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مقدمه

زندگی ناشی از صنعتی شدن و ظهور بیماريهاي جدید منجور

هزینههاي سالمت همواره از جمله موضوعات مهم موورد

به افزایش فزاینده هزینههاي سالمت در دهههاي اخیور شوده

بحث محققین حووزه اقتصواد سوالمت بووده اسوت پیشورفت

است [ ]1،2این افزایش چشمگیر در هزینهها در سراسر جهان

تكنولوژي و رشد بیرویه جمعیت از سویی و تغییورات سوک

باعث شده است جوامع به دنکال ترتیکات تامین مالی بهداشوت

امیرعکاس فضائلی و همكاران
و درمان باشند تا اطمینان حاصل شود که مردم از دسترسی به

کوتاه مدت ،موجب کاهش مصورف کاالهوا و خودمات دیگور

مراقکت به خاطر عدم توان پرداخوت محوروم نمویشووند []3

میشود و از سووي دیگور ،در بلنودمودت منجور بوه فورو

امووروزه ،نگران وی رو بووه رشوودي در مووورد توواثیر اقتصووادي

داراییها و صرف پسانداز و یا انکاشت بودهی مویگوردد بوه

هزینههاي سالمت بر خانوارهایی که با بیماري مواجه میشوند

همین دلیل ،امروزه نکود محافظت مالی در سوالمت بوه عنووان

وجووود دارد هزینووههوواي بیموواري بووه ویوژه در مووواردي کووه

بیماري نظامهاي سالمت شناخته شده است؛ چرا کوه در نکوود

سیستمهاي پیشپرداخت وجود ندارند و خانوادهها مجکور بوه

محافظت مالی ،خانوارها نه تنها از بوار بیمواري بلكوه از بوار

پرداخت از جیب براي استفاده از مراقکتهاي سالمت میباشند

ناشی از نابودي و فقر اقتصادي (به عکارتی دیگور مواجهوه بوا

نگرانکننده است [ ]4سطح باالي پرداخت از جیب نشاندهنده

هزینههاي کمرشكن و فقر ناشی از تممین مالی سالمت خوود)

آن است که سیستم سوالمت بوار موالی زیوادي بور خانوارهوا

نیز رنج میبرند بنابراین ،بوراي توامین عادالنوه منوابع موالی

تحمیول مویکنوود لالکووا ،منووابع متكوی بوور منووابع عمووومی و

سیستم سالمت نیاز به استراتژيهاي موثر حمایوت اجتمواعی

پیشپرداختها نشاندهنده سیستم تامین مالی عادالنه است و

است که که انتقال از "پرداخت از جیب" به ادلام خطر و ساز

برعكس ،در صورت تامین منابع مالی از پرداختهاي مستقیم،

و کار "پیشپرداخت" تسهیل نماید این استراتژيها حمایوت

سیستم توامین موالی سوالمت ناعادالنوهتور خواهود بوود []5

مالی براي همه را تضمین میکنود و از امكوان عودم پرداخوت

پرداختهاي از جیب میتواند هنگامی که دسترسی خانوارهوا

بابت خدمات سالمت از سوي فقرا و یا از فقیر شدن افراد بوه

به مراقکتهاي بهداشتی نیازمنود پرداخوت اسوت و خانوارهوا

خاطر پرداخت از جیب ،جلوگیري مینماید بوه ایون ترتیوب،

توانایی پرداخت ندارند ،منجر به فقر خانوارها شود و هنگامی

حفاظت افراد در مقابل هزینوههواي فاجعوه بوار و کمرشوكن

که پرداختهاي از جیب بیمار منکع عمده توممین منوابع موالی

مراقکتهاي بهداشتی به عنوان یكی از اهداف نظامهاي مطلوب

سیستم سالمت باشد میتواند حتی خوانوادههواي ثروتمنود را

سالمت شناخته مویشوود [ ]14اهمیوت موضوو عودالت در

دچار فقر نماید [ ]6یكی از نتایج نامطلوب این شویوه توممین

مشارکت آحاد جامعه و ضرورت توجه به ابعاد مالی عدالت در

مالی ،تحمیل هزینههاي سنگین یا به اصطالح کمرشكن هنگام

حوزه سالمت در قوانین باالدستی و به تکع آن در گستره حوزه

مواجهووه خانوارهووا بووا بیموواري اسووت [ ]7پرداخووت بووراي

تقنینی و اجرایی جمهوري اسالمی ایران به طور ملموس قابول

مراقکتهاي سالمتی زمانی کمرشكن و فاجعه بار خواهد بوود

مشاهده است در ماده  94قانون برنامه چهوارم توسوعه (-88

که از سطح معینی از درآمد خوانوار فراتور رود کوه نتیجوه آن

 )1383ارتقاي سطح عدالت در حوزه سالمت جایگاه ویژهاي

کاهش مصرف کاالها و خدمات دیگر و در نتیجه کاهش سطح

یافت و به صراحت به شواخ

مشوارکت عادالنوه در توامین

استاندارهاي زندگی خواهد بود که معموال سطح در نظر شوده

مالی نظام سالمت اشاره شود و تصوریح گردیود کوه شواخ

44درصد هزینههاي خانوار (پس از کسر هزینههواي حوداقل

مذکور تا سال  1388به باالتر از  94صدم ارتقاء و جمعیت در

معیشت میباشد) []8
حدود ی

معرض هزینههاي فاجعهبار سالمت نیز به کمتر از ی

درصود

پنجم خانوارها در کشورهاي کمدرآمد در سال

کل جمعیت کشور برسد در تداوم این رویكرد سیاستی کوالن

 2442با هزینههاي فاجعهبوار سوالمت ناشوی از پرداخوت از

نظام سالمت کشور ،توسعه کمى و کیفى بیموههوا درموانی و

جیب مواجه بودهاند [ ]9هنگامی که افراد یا خانوادهها بخوش

کاهش سهم مردم از هزینهها سالمت به حوداکرر  34درصود

زیادي از منابع خود را بوراي پرداخوت هزینوه مراقکوتهواي

در ابالغ سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه ( )1394-94نیز

بهداشتی استفاده میکنند ،دچار مشكالت مالی مویشووند کوه

مورد تاکید قرار گرفت که بوه تکوع آن ،موواد مختلوب برناموه

میتواند استانداردهاي زندگی را تهدید کنود و از یو سوو در

مذکور در بخشهاي سالمت و بیمه سالمت ،با توجه ویوژهاي
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کومش

به موضو تامین موالی سوالمت تصوویب و ابوالغ شود []11

با توجوه بوه ایونکوه تاثیرپوذیري وضوعیت توزیوع پرداخوت

تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامههاي توسعه متضمن اتخاذ

هزینههاي درمانی در سطح کشور را از ویژگیهاي اجتماعی و

سیاستهاي اصالحی اثربخش مکتنی بر شواهد و واقعیتهواي

اقتصادي خانوارها مورد بررسی و تحلیول قورار مویدهود ،در

محیط وی مویباشوود از ایون رو ،شناسووایی عواموول موووثر بوور

گروه مطالعات تحلیلی قرار میگیرد در این پژوهش با استفاده

شووكلگیوري وضووعیت موجووود توزیوع هزینووههوواي درمووانی

از رویكرد درآمدي به تحلیل مشارکت مالی خوانوار در نظوام

خانوارهاي کشور از اهمیت ویژهاي برخوردار است در پاسو

سالمت پرداخته شده است رویكرد درآمدي ،تکعات ناشوی از

به این نیاز ،پژوهش حاضر ،ضمن معرفوی رویكورد و عرصوه

پرداختهاي موالی در نظوام سوالمت را در فضواي درآمودي

جدید در مطالعات تخصصی تامین مالی سالمت در کشوور بوه

تحلیل میکند موضو اصلی و کلیدي در این رویكورد ،تواثیر

تکیین وضعیت توزیع هزینههاي درمانی پرداخت شوده توسو

نهایی است که نحوه توامین موالی نظوام سوالمت بور سواختار

خانوارها براي سال  1394میپردازد

درآمدي خانوارها میگذارد که بر اسواس تغییورات در توزیوع
درآمد و تغییرات در میزان فقر اندازهگیري میشووند []13،12

مواد و روشها

در رویكرد درآمدي آثوار پرداخوتهواي خانوارهوا بوه نظوام

جامعه پژوهش ،کلیهي خانوارهاي ایرانی در سوال 1394

سالمت ،از منظر تاثیري که بر توزیع درآمد بین خانوارهوا یوا

میباشد دادهها از طرح نمونهگیري هزینه و درآمد خانوار کوه

همان اثر باز توزیعی ) Redistributive Effect (REمیتوانود

هر سال توس مرکز آمار ایران انجام میشود ،اخذ شده است

داشته باشد و تغییر تعداد خانوارهایی که به ورطه فقور سوقوط

تعداد خانوارهاي نمونه مورد بررسی  38252خانوار مشوتمل

میکنند )Differences in the number of household (DH

بر  18871خانوار شهري و  19381خانوار روستایی میباشد

 ،falling below the poverty lineارزیابی میشود با استفاده

شناسووووووه اختصاصووووووی کمیتووووووه اخووووووال

از رویكرد درآمدي در دهه گذشته مطالعاتی در کشوور انجوام

 IR.UMSHA.REC.1396.455مویباشوود کووه توسو کمیتووه

شده است [ ]15،14تحلیل نتایج مشوارکت موالی خوانوار در

اخال در پژوهش دانشگاه علوم پزشكی همدان بوه تصوویب

نظام سالمت توزیع مشارکت مالی در نظوام سوالمت را بودون

رسیده است بر اساس طرح نمونهگیري مذکور ،براي هر یو

لحاظ نمودن چگونگی توزیع منافع نظام سالمت مورد بررسوی

از خانوارها در نمونه وزن خاصی محاسکه شوده اسوت ،نتوایج

قرار میدهد این شیوهاي است که به طور سنتی براي توصیب

تحلیل با احتساب این وزنهوا ،قابول تعمویم بوه کول جامعوه

وضعیت عدالت در نظامهاي مالی عموومی اسوتفاده مویشوود

میباشد ویژگیهاي کیفی خانوار که از ایون طورح اسوتخرا

[ ]16اصل زیربنایی در این رابطوه آن اسوت کوه هور توزیوع

شدهاند ،عکارتند از" :محل سكونت (شهري یا روستایی بودن)،

مفروضی از منافع در نظام سوالمت از طریوق مشوارکتهواي

جنس سرپرست خوانوار ،مالكیوت محول سوكونت ،وضوعیت

خانوار و سایر منوابع توامین موالی مویشوود از آن جوا کوه

اشتغال سرپرست خانوار ،بعود و انودازه خوانوار ،بوا سووادي

چگووونگی توزیوع مشووارکت خووانوار بووه عنوووان یو

گزینووه

سرپرست خانوار" همچنین ،هزینههاي مربوط به بهداشوت و

سیاستگذاري مستقل در توزیع منافع در نظام سالمت میتواند

"دارو ،لووازم

در نظر گرفته شوود ،از منظور سیاسوت اجتمواعی ،بررسوی و

پزشكی شامل ،ویزیت ،خدمات درمانی بستري در کلینی هوا،

تحلیل خود این عامل نیز مهم میباشود الکتوه تحلیول توزیوع

خدمات تشخیصی ،خدمات دندانپزشكی ،بیمههاي مربوط بوه

منافع بر حسب پوشش مداخالت یا تاثیر آنهوا بور سوالمت،

اطالعوات هزینوه و

همچنان از موضوعات مورد بحث است که خود در جاي دیگر

درآمد خانوار مرکز آمار ایران استخرا شده است این مطالعه

باید مورد بررسی قرار گیرد با توجه بوه هودف ایون مطالعوه،

درمان و بیمه درمانی خوانوار نیوز بوه تفكیو

بهداشت و درمان" دستهبندي و از بانو

امیرعکاس فضائلی و همكاران
جهووت ارزی وابی وضووعیت توزی وع هزینووههوواي درمووانی ب وین

است که پرداختن به آن مستلزم استفاده از رو هواي تجزیوه

تمرکز هزینههاي درموانی کوه

شاخ

هاي تمرکز مخار درموانی اسوت از طریوق تجزیوه

در قالب رویكرد درآمدي قابل دستهبندي است ،محاسوکه شود

شاخ

میشود که ویژگیهواي اجتمواعی و

خانوارهاي کشور ،ابتدا شاخ

[ ]17شكل منحنی تمرکز مخار درمانی میزان شاخ

تمرکز ،مشخ

تمرکز

اقتصادي چه میزان بر توزیع مخوار درموانی بوین خانوارهوا

را تعیین میکند منحنی تمرکز مخار درموانی شوکیه منحنوی

موثر بودهاند به منظور بیان آسانتر مطالوب ،هور نوو متغیور

لورنز )( (Lorenz Curveکه نابرابري توزیوع درآمود را نشوان

حوزه سالمت از قکیل سالمت ،استفاده از مراقکتهاي سوالمتی

میدهد) از ترسیم نمودار درصد تجمعی مخار درمانی خانوار

یا پرداختهاي بهداشوتی و درموانی" ،سوالمت" و هور نوو

با درصد تجمعی جمعیت که به حسب درآمد مرتب شدهاند ،در
ی

فضاي دو بعدي حاصل میگوردد بور ایون اسواس ،خو

نیمساز نشاندهنده وضعیت برابري کامل میباشد الکته ،منحنی

متغیرها و شاخ

هاي مکوین وضوعیت اقتصوادي -اجتمواعی

خانوار "درآمد" نامیده میشود واگسوتاف و همكوارن اثکوات
نمودهاند که "شاخ

لورنز ،هیچ وقت نمیتواند باالي خ نیمسواز قورار گیورد در

ت

حالی که ،منحنی تمرکز میتواند باالتر ،پایینتر یوا روي خو

درآمد تجزیه شود که میزان مشارکت هر ی

نیمساز باشد زمانی که پرداخت به صورت فزاینده و تصاعدي

حاصلضرب حساسیت (کشش) متغیر سوالمت نسوکت بوه آن

درصد کم درآمدترین جمعیت ،کمتر از

عامل در درجه نابرابري درآمدي ناشی از آن عامول محاسوکه

باشد (بهطور مرال ی
ی

درصد کل مخار درمانی خانوارهوا را بروردازد) منحنوی

ت

تمرکز سالمتی" میتوانود بوه مشوارکت

عوامل موثر نابرابريهواي سوالمت ناشوی از میوزان
از این عوامل از

میشود []12

تمرکز در زیر خ نیمساز و زمانی که پرداختها بوه صوورت
نزولی ) (Regressiveباشد ،در باالي خ نیمساز قرار خواهد
گرفت محاسکه شاخ

تعریف

نشانگر

شاخص سالمت(که می تواند بیانگر سطح سالمت یا پرداختهای بهداشتی و
درمانی باشد) مربوط به خانوارهای گروه i

تمرکز مخار درمانی شوکیه ضوریب

ضریب تمرکز

جینی ) (Giniبوده و عکارت است از حاصل تقسویم مسواحت
میان خ نیمساز و منحنی تمرکز بر مساحت زیر خ نیمساز

𝜺

نشان دهنده جزء اخالل در مدل های رگرسیونی

𝝁

میانگین
عامل  Kام موثر بر نابرابری

دامنه تغییرات ضریب جینی بین صفر تا  +1است ،در حالیکوه

̅

میانگین

بر اساس این که منحنی تمرکز مخار درموانی در بواال یوا در
پایین خ نیمساز قرار گیرد ،شاخ

تمرکز میتوانود مقوادیر

شاخص ضریب تمرکز
قدر نسبت وزنی گروه(گروه می تواند دهک ،بیستک ،صدک باشد)
شاخص تمرکز تعمیم یافته جزء اخالل

𝜺

منفی یا مرکت گرفته و بین  -1تا  1تغییر کند توجوه بوه ایون

وزن گروه  iدر بین سایر گروهها که در مجموع یک می باشد.

توابع دو

در اینجا با استفاده از نشانگرهایی که معرفی شدند ،مودل

متغیره از مخار درمانی پرداختی و درآمد خوانوار اسوت در

ریاضی تجزیه ضریب تمرکز مخار خانوار تکیوین مویشوود

نظام تامین مالی تصاعدي ،میانگین نرخ مشارکت خانوارها در

ضریب تمرکز از فرمول زیر محاسکه میشود:

نكته مهم است که شاخ

تمرکز مخار درمانی ی

هزینههاي درمانی ،با سطح درآمد افزایش مییابد و در حالوت
نزولی این روند بر عكس است به این ترتیب ،مشارکت موالی
تصاعدي ،باعث کاهش نابرابري و بورعكس مشوارکت موالی
نزولی ،افزایش آن میشود []18
اینکه ویژگیهاي اجتمواعی و اقتصوادي خوانوار توا چوه
میزان بر وضعیت توزیع هزینهها موثر بووده اسوت ،موضووعی

)(1

∑

که قدر نسکت وزنی گروه ها ( ) با استفاده از رابطه زیور
به دست می آید:
)(2

∑

براي مدل رگرسیون تجمعی خطی "هزینه هاي بهداشتی و
درمانی خانوار" خواهیم داشت:
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کومش
∑

)(3

∑

⌊

)(4

̅

)(5

) (6شوووووواخ

بررسی ویژگیهاي کیفی خانوارهاي کشور بر اساس نتایج

(1) , (3):

∑

⌋

نتایج
∑

)

طرح نمونهگیري هزینه درآمد خانوار در ایون پوژوهش نشوان

(

میدهد میانگین تعداد افراد خانوار  3/5بوده و میزان پوشوش

∑

تمرکووووووز تعموووووویمیافتووووووه ε

∑
)

̅

⌊
⌋

(4), (5), (6):

̅̅̅

)

ی

(

̅ ⁄
)

⁄

)(9

روسووتایی تقریکووا برابوور بوووده اسووت ،ای ون شوواخ

درصد بوده است بهطور متوسو حودود  5/7درصود درآمود

این معادله نشان موی دهود کوه  Cمعوادل مجموو وزنوی
حساسیت  yنسوکت بوه

(یوا

̅

در ب وین

بیمهشدگان و لیر بیموهشودگان بوه ترتیوب  74درصود و 64

( ∑

هوواي تمرکووز  Kرگرسووور مویباشوود کووه وزن

نو خدمات درمانی استفاده کردهاند در حالیکوه میوزان

مراجعه براي استفاده از خدمات درمانی در منواطق شوهري و

∑
̅
)(8
با توجه به رواب باال در نهایت خواهیم داشت:

شوواخ

 89/3درصد و  94/8درصد و بهطور میانگین کشوري 94/7
درصد بوده است حدود  69/5درصد جمعیت کشور حداقل از

(

)(7

بیمههاي اجتماعی درمانی در شوهرها و روسوتاها بوه ترتیوب

،

) مویباشود

[]18
جزء اخالل که آخرین عکارت معادله فوو مویباشود ،آن
میزان نابرابري سالمت است که خار از تغییرات سیستماتی
رگرسورهاي درآمد اتفا افتاده و توس ایون تغییورات قابول

خانوارها در سطح کشوور بوه پرداخوت هزینوههواي درموانی
اختصوا

موییابوود وضووعیت توزیوع مخووار درمووانی بوین

خانوارهاي کشور در قالب منحنی تمرکز شوكل  1نشوان داده
است بور ایون اسواس ،شواخ

تمرکوز کول مخوار بوراي

خانوارهاي ایرانی بالغ بر  4/3747بوده است که این موضوو
نشاندهنده میزان نابرابري وضعیت توزیع هزینهاي درموانی در
کشور میباشد

توضیح نمیباشد به منظور انجام محاسکات مورد نیاز در ایون

1

Concentration Curve

.8

مطالعه ،دادههاي هزینه – درآمد خانوار با مراجعوه بوه مرکوز

.6

قالب نرمافزار اکسل جهت انجام تحلیلها به فضاي نورمافوزار

.4

استتا ) (STATAمنتقل شده و با اسوتفاده از مودل رگرسویون

.2

علمی استاندارد موجود ،وضعیت توزیع مخار درمانی خانوار
با استفاده از شاخ

تمرکز هزینههاي درمانی اندازهگیري شده

است در مرحله بعد ،به منظور شناسایی عوامل موثر بر توزیع
هزینههاي درمانی خانوار ،جهت تجزیه ضریب تمرکز مخوار
درمانی از ترکیکی از رو هاي اقتصادسنجی و آماري استفاده
شده است

0

خطی چند متغیره تخمین زده شدهاند سرس بر اساس تعواریب

)C(p

آمار اخذ و پس از تکدیل به جوداول موورد نیواز پوژوهش در

1

.8

.4

.6

.2

0

)Percentiles (p
y

45° line

شکل  .1منحنی تمرکز سرانه هزینه های درمانی خانوارهای ایرانی

در بررسی وضعیت توزیع مخار زیرگروههواي خودمات
درمانی ،مخار دندانپزشوكی بوا شواخ

تمرکوزي معوادل

 4/496بیشترین نابرابري در توزیع مخوار درموانی را دارا
میباشد و در رتکه بعدي ،هزینوه لووازم پزشوكی بوا شواخ
تمرکز  4/3381قرار دارد این در حالی است که در سر دیگر

امیرعکاس فضائلی و همكاران
طیب ،هزینه دارو با حدود  ،4/237کمترین میزان نابرابري در

نتایج این محاسکات ،در جدول  2ارائه شوده اسوت شواخ

توزیع مخار را داشته است (جدول  )3به منظوور شناسوایی

تمرکز تعمیمیافته براي جزء اخالل ( )-4/44میباشد

عوامل موثر بر توزیع هزینههواي درموانی خانوارهوا ،در گوام
نخست ،از طریق ی

مدل رگرسیونی خطی ،میزان اثرگوذاري

جدول  .1اجزای شاخص تمرکز مخارج درمانی خانوارهای ایرانی بر حسب عوامل
موثر بر آن

عوامل مورد مطالعه بر سطح مخار درموانی خوانوار بورآورد
گردید به این منظور ،مخار درمانی بر حسب سورانه تعودیل
شده خانوار به عنوان متغیر وابسته و سایر ویژگیهاي کیفوی و
اقتصادي خانوار به عنوان متغیرهاي توضیحی لحاظ میشوند
این ویژگیها عکارتنود از انودازه خوانوار ،جونس ،باسووادي،
برخورداري از پوشش بیمه و اشتغال سرپرست خانوار ،میوزان
محول سوكونت ،محول

درآمد (لگاریتم مخار کول) ،تملو

سكونت (شهري یا روستایی بودن) ،هزینههاي خانوار بر روي
لوازم پزشكی ،دارو ،ویزیت پزشكان ،درمان بستري ،خودمات
تشخیصی و خدمات دندانپزشكی نتایج براز

خانوار مورد بررسی ،در جدول  1ارائه شده است

مرد بودن سرپرست

-0/057

0/011

مخارج بیمه درمانی

-0/007

0/401

4/99

0/019

سکونت در روستا

-0/041

0/102

هزینه لوازم پزشکی

0/045

0/002

هزینه دارو

0/004

0/107

هزینه ویزیت

0/094

0/109

هزینه بستری

0/091

0/017

هزینه تشخیصی

0/140

0/012

لگاریتم مخارج(درآمد)

هزینه دندانپزشکی

0/495

0/125
-0/0407

شاخص تمرکز تعمیم یافته جزء اخالل

همانطور که در شكل  2مشاهده میشوود ،بعود از عامول
درآمد ،سوه عامول مصورف خودمات دنودانپزشوكی ،دارو و
هزینههاي خدمات تشخیصی ،بویشتورین سوهم را در تعیوین

جدول  .1نتایج برازش مدل عوامل موثر بر مخارج درمانی خانوارهای کشور[]9
متغیر

بعد خانوار

-0/441

-0/011

نام متغیر

مدل بر اساس

مدل رگرسیونی خطی بر روي اطالعوات مربووط بوه 38252

ضریب

تاثیر بر مخارج درمانی
(کشش پذیری)

شاخص تمرکز

وضعیت موجود توزیع مخار درمانی بوین خانوارهوا دارنود

اندازه خانوار

0/151-

p-value
0/001

جنس سرپرست خانوار

5/541-

0/114

نكته شایان توجه دیگر ،نقش بیمه درمانی در تعدیل وضوعیت

مخارج بیمه درمانی

0/055-

0/015

توزیع مخار درمانی بوه نفوع فقورا مویباشود بوهطووريکوه

لگاریتم درآمد (مخارج) خانوار

0/112

0/010

شهر نشینی

9/474-

0/001

تصاعدي بودن (حامی فقرا) پرداخت حق بیمهها و تاثیر بیمهها

مخارج لوازم مصرفی پزشکی

0/412

0/001

بر کاهش مخار درمانی خانوار باعوث شوده اسوت کوه ایون

مخارج دارو

0/554

0/007

ویزیت پزشکان

0/415

0/000

عامل ،در رتکه نخست عوامل کاهش نابرابري توزیوع مخوار
درمانی بین خانوارها قرار داشته باشد

خدمات بستری

0/507

0/001

خدمات تشخیصی سرپایی

0/510

0/001

0.12

هزینه های دندانپزشکی

0/544

0/011

0.1

عرض از مبدا

0/411-

0/291

0.08
0.06
0.04

در مرحله بعدي ،ضورایب تمرکوز مربووط بوه متغیرهواي
لگاریتم مخارج(درآمد)

هزینه دندانپزشکی

هزینه دارو

هزینه تشخیصی

هزینه بستری

هزینه ویزیت

هزینه لوازم پزشکی

وضعیت توزیع مخار درمانی خانوارها اسوتخرا مویشوود

بعد خانوار

کششپذیري و میزان تاثیرگذاري هر ی

از ایون عوامول بور

مرد بودن سرپرست

محاسووکه شووده بووراي هوور یوو

از متغیرهوواي توضوویحی،

سکونت در روستا

حاصل از براز

مودل رگرسویونی خطوی و ضورایب تمرکوز

مخارج بیمه درمانی

توضیحی مدل نهوایی محاسوکه و در نهایوت بوه کمو

نتوایج

0.02
0
-0.02
-0.04

شکل  .1میزان سهم عوامل موثر در تعیین وضعیت موجود توزیع مخارج درمانی
بین خانوارها
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کومش

بحث و نتيجهگيري

شاخ

تمرکز کل هزینههواي درموانی شوده اسوت و بعود از

تمرکوز هزینوههواي

خدمات دندانپزشكی ،مهمترین عامل در توزیوع هزینوههواي

درمانی خانوارهاي ایرانی در سال  1394حودود  4/331بوود

درمانی خانوارهاي کشور بودهانود از طورف دیگور خودمات

که نشاندهنده تصاعدي بودن نظام تامین مالی سوالمت اسوت

دندانپزشكی با شواخ

تمرکوزي حودود  4/496بواالترین

به عکارت دیگر افراد با درآمد بیشتور هزینوه بویشتوري در

میزان را در بین گروههاي خدمات درموانی داشوته اسوت کوه

بخش سالمت انجام میدهند کاظمیان در مطالعه خود در سال

پردرآمودتر جامعوه

نتایج این مطالعه نشوان داد شواخ

 2413شاخ

را معادل  4/337محاسوکه کورده اسوت []21

به مراتب شدیدتر از سایر گروههاي خدمتی است

تمرکز

به عنوان محدودیت مطالعه الزم به ذکور اسوت کوه تاکیود

دوره ده ساله منتهی به سال  2445را نشان داده اسوت

مطالعات قکلی در حوزه عدالت در تامین موالی نظوام سوالمت

ماندل نیز در مطالعه خود در کشور هند کاهش شاخ
در ی

نشان میدهد ،تمرکز این هزینهها بر ده

[ ]22یكی از دالیل میوزان بواالي شواخ

تمرکوز مخوار

ایران بر محاسکه شاخ

هواي عودالت در سوالمت بوه ویوژه

درمانی میتواند عدم تقاضاي خدمات بوهدلیول ناکوافی بوودن

هزینههاي کمرشكن سالمت و پرداخوت از جیوب خوانوار در

توان پرداخت ده هاي درآمدي پایینتر میباشد محاسوکات

حوزه سالمت بوده است ،به همین علت امكان بحث در موورد

انجام شده در این پژوهش نیز نشان داد میزان درآمد خانوارها

نتایج این مقاله و مقایسه با سایر مطالعات داخلوی و خوارجی

در بین سایر عوامل بیشترین تاثیر را بر مخار درمانی آنها

کمتر میباشد

تمرکز مخار درمانی خوانوار بور

مهمترین عاملی که نقشی تعدیلکننده و کاهشی در ضریب

اساس دو ویژگی؛ "میزان کششپوذیري مخوار درموانی" و

تمرکز مخار درمانی دارد ،مخار بیمه درمانی است بر ایون

تمرکز" ،سوهم ویژگویهواي اقتصوادي – اجتمواعی

اساس ،نتایج پژوهش حاضر بر این نكتوه تاکیود مویکنود کوه

ضوریب تمرکوز

بیمههاي درمانی ،میتوانند نقشی موثر را در کواهش نوابرابري

هزینههاي درمانی محاسکه مویکنود لفووري و همكواران در

توزیع هزینههاي درمانی ایفا کنند این موضوو بوا توجوه بوه

تمرکز در مخار سوالمت

ظرفیتهاي پیشبینی شده در قوانین باالدسوتی ،لوزوم توجوه

سرپایی را  ،4/145در مخار سالمت بستري  4/415و براي

ویژه به توسعه نظام بیمهاي را براي نیل به شاخ

هاي برابرتر

کل مخار سالمت  4/444بهدست آورده بودنود [ ]23نتوایج

در توزیع پرداختهاي مستقیم هزینههاي درموانی خوانوار بوه

مطالعه حاضر نشان داد که در بین هزینههاي درمانی ،مخوار

ویژه در رابطه با خدمات بستري ،دارو و دندانپزشكی ،متوذکر

خانوار بابت خدمات دندانپزشكی بیشترین سهم را در توزیع

میگردد همچنین ویژگیهاي شالل بودن سرپرست خوانوار،

کل مخار درمانی خانوارهاي کشور داشته است بهطوري که

واحد مسكونی ،از نظر

داشته است تجزیه شاخ
"شاخ

خانوار را در تحقوق ایون سوطح از شواخ
مطالعه خود در شهر تهران شاخ

باسواد بودن سرپرست خانوار و تمل

تمرکز هزینههاي دندانپزشكی حدود  4/496بووده و

آماري تاثیر معنیداري بر وضعیت توزیع هزینههواي درموانی

تمرکوز کول هزینوههواي

خانوار نداشته است این موضو میتواند از عوامول مختلفوی

درمانی به میزان  4/92شده است هزینههاي دارویوی خوانوار

ناشی شده باشد یكی از این عوامل ،تصوادفی بوودن احتموال

تمرکووز توزیوع ،در رتکووه پووس از

بروز بیماري است یعنی ،مخار درمانی خانوار بیش از آنکه

هزینههاي ویزیت در مراکز درمانی ،لووازم پزشوكی ،خودمات

متاثر از وضعیت اشتغال ،با سوادي و حتی ثروت (تمل

واحد
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Introduction: The status of financial participation of individuals in health financing is one of the
challenging issues in assessing the performance of health systems in the world. The concern about the
financing of the health system and its consequences on Iranian households from about a decade ago is a
turning point in attracting the attention of researchers and policymakers to this area. This study has been
calculated financial contribution of people in Iran health system in 2015.
Materials and Methods: Using cost-income information of 38252 Iranian households collected by the
Statistical Center of Iran in 2015, the distribution of health expenditures of households based on the income
approach is calculated and factors influencing the concentration index are measured.
Results: The results showed that the concentration index of health care expenditures in Iran was 0.3318.
This is indicative of the progressive status of household participation in financing the health system. Also,
dental expenditures with the index of 0.496 have the highest inequality in the distribution of health care
expenditures. Payment for hospital services and dental care services had the highest share in increasing the
coefficient index.
Conclusion: Having insurance coverage as one of the most important policy tools to achieve the desired
model of household financial participation has a significant effect on the distribution of financial
participation of households and the most important factor in reducing the coefficient of concentration index.
Keywords: Concentration Index, Out of Pocket, Fair Financial Contribution.
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