرديد .هفت بسته خدمتي به اين منظور تعريف و بهمنظور اجرا

سالمت خانوار قبل از مرتب شدن بر اساس هزينه کول موورد

به دانشگاههاي دولتي ابالغ گرديد .يکي از اين بسته ها کاهش

بررسي قرار گرفت و بر اين اسواس حودود  12هوزار پرونوده

ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي دولتوي بوود.

براي اين دو ماه بررسي و مراحل بعد انجام شد .بوراي ايجواد

هدف کلوي ايون برناموه حفاظوت موالي شوهروندان در برابور

قابليت تعمي نمونه به خانوارهواي داراي موداخالت پرهزينوه

هزينههاي سالمت با محوريت اقشوار آسويبپوذير ،از طريوق

حج نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد  221خانوار تعيوين

ساماندهي خدمات بيمارستاني و کاهش پرداخت سه بيماران

شد که بهصورت تصادفي منظ انتخا شدند.

در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

سلمان شجاعي و همکاران
به منظور تعيين هزينه هاي خانوارهاي نمونه پس از اجراي

هزينهها و براي تعيين مقدار آنها در صورت عدم اجراي طرد

طرد تحول سالمت پرسشناموه اي دوقسومتي طراحوي و بور

تحول ،از يک نشست تخصصي بوا حاوور چهوار کارشوناس

اساس آن اطالعات خانوارها از طريق تماس تلفني بوه دسوت

واحد حسابداري درآمد اسوتفاده شود .اسوتفاده از ايون روش

آمد .بخش اول پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و بخش دوم

باع عدم نياز به تنزيل هزينهها به قبل شد .عالوه بر ايون بوه

که براي تعيين ميزان مخار خانوارها بود از پرسشنامه طرد

دليل اينکه خانوار مورد بررسي در دوره بعد از اجوراي طورد

هزينه درآمد خانوار که بهصورت سواالنه توسو مرکوز آموار

دقيقاد به شراي قبل از اجراي طرد شبيهسازي ميشود ،دقوت

ايران جمعآوري ميگردد اقدام شد .در ايون پرسوشناموه کوه

مقايسووه بووه افووزايش يافووت و اثوورات سوواير متغيرهوواي

روايي و پايايي آن مورد تائيود مرکوز آموار ايوران مويباشود،

مخدوشکنندهاي که ممکن است در دوره اجوراي طورد روي

هزينههاي خانوار در  14عنووان دسوتهبنوديشوده کوه هموين

پرداخت از جيب خانوارها تاثير داشته باشند به صورت کامول

عناوين براي تعيوين مقودار مخوار خووراکي و ايرخووراکي

حذف شده است.
بعد از جمعآوري دادههاي هزينهاي در خصووص مخوار

خانوارها مورد استفاده قرار گرفت.
هزينه هاي سالمت خانوارها نيز بعد از اجراي طرد تحول
از پرونده درماني آنها از سيست اطالعات بيمارستاني

)(HIS

سالمت و مخار خانوار و بوا حوذف سوه طورد تحوول در
صورتحسا بيماران و انتقوال آن بوه سوه بيموار مشوخ

استخرا گرديد .بنابراين در اين محالعه تنها هزينههاي مستقي

گرديد که اين خانوار در شراي جديود نسوبت بوهمواجهوه بوا

درماني مدنظر بوده است .طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت،

هزينههاي کمرشکن و فقر چه واعيتي داشت.

خانوارهايي که مخار سالمت آنها برابر يا بويشتور از %42

آن دسته از خدمات ،داروها و اقالمي کوه قبول از اجوراي

ظرفيت پرداخت آنها باشد ،دچار هزينههاي کمرشکن سالمت

طرد تحول در بيمارستان ارائوه نشوده و بيموار بايسوتي ايون

شده اند .ظرفيت پرداخت خانوار نيز بوه صوورت کول مخوار

خدمات ،دارو يا اقالم را از خار از بيمارستان تهيه ميکرد از

خانوار منهاي مخار معاش خانوار تعريف ميشود.

صورتحسا بيمار حذف و به پرداخت از جيب بيمار افزوده

البته در حالتي که مخوار خووراکي خوانوار بويشتور از

شد .بوه ايون منظوور از يوک نشسوت تخصصوي بوا حاوور

مخار معاش خانوار بود ،ظرفيت پرداخت خانوار به صوورت

کارشناسان دارو (دو نفر) و تجهيزات پزشکي (سه نفر) استفاده

کل مخار خانوار منهاي مخار خوراکي خانوار تعريف شود

شد.

[ .]3خانوارهايي که  32تا  %42ظرفيت پرداخت خوود را بوه

استفاده از اين روش مزايايي مانند عدم نياز به اسوتفاده از

هزينههاي سالمت اختصاص داده بودنود ،مسوتعد مواجهوه بوا

نرخ تنزيل را داشته از طرف ديگر بوا ايون روش اثور اجوراي

هزينههاي کمرشکن سالمت بودند.

تعرفهگذاري بر اساس کتا ارزشهاي نسبي نيز حوذف شوده

براي تعيين ميزان مواجهه با هزينههاي کمرشکن در قبل از

است .در خصوص تعيين ميزان مواجهه خانوارها با فقر به دليل

اجراي طرد تحول سالمت به اين سووال محووري پاسوخ داده

هزينه هاي سالمت نيز در صورتيکه مخار معاش خوانوار از

شد:

کل مخار خانوار بيشتر بود اين خانوار از قبل فقير بووده و
"در صورتي که همين فرد (مراجعهکننده بعد از طرد تحول

در صورتيکه کل مخار خانوار بويشتور از مخوار معواش

سالمت) ،همين خدمت را قبل از طرد تحول سالمت دريافوت

خانوار باشد ولي با کسر مخار سالمت از کل مخار خانوار،

ميکرد ،چه مبلغي را بايد از جيب پرداخت ميکرد؟" بور ايون

مقدار باقيمانده از مخار معاش خانوار ک تور شوود در ايون

اساس با شبيهسازي پرونده بوه شوراي قبول از طورد تحوول

حالت گفته ميشود خانوار به علت هزينههواي سوالمت فقيور

سالمت ميزان پرداختي آن ها محاسبه گرديد .به منظور محاسبه

شده است [.]3
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کومش

بر اساس روش معرفيشده توس سازمان جهاني بهداشت

ميانگين مخار سالمت خانوارها در بين خانوارهاي مورد

ميانگين سرانه هزينه معادل اوذايي خانوارهوايي کوه در بوين

محالعه (خانوارهاي دريافتکننده موداخالت پرهزينوه) بعود از

صدک  45تا  55قرار گرفته بهعنوان خو فقور اوذا در نظور

طرد تحول نسبت به قبل از آن  %82کاهش نشان داد .جودول

گرفته شد .هزينه معادل اذايي خانوار از آن جهت استفاده شد

 1برخي متغيرهاي مربو به خانوارهاي موورد محالعوه را بوه

که هزينه هاي خانوار با افزايش تعداد اعااي خانوار بوهطوور

تفکيک قبل و بعد از اجراي طرد تحول سالمت نشان ميدهد.
همان طور که در جدول  1نيز مشاهده ميشود بور اسواس

ايرخحي افزايش مييابند.
بنابراين هزينه معاش خانوار بر اساس بعد معوادل خوانوار

روش مووورد اسووتفاده در ايوون محالعووه مخووار خوووراکي و

محاسبه شد .محالعات تجربي روي دادههاي  53کشور فرموول

ايرخوراکي خانوارها قبل و بعد از اجراي طورد ثابوت بووده

ايرخحي زير را بهعنوان بعد معوادل بوهجواي بعود شمارشوي

است .در واقع اين گونه فرض شده است که اگور ايون خوانوار

خانوار ارائه داده است [.]12

ميخواست در همين زمان با شراي قبل از اجراي طرد تحول

eqsize h  hhsize h
که در آن  eqsize hبعد معادل خانوار و  hhsize hبعد

واقعووي شمارشووي خووانوار و پووارامتر توووان  بوور اسوواس
تخمينهاي تجربي  2/55به دست آمده است.

خدمت مورد نياز خود را دريافت کند ،چه مقدار بايد بهعنوان
مخار سالمت هزينه ميکرد.
ميزان مواجهه خانوارها با هزينههاي کمرشکن سوالمت از
 81/1%به  55/0%بعد از اجراي طرد تحول سوالمت کواهش

به منظور استخرا و حذف هزينوه آن دسوته از خودمات،

يافت ( .)p<2/221ميزان مواجهه خانوارها بوا فقور بوه دليول

داروها و اقالمي که قبل از اجراي طرد تحوول در بيمارسوتان

مشارکت در هزينههاي سالمت از  41/3%بوه  23/4%کواهش

ارائه نشده بود از نورمافوزار  SQL SERVER 2016اسوتفاده

داشت (.)p<2/221

گرديوود .دادههوواي ايوون محالعووه پووس از اسووتخرا از ،HIS

ميزان مواجهه با هزينههواي کمرشوکن سوالمت و فقور در

پرسشووگري و اطالعووات دريووافتي از  ،SQL SERVERدر

خدمات گلوبال بيش از خدمات اير گلوبوال کواهش داشوت

نرمافزار  Excel 2013ثبت و ميزان مواجهه با فقر و هزينههاي

(جدول .)2

کمر شکن محاسبه شد .به منظور بررسي معنيدار بودن متغيرها

ميوزان هزينوههواي کمرشووکن سوالمت و فقور در تمووامي

از نرمافوزار  spss18و آزموون آمواري  Mc nemarدر سوح

صندوقهاي بيمه کاهش داشت کوه ايون ميوزان در نيروهواي

معنيداري  2/25استفاده گرديد.

مسل چشمگيرتر از بقيه بود .جدول  3اين ميزان را به تفکيک
نوع صندوق بيمه نشان ميدهد.

نتایج

جدول  .1بررسي توصيفي برخي متغيرهاي مربوط به خانوارهاي موردبررسي قبل و بعد از اجراي طرح تحول سالمت
نام متغير
ميانگين مخارج خانوار (هزار ريال)**
ميانگين مخارج خوراکي خانوار (هزار ريال)
ميانگين مخارج سالمت خانوار (هزار ريال)
ميانگين مخارج غذايي سرانه تعديلشده (هزار ريال)
ميانگين ظرفيت پرداخت خانوار (هزار ريال)

قبل از اجراي طرح
مقدار*
11811
3855
17719
7138
3913

انحراف معيار
9999
0591
55993
9139
9119

بعد از اجراي طرح
مقدار
11811
3855
9398
7138
3913

انحراف معيار
9999
0591
51073
9139
9119

*مقدار به مبلغ هر يک از متغيرهاي اشاره شده (به ريال) اشاره دارد.
**با توجه به اينکه در مطالعه فعلي از روش شبيه سازي خانوار براي قبل از اجراي طرح استفاده شده است .بنابراين مخارج خوراکي و غيرخوراکي خانوارها قبل و بعد از
اجراي طرح ثابت خواهد بود .و تنها وضعيت مخارج سالمت خانوار بر اساس شرايط بل از اجراي طرح محاسبه شده است.

سلمان شجاعي و همکاران
جدول  .9مقايسه هزينههاي کمرشکن سالمت و فقر به تفکيک نوع خدمت
نوع
محاسبه

دوره اجراي طرح تحول
سالمت

تعداد کل
نمونهها

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

185
185
18
18
911
911

غيرگلوبال
گلوبال
جمع

مستعد مواجهه با هزينههاي
کمرشکن*
تعداد
8
8
1
5
9
11

مواجه يا هزينههاي کمرشکن
سالمت**
تعداد
131
197
15
7
135
150

درصد
0/0
0/0
3/3
13/7
0/3
3/3

مواجهه با فقر به دليل هزينههاي
سالمت

درصد
89
39/0
79/9
58/9
81/1
33/7

درصد
01/3
51/5
58/9
11/3
01/5
99/0

تعداد
73
37
7
9
85
39

* خانوارهايي که  51تا  01درصد ظرفيت پرداخت خود را به هزينههاي سالمت اختصاص دادهاند ** خانوارهايي که برابر يا بيش از  01درصد از ظرفيت پرداخت خود را به
هزينههاي سالمت اختصاص دادهاند.
جدول  .5مقايسه هزينههاي کمرشکن سالمت و فقر به تفکيک نوع صندوق بيمه
نام صندوق
بيمه سالمت

تأمين اجتماعي
نيروهاي مسلح
کميته امداد امام خميني
بودجه و تشکيالت دانشگاه
(حوادث ترافيکي)
آزاد
جمع

دوره اجراي طرح
تحول سالمت

تعداد کل
نمونهها

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

99
99
79
79
13
13
7
7
5
5
0
0
911
911

مستعد مواجهه با هزينههاي
کمرشکن*
تعداد
9
9
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
9
11

مواجهه با هزينههاي کمرشکن
سالمت**

درصد
9
9/1
9/7
9/8
1
1
1
1
1
1
1
1
0/3
3/3

درصد
91/9
78/8
77/8
33/5
05/8
3/5
83/7
71/0
1
1
73
73
81/1
33/7

تعداد
91
78
33
07
7
1
3
3
1
1
5
5
135
150

مواجهه با فقر به دليل
هزينههاي سالمت
تعداد
00
51
51
90
3
9
1
1
1
1
9
9
85
39

درصد
00/0
51/5
05/1
55/5
51/5
19/3
1
1
55/5
1
31
31
01/5
99/0

* خانوارهايي که  51تا  01درصد ظرفيت پرداخت خود را به هزينههاي سالمت اختصاص دادهاند ** خانوارهايي که برابر يا بيش از  01درصد از ظرفيت پرداخت خود را به
هزينههاي سالمت اختصاص دادهاند.
جدول  .0مقايسه هزينههاي کمرشکن سالمت و فقر بر اساس وضعيت بيمه تکميلي
وضعيت بيمه
تکميلي
داراي بيمه
تکميلي
فاقد بيمه
تکميلي
جمع

دوره اجراي طرح تحول
سالمت

تعداد کل
نمونهها

قبل
بعد
قبل
بعد
قبل
بعد

8
8
195
195
911
911

مستعد مواجهه با هزينههاي
کمرشکن*
تعداد
1
1
9
11
9
11

درصد
1
1
0/7
3/7
0/3
3/3

مواجهه با هزينههاي کمرشکن
سالمت**
تعداد
8
8
133
193
135
150

درصد
111
111
81/5
33/5
81/1
33/7

مواجهه با فقر به دليل هزينههاي
سالمت
تعداد
3
3
78
30
85
39

درصد
39/3
39/3
01/0
98
01/5
99/0

* خانوارهايي که  51تا  01درصد ظرفيت پرداخت خود را به هزينههاي سالمت اختصاص دادهاند ** خانوارهايي که برابر يا بيش از  01درصد از ظرفيت پرداخت خود را به
هزينههاي سالمت اختصاص دادهاند.
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کومش

جدول  .3مقايسه هزينههاي کمرشکن سالمت و فقر به تفکيک بخشها بر اساس بيشترين فراواني نمونهها
قبل از اجراي طرح تحول سالمت
نام بخش
بخش جراحي
بخش جراحي قلب
بخش پست آنژيوگرافي
بخش ارولوژي
بخش عروق
بخش سوانح
بخش قلب 9
بخش جراحي زنان
بخش داخلي جنرال
بخش داخلي گوارش
بخش سيسييو 9
بخش گوش ،حلق ،بيني
بخش نفرولوژي

تعداد کل
نمونهها
98
91
18
15
15
11
11
9
9
9
7
7
3

مواجهه با هزينههاي
کمرشکن سالمت**
83/7
111
85/5
73/9
99/5
79/7
81
33/3
88/9
88/9
83/7
09/9
31

بعد از اجراي طرح تحول سالمت

مواجهه با فقر به دليل
هزينههاي سالمت
53/7
39/0
99/9
03/9
73/9
53/0
31
55/5
99/9
00/0
37/1
09/9
91

تعداد کل
نمونهها
98
91
18
15
15
11
11
9
9
9
7
7
3

مواجهه با هزينههاي
کمرشکن سالمت**
37/9
93/9
85/5
39/9
73/9
30/3
31
00/0
77/8
00/0
71/0
98/3
31

مواجهه با فقر به دليل
هزينههاي سالمت
91/0
39/0
13/7
51/8
31/3
9/1
31
99/9
1
11/1
09/9
98/3
91

** خانوارهايي که برابر يا بيش از  01درصد از ظرفيت پرداخت خود را به هزينههاي سالمت اختصاص دادهاند.

ميزان مواجهه خانوارها با هزينه هاي کمرشوکن و فقور در

با فقر به دليل هزينههاي سالمت نشان داد که اين ميزان قبل از

افراد داراي بيمه تکميلي باالتر از افراد فاقد بيمه تکميلي بوود

طرد  41/3%بوده است کوه بعود از طورد تحوول بوه 23/4%

که اين ميزان با اجراي طرد تحول سالمت برخالف افراد فاقد

کاهش يافتوه اسوت .کواهش هزينوههواي کمرشوکن در هموه

بيمه ،تغييري نکرد؛ اما افراد مستعد ابتال به هزينههاي کمرشکن

صندوقهاي بيمه و خودمات اعو از گلوبوال و ايور گلوبوال

در افراد فاقد بيمه تکميلي باالتر از افراد داراي بيموه تکميلوي

مشهود بود اما اين ميزان در خدمات گلوبال بيشتر بود .ميزان

بود (جدول .)4

مواجهه با فقر نيز در تمامي خدمات و صندوقهاي بيمه به جز

جدول  5مقايسه هزينههاي کمرشکن و فقر بيماران بستري

کميته امداد امام خميني کاهش داشت که دليل آن مواجهه ايون

 12بخشي که داراي بيشترين فراواني در تعداد نمونه ها بودند

افراد با فقر بدون در نظر داشتن هزينههواي سوالمت بوود .بوه

نشان ميدهد.

عبارتي اين افراد بدون هزينه هاي سالمت در زيرخ فقر قرار

جدول  5نشان ميدهد کوه ميوزان مواجهوه خانوارهوا بوا
هزينههاي کمرشکن سالمت در برخي از بخشها مانند بخوش
جراحي قلب کاهش ناچيزي را نشان ميدهد.

داشتند.
محالعاتي که در ايران و در سح بيمارستانها انجوام شوده
است بسيار محدود ميباشند .يکي از اين محالعوات محالعوهاي
است که در بيمارستانهاي مرتب با دانشوگاه علووم پزشوکي

بحث و نتيجهگيري

ايران ( )2223انجام شد .يافتهها نشان داد که ميزان مواجهه با

اين پژوهش با هدف بررسي ميوزان مواجهوه خانوارهواي

هزينههاي کمرشکن بين  12توا  %05بور اسواس گوروههواي

دريافتکننده مداخالت پرهزينه با هزينههاي کمرشکن سالمت

مختلف دموگرافيک خانوارهاي دريافتکننده خدمت متفواوت

و فقر ،قبل و بعد از اجراي طرد تحوول سوالمت انجوام شود.

بوده است .بر اساس نتايج اين محالعه خانوارهاي داراي سح

يافتههاي اين پژوهش نشان داد که اجراي طرد تحول سالمت

درآمد متوس حدود  %12و خانوارهاي داراي اعااي خانوار

باع

کواهش ميوزان مواجهوه خانوارهواي موورد محالعوه بوا

زياد حدود  %05گزارش شده است [.]11

هزينههاي کمرشکن سالمت از  81/1%به  55/0%شده اسوت.

در اکثر محالعات ديگر که به بررسي مواجهه خانوارهوا بوا

از طرف ديگر يافته هاي محالعه در خصوص مواجهه خانوارها

هزينههاي کمرشکن يا فقر پرداختهاند جامعه مورد محالعه ،کل

سلمان شجاعي و همکاران
بووده

پژوهش بيانگر آن بود که نسبت کلي مواجهوه بوا هزينوههواي

جميت در سح کشور يا جمعيت در يک منحقه مشخ

است .نتايج اين دسته از محالعات نشوان مويدهود کوه ميوزان

کمرشکن بوا معرفوي ايون برناموه در سوال  2222از  31%بوه

مواجهه خانوارها با هزينههواي کمرشوکن از  3/3%در سوح

 15/1%کاهش يافت .ه چنين تعداد خانوارهايي که بوه علوت

ملي تا  22/2%در سح منحقهاي متغير بووده اسوت [.]13،12

پرداخت مستقي از جيب براي سالمت به زيورخ فقور رانوده

علت تفاوت در ميزان برآورد ،بستگي به منحقه مورد پوژوهش

شدند نيز در طوول ايون دوره کواهش يافتوه بوود .اسوتفاده از

از نظر درآمدي دارد؛ ازآنجاييکه منواطق فقيور و کو درآمود

خدمات بستري بهويژه در بيمارسوتانهواي خصوصوي عامول

بيشتر با هزينههاي کمرشکن روبرو هستند []14؛ در محالعات

اصلي مواجهه با هزينههاي کمرشکن سالمت عنوان شوده بوود

ميزان باالتري را

[ Somoktra & lagrada .]13در پژوهشي که به بررسي تأثير

انجامشده در برخي مناطق کشور اين شاخ
گزارش دادهاند [.]15،13

پوشش بيمه همگاني بر بروز هزينوههواي کمرشوکن پرداختوه

بررسي محالعوات مشوابه در خوار از کشوور نيوز نشوان

بودند دريافتند کوه پوشوش بيموه باعو کواهش هزينوههواي

ميدهد که ميزان مواجهه خانوارها بوا هزينوههواي کمرشوکن

کمرشکن بين خانوارهاي تايلندي و بهويژه خانوارهواي فقيور

سووالمت در کشووورهاي چووين ( ،)%13گرجسووتان ،کلمبيووا،

شده است .خانوارهايي کوه بويشتور در معورض هزينوههواي

مغولستان ،بنگالدش ،هند و ترکيه را بين  %13توا  %2/5بووده

کمرشکن سالمت بودند داراي فرد سوالمند ،داراي عاووي بوا

است [.]18-15

بيموواري مووزمن يوا معلوليوت يوا عاوووي بووا سووابقه بسووتري

همانطور که يافتههاي محالعات ذکر شده نشوان مويدهود

بيمارستاني بودنود [ .]22ايون دو در محالعوه ديگوري الگووي

محالعه حاار با پژوهشهاي مشابه کوه در سوح بيمارسوتان

پرداخت مستقي از جيب خانوار بوراي سوالمت را در کشوور

انجام شده همخواني بيشتري دارد و با محالعات انجام شده که

تايلند و تأثير آن بر ميزان مواجهه با هزينههاي کمرشکن و نيز

جامعه آنها کل جمعيت بوده تفاوتهاي بيشتري دارد .البتوه

فقير شدن را قبل و بعد از معرفي بيمه همگواني موورد محالعوه

انتظار ميرود که ميزان مواجهه با هزينههاي کمرشوکن و فقور

قوورار داده بودنوود .آنهووا از دادههوواي پيمايشوي خانوارهووا در

در محالعه حاار بيشتر از محالعاتي باشد که جامعه پوژوهش

سال هاي ( 2222قبول از اجوراي بيموه همگواني) و  2222و

آنها کل جمعيت بوده است .دليل اين مواوع وااو بووده و

( 2224بعد از اجراي بيمه) استفاده نمودند .ميزان پرداختهاي

مربو به ريسک باالتر جامعه مورد بررسي در محالعه حاار

مستقي از جيب در اين دوره کاهش يافته بود .ميزان و شودت

براي مواجهه با هزينههاي کمرشکن و فقر به دليل هزينههواي

مواجهه با هزينههاي کمرشوکن سوالمت بعود از معرفوي بيموه

سالمت ميباشد .علت ديگر را ميتووان در سوالهواي موورد

همگاني کاهش داشت .يافته هاي اين محالعه رابحه مستقي بين

محالعه دانست که با توجه به سياسوتهواي دولوت در زمينوه

مواجهه با هزينههاي کمرشکن و رتبه اقتصادي خانوار را نشان

عدالت در سوالمت ،انتظوار تغييور در مواجوه بوا هزينوههواي

ميداد [ .]21مقايسه نتايج اين محالعات با محالعه حاار نشان

کمرشکن سالمت وجود دارد .اين محالعوات همگوي در سوح

ميدهد که احتمواالد طورد تحوول بوه لحوات نتوايجي کوه در

خانوارها انجام شده و از اين نظر با محالعه فعلي تفاوت دارد.

خصوص کاهش مواجهه با هزينههاي کمرشکن و فقر به دليول

در خصوص مقايسه ميزان مواجهه خانوار بوا هزينوههواي

هزينههاي سالمت داشته است ميتوانست از طريق توسعه بيمه

کمرشکن و فقر قبل و بعد اجراي طورد مويتووان بوه محالعوه

همگاني در ابعاد توسعه پوشش خدمات و هزينهها نيوز قابول

 Limwattananounو همکوواران ( )2220اشوواره کوورد کووه بووه

اجرا باشد.

بررسي تأثير برنامه پوشش همگاني بهداشت و درموان کشوور

شبيهسازي خانوارها براي قبل از طرد تحوول سوالمت از

تايلند بر هزينههاي کمرشکن سالمت پرداختند .يافتههاي ايون

نقا قوت پژوهش حاار ميباشد که باع عدم نياز به تنزيل
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کومش

هزينهها شد و به اين صورت دقت دادهها و قدرت مقايسه قبل
 در عووين حووال محالعووه حااوور بووا.و بعوود را افووزايش داد
محدوديت هايي نيز همراه بود که مه ترين آن عدم پاسخگويي
و همکاري برخي خانوارها بود که البته سعي شد با توايحات
،کامل تر در خصوص اهداف محالعوه و رونود تصوويب طورد
هواي دادهاي در

 وجود برخي نقو.مشارکت آن ها اخذ گردد

پرونده هاي بيماران در سيسوت اطالعوات بيمارسوتاني نيوز از
جمله موارد ديگري بود که باع خرو برخوي پرونودههوا از
.محالعه شد
نتايج اين محالعه نشوان داد کوه طورد تحوول در کواهش
مواجه خانوارهاي دريافوتکننوده موداخالت گورانقيموت بوا
هزينه هاي کمرشکن سالمت و فقر به دليل هزينههاي سوالمت
 البته بررسي هزينه اثربخش بودن ايون.تأثير مثبتي داشته است
طرد نيواز بوه محالعوات تکميلوي و بوا وارد کوردن دادههواي
 بووه لحووات.هزينووهاي بيمارسووتان امکووانپووذير خواهوود بووود
تعمي پذيري نتايج نيز ميتوان بور ايون نکتوه تأکيود کورد کوه
بيمارستان امام راا (ع) مرکزي جامع بووده و احتمواالد نتوايج
محالعه با احتمال بيشتري قابلتعمي به بيمارستانهاي بوزر
.و بيمارستانهاي مستقر در مراکز استان ميباشد

تشكر و قدردانی
اين مقاله نتيجه طرد مصو معاونوت پژوهشوي دانشوگاه
) بووا کوود اخووالق342250 علوووم پزشووکي مشووهد (کوود
 بووه اي ون وس ويله. بوووده اسووتIR.MUMS.REC.1394.620
پژوهشگران از کارکنان بيمارستان امام راا (ع) مشهد و کليوه
 کموال تشوکر و،کساني که ما را در انجام طرد ياري نمودنود
.امتنان را دارند
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Introduction: Household financial contribution (HFC) in health is one of the most important goals of
health systems. The purpose of this study was to compare the exposure of households to catastrophic health
expenditures and impoverishment before and after the health sector evolution (HSE) plan in Iran in a big
governmental Hospital.
Materials and Methods: This study investigates the households with hospitalization history in public
and tertiary referral hospital, CHE is calculated using representative data from Households receiving
expensive interventions in the imam Reza hospital. Data related to treatment expenditures were obtained
from Hospital Information System (HIS) and data related to households’ food and non-food expenditures
were obtained using questionnaire in expenditure-income survey of Iran’s Statistics Center as well as phone
calls to the households. Households who had dedicated ≥40% of their Capacity to Pay (CTP) to health
expenditures experienced catastrophic health expenditures.
Results: Exposure to catastrophic health expenditures in the households decreased from 81.1% before
the implementation of HSE to 66.7% after the implementation of HSE (p<0.001). Exposure of households
to poverty, due to participation in health expenditures, decreased from 41.3% to 29.4% (p<0.001).
Conclusion: Exposure of households receiving expensive interventions to catastrophic expenditures and
impoverishment is decreased. The findings of this study can be generalized to similar hospitals. At the same
time, more comprehensive studies with cost effectiveness analysis perspective can show the more aspects of
HSE.
Keywords: Catastrophic Health Expenditures, Impoverishment, Financial Contribution, Health Sector
Evolution
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