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رضوانــه الونــدی ،1ایــرج حریرچــی ،2ژالــه عبــدی ،3الهــام عبدالمالکــی ،4حســین میرزایــی ،5مهشــاد گوهــری مهــر،6
*7
الهام احمدنژاد
-1کارشــناس پژوهشــی ،موسســه ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -2اســتاد ،عضــو هیــأت علمــی دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
تهــران ،ایــران -3اســتادیار ،عضــو هیــات علمــی ،موسســه ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -4کارشــناس پژوهشــی ،موسســه ملــی تحقیقــات ســامت،
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -5کارشــناس پژوهشــی ،موسســه ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -6کارشــناس پژوهشــی ،موسســه
ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران -7اســتادیار ،عضــو هیــات علمــی موسســه ملــی تحقیقــات ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران
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پست الکترونیکahmadnezhad@tums.ac.ir :

چکیده

دریافت  96/12/10:پذیرش97/4/5 :

مقدمــه :بخشــی از هزینههــای هــر خانــوار در هــر کشــور صــرف دریافــت خدمــات ســامت میشــود .ایــن مقالــه بــا هــدف
بررســی رونــد و ســهم هزینههــای ســامت خانوارهــای شــهری و روســتایی از هزینههــای کل خالــص و تاثیــر احتمالــی اجــرای
طــرح تحــول ســامت بــر رونــد ایــن هزینههــا در فاصلــه ســالهای  1388تــا  1395بــه انجــام رســید.
روشکار :در ایــن مطالعــه از دادههــای هزینه-درآمــد خانوارهــا ،جم ـعآوری شــده توســط مرکــز آمــار ایــران ،اســتفاده شــد؛ تعــداد
خانوارهــا در هــر ســال تقریبــا معــادل 38هــزار اســت .از متوســط ســاالنه هزینههــای پرداخــت از جیــب و نســبت هزینههــای خیلــی
ضــروری و ضــروری بــه کل هزینههــای خالــص ســاالنه خانوارهــا بــرای بررســی رونــد هزینههــای ســامت اســتفاده شــد.
یافتههــا :رونــد پرداخــت از جیــب خانوارهــای شــهری و روســتایی در ایــران بــا کاهــش بســیار کنــدی همــراه بــوده ،و متوســط
نســبت هزینههــای ســامت بــه کل هزینههــای خانوارهــای شــهری و روســتایی طــی ســالهای مــورد بررســی در خانوارهــای
دهکهــای دهــم و اول بــه ترتیــب  %26و  %1/3و در کل جمعیــت  %7بــود .تفــاوت پرداخــت از جیــب خانوارهــای دهکهــای اول و
دهــم شــهری و روســتایی در ســال  95بــه ترتیــب  29,942,534و 15,441,113ریــال بــود.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن مطالعــه نشــانگر تفــاوت قابــل توجــه پرداختهــای خانوارهــای فقیــر و ثروتمنــد بــرای دریافــت خدمــات
ســامت اســت؛ هرچنــد رونــد کلــی هزینههــای ســامت در خانوارهــا طــی ایــن ســالها ثابــت بودهاســت .علیرغــم پوشــش
همگانــی بــاالی بیمــه در ایــران ،همچنــان تفــاوت چشــمگیری در هزینههــای ســامت مشــاهده میشــود ،امــا بهطــور کلــی مقادیــر
خالــص پرداخــت بــرای هزینههــای ســامت در ایــران در میــان تمامــی دهکهــا نســبت بــه ســایر هزینههــا پایینتــر اســت.
گلواژگان :طرح تحول سالمت ،پرداخت از جیب ،دهکهای هزینهای

مقدمه

پرداخــت مســتقيم از جیــب جهــت دریافــت هزينههــاي
ســامت ،توانایــی مــردم بــرای اســتفاده از ایــن قبیــل خدمــات
را کاهــش میدهــد؛ ایــن نــوع پرداختهــا بــرای دریافــت
خدمــات ســامت بــه ســه دلیــل مــی توانــد بــه یــک نگرانــی
ت مســتقیم از جیــب بــرای
بــزرگ تبدیــل شــود :اول ،پرداخــ 
دریافــت خدمــات ســامت میتوانــد خانوارهــای غیرفقیــر
را فقیــر ،و خانوارهــای فقیــر را فقیرتــر کنــد .دوم ،خانوارهایــی
کــه بــا هزینههــای ســامت روبــه رو میشــوند ممکــن اســت
از دیگــر پرداختهــای ضــروری چشمپوشــی کننــد؛ بــرای
خانــواری فقیــر بــا بودجــهای محــدود ،پرداخــت از جیبهــای
نســبتا کوچــک میتوانــد یــک فاجعــه مالــی محســوب شــده،
باعــث کاهــش در پرداخــت بــرای دریافــت ســایر نیازهــای اولیـه
ماننــد غــذا ،مســکن ،پوشــاک و آمــوزش شــود .بــه همیــن ترتیــب
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هزینههــای بــزرگ ســامتی نیــز میتواننــد منجــر بــه رخــداد
فاجعههــای بــزرگ مالــی و ورشکســتگی ،حتــی بــرای خانوارهــای
ثروتمنــد شــوند .ســوم ،ممکــن اســت برخــی خانوارهــا بــه جــای
روبــه رو شــدن بــا عواقــب عمیــق مالــی ناشــی از پرداختهــای
ســامت ،از دریافــت خدمــات ضــروری ســامت خــودداری کننــد
کــه ایــن خــود باعــث بــه وجــود آمــدن دورهای از بیماریهــا،
معلولیــت ،و فقــر در جامعــه میشــود ()2 ,1؛ بنابرایــن یکــی از
اهــداف مهــم هــر نظــام ســامت ،حفاظــت مالــی از خانوارهــا در
برابــر پرداختهــای مســتقیم از جیــب بــرای دریافــت خدمــات
ســامت اســت .در اوایــل ســال  ،1393دولــت ایــران در راســتای
دســتیابی بــه ابعــاد پوشــش فراگیــر خدمــات ســامت ،همچــون
کاهــش پرداخــت از جیــب و حفاظــت مالــی خانوارهــا ،بــا اجــرای
طــرح تحــول نظــام ســامت اصالحــات وســیعی را آغاز نمــود؛ اما
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بررسی روند و سهم هزینههای سالمت از هزینههای خانوار بر اساس دهکهای هزینهای در فاصله
سالهای  1388تا 1395

رضوانه الوندی و همكاران

ش کار
رو 

منبع دادهها

مطالعــه حاضــر از نــوع روشهــای تحلیــل ثانویــه بــوده اســت و
در آن از دادههــای هزینه-درآمــد خانوارهــا ،گردآوریشــده توســط
مرکــز آمــار ایــران در فاصلــه ســالهای  1388تــا  ،1395بــه
عنــوان منبــع داده اســتفاده شــده اســت .بررســی هزینه-درآمــد
ن ضرايـب
ت آورد 
خانوارهــا در ایــران همــه ســاله بــا هــدف بهدسـ 
ي بهطــور متوســط
ص هزينـ ه زندگـ 
ي محاســب ه شــاخ 
ف بــرا 
مصــر 
بــرای 19هــزار خانــوار روســتایی و 18هــزار خانوار شــهری توســط
مرکــز آمــار ایــران انجــام میشــود ( .)5پرسشــنامه طــرح هزينــه-
ـمت خصوصيــات اجتماعــي اعضــاي
درآمــد خانــوار شــامل  4قسـ ِ
خانــوار ،مشــخصات محــل ســكونت و تســهيالت و لــوازم عمــده
زندگــي ،هزينههــاي خوراكــي و غيــر خوراكــي ،و درآمدهــاي
خانــوار اســت .بخــش ششــم و قســمتی از بخــش ســیزدهم
هزینههــای غیرخوراکــی پرسشــنامه ،بــه هزینههــای بهداشــت
و درمــان اختصــاص یافتهاســت.
تعریف مفاهیم اولیه
هزینههــای مســتقیم پرداخــت از جیــب بــرای ســامت:
هزینههایــی کــه توســط خانــوار بــه هنــگام دریافــت خدمــات
ســامت بــه ارائهکننــدگان ایــن خدمــات پرداخــت میشــود،
«هزینههــای ســامت مســتقیم از جیــب» نــام دارد .ایــن
پرداختهــا بــه طــور معمــول شــامل خریــد دارو ،انجــام
مشــاورههای پزشــکی ،و پرداخــت صورتحســاب بیمارســتان
اســت .هزینههــای مربــوط بــه طــب ســنتی نیــز مشــمول
پرداخــت مســتقیم از جیــب میشــوند ،امــا هزینههــای حمــل و
نقــل بــرای دریافــت خدمــات و خریــد خوراکهــای خــاص در این
مقولــه نمیگنجــد؛ درواقــع اینگونــه هزینههــا خالــص از هرگونــه
بازپرداخــت بیمــه هســتند (.)6
شــاخص قیمــت (بهــا) مصــرف کننــده :شــاخص قیمــت
مصــرف کننــده ،معیــار ســنجش تغییــرات در قیمــت کاالهــا و

خدماتــی اســت کــه بــه مصــرف خانوارهــا رســیده ،مهمتریــن
ابــزار بــرای اندازهگیــری میــزان تــورم قیمتهــا در اقتصــاد
هــر کشــور اســت .ایــن شــاخص کاربردهــای گوناگونــی در
اندازهگیــری رونــد درآمــد و هزینــه واقعــی خانوارهــا ،تعدیــل
دســتمزدها و حقــوق ،بــرآورد حســابهای ملــی بــه قیمــت
ثابــت و غیــره داشــته و بــه صــورت زیــر محاســبه میشــود (:)6
× 100

قیمت کاال در سال جاری
قیمت کاال در سال پایه

= شاخص قیمت مصرفکننده

بــا توجــه بــه اینکــه بررســی هزینه-درآمــد خانوارهــا در ایــران
در مــدت زمــان بیــش از یــک مــاه انجــام میشــود و نــرخ تــورم
در ایــن مــدت رونــد صعــودی دارد ،بــر اســاس شــاخص قیمــت
مصــرف کننــده ،تمامــی هزینههــا بــرای ســال جــاری ،بــا در
نظــر گرفتــن ســال  1390بــه عنــوان ســال پایــه ،تورمزدایــی
میشــوند (.)6
هزینههای مورد بررسی
در ایــن مطالعــه هزینههــای ســامت و مســکن بــه عنــوان
هزینههــای ضــروری و هزینههــای مــواد خوراکــی بــه عنــوان
هزینههــای خیلــی ضــروری خانوارهــای شــهری و روســتایی در
نظــر گرفتــه شــدند.
انتخاب دهکهای هزینهای
در دهکبنــدی خانوارهــا ،خانوارهــای دهــک اول قشــر کــم
برخــوردار جامعــه ،و خانوارهــای دهــک دهــم قشــر ثروتمنــد
جامعــه محســوب شــدند .آنچــه خانوارهــای دهکهــای
هزینــهای را از هــم مجــزا میکنــد ،وزن کاالهــا و در واقــع
اقــام مصرفــی موجــود در ســبد مصرفــی آنهاســت .در
خانوارهــای دهــک اول ،بــه علــت درآمــد کمتــر ،بیشــترین
ســهم از هزینههــا را خوراکیهــا و آشــامیدنیها تشــکیل
داده ،ســهم کمتــری بــه هزینههــای غیرضــروری ماننــد
تفریــح و ســرگرمی و حتــی ســامت تعلــق مییابــد؛ در
واقــع ،وزن ایــن کاالهــا در ســبد مصرفــی آنهــا کمتــر
و بیشــترین هزینههــا معطــوف بــه ضروریــات زندگــی
میشــود .اگــر در کاالهــای ضروری(یعنــی مــواد خوراکــی)
خانوارهــای دهــک اول گرانــی اتفــاق افتــد ،ایــن افزایــش
قیمــت بســیار محســوس و ملمــوس بــوده ،بــا افزایــش تــورم،
فشــار بــر ایــن خانوارهــا و بالطبــع ،ســهم هزینههــای مــواد
خوراکــی از کل هزینههــای زندگــی جمعیــت ایــن دهــک
نیــز افزایــش مییابــد .از ســوی دیگــر ،اگــر تــورم ناشــی از
افزایــش قیمــت ســایر کاالهــای غیرخوراکــی باشــد ،فشــار
تورمــی بــر دهکهــای بــاال ،یعنــی خانوارهــای ثروتمنــد،
تخلیــه خواهــد شــد ()7؛ از ایــن رو ،ایــن دو دهــک بهدلیــل
امــکان نمایــش وضعیــت هزینهکــرد خانوارهــای خیلــی
ثروتمنــد و خیلــی فقیــر ،بهعنــوان معــرف ایــن دو گــروه از
جامعــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
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بــر خــاف انتظارهــا ،کاهــش پرداخــت از جیــب بــا رونــد بســیار
کنــدی روبــه رو شــد .اصالحــات وســیع در نظــام ســامت ســایر
کشــورها بــا هــدف حفاظــت مالــی خانوارهــا معمــوال بــا موفقیــت
همــراه بــوده؛ بهطــوری کــه در کشــورهای ترکیــه و تایلنــد ،ایــن
ســهم بالفاصلــه پــس از اصالحــات ،کاهــش قابــل توجهی داشــته
اســت ( .)4 ,3در مطالعــه حاضــر ،رونــد هزینههــای مســتقیم از
جیــب و ســایر هزینههــای خیلــی ضــروری خانوارهــای شــهری
و روســتایی در ســالهای قبــل و بعــد از اجــرای طــرح تحــول
ســامت مــورد بررســی قرارگرفتــه ،علــل کنــدی در کاهــش
پرداختهــای مســتقیم از جیــب خانوارهــا در ســطح کل و
دهکهــای هزینــهای اول و دهــم مــورد بازبینــی قرارگرفــت.
بهدلیــل امــکان نمایــش وضعیــت هزینهکــرد دهکهــای
خیلــی ثروتمنــد و خیلــی فقیــر ،ایــن دو دهــک بهعنــوان معــرف
ایــن دو گــروه از جامعــه انتخــاب شــدند.
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دادههــای نمونــه بــه طــور متوســط شــامل 38هــزار خانــوار
شــهری و روســتایی بــود کــه از بررســی ســاالنه هزینــه-
درآمــد خانوارهــا ،توســط مرکــز آمــار ایــران ،بهدســت آمدنــد.
نمودارهــای  1و  2ســهم هزینههــای ســامت را از کل
هزینههــای خالــص خانوارهــای شــهری و روســتایی در فاصلــه
ســالهای  1388تــا  1395نشــان میدهنــد .براســاس ایــن دو
نمــودار ،جمعیتهــای ثروتمنــد شــهری و روســتایی (خانوارهــای
دهــک دهــم) نســبت بــه جمعیتهــای فقیــر (خانوارهــای
دهــک اول) ســهم خیلــی باالیــی از هزینههــای خــود را صــرف
دریافــت خدمــات ســامت کردهانــد .متوســط ایــن ســهمها در
ســالهای مــورد بررســی بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی
دهــک دهــم  ،%26بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی دهــک
اول تنهــا  ،%1/30و بــرای کل خانوارهــای شــهری و روســتای
تقریبــا  %7محاسبهشــد .نمودارهــای  3 - 5رونــد هزینههــای
ســامت را بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی در فاصلــه
ســالهای  1388تــا  1395نشــان میدهنــد.
بــا توجــه بــه نمــودار  ،3از ســال  1390پرداخــت از جیــب
بــرای خانوارهــای فقیــر روســتایی رونــد کاهشــی کنــدی داشــته

و همانطــور کــه نمــودار  6نشــان میدهــد ،ســهم مــواد خوراکــی
از کل هزینههــای ســامت ایــن خانوارهــا در ایــن ســالها
افزایــش و ســهم هزینههــای ســامت از کل هزینههــای ایــن
خانوارهــا کاهــش داشــته اســت .نمــودار  ،4رونــد هزینههــای
پرداخــت از جیــب خانوارهــای ثروتمنــد شــهری و روســتایی را
نشــان میدهــد .رخــداد ایــن هزینههــا پــس از کاهــش بســیار
زیــاد در ســال  ،1390در ســالهای  1391و  1392اندکــی
افزایــش و پــس از آن در ســال  1393بــرای جمعیتهــای
ثروتمنــد روســتایی کاهــش یافتهاســت .نمــودار  6متوســط
نســبت هزینههــای ضــروری و خیلــی ضــروری خانوارهــا را از
هزینههــای کل خالــص ،در فاصلــه ســالهای  1388تــا ،1395
نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه نمــودار  ،6ســهم هزینههــای
ســامت در ســالهای  1390و  1391کاهــش یافتــه ،امــا در
ایــن ســالها و ســالهای بعــد از آن ســهم هزینههــای مــواد
خوراکــی (هزینــه خیلــی ضــروری) از کل هزینههــای خالــص
بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی افزایــش یافتهاســت .بــا
توجــه بــه نمــودار  ،5هزینههــای پرداخــت از جیــب بــرای کل
جمعیــت نیــز پــس از کاهــش در ســال  1390بــرای خانوارهــای
شــهری و روســتایی یــک رونــد کاهشــی تقریبــا کنــد و ثابتــی را
نشــان میدهــد.

رضوانه الوندی و همكاران

67
۴۵
۴۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

شهری

۶۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰

۱۳۹۵

۱۳۹۴

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۰

نمودار  :5روند هزینههای پرداخت از جیب برای دریافت خدمات سالمت
در کل خانوارهای شهری و روستایی

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
میانگین  1394و
1395

میانگین  1392و
1393

میانگین  1390و
1391

میانگین  1389و
1388

۷.۲۱

۰

۶.۸۴

۶.۲۳

۶.۶۸

سالمت  -شهری

۶.۹۳

۶.۸۴

۶.۴۵

۷.۴۴

سالمت  -روستایی

۲۳.۵۹

۲۵.۷۱

۲۵.۹۰

۲۲.۸۵

خوراکی  -شهری

۳۸.۷۰

۴۲.۲۲

۴۰.۷۸

۳۷.۵۹

خوراکی  -روستایی

۳۳.۸۷

۳۳.۳۱

۳۳.۵۰

۳۱.۹۰

مسکن  -شهری

۱۸.۳۴

۱۶.۳۷

۱۷.۲۲

۱۶.۲۳

مسکن  -روستایی

نمودار  :6سهم هزینههای ضروری و خیلی ضروری خانوار از هزینههای
کل خانوار

جدول  .1تفاوت پرداخت از جیب بین خانوارهای دهکهای اول و دهم هزینهای (بر حسب ریال) به تفکیک مناطق شهری و روستایی در فاصله سالهای
 1388تا 1395

شهری
روستایی

۱۳۸۸

35,020,351
28,531,777

۱۳۸۹

44,262,517
30,940,378

۱۳۹۰

27,159,045
16,321,164

۱۳۹۱

28,793,674
17,939,158

جــدول  1تفــاوت میــان هزینههــای پرداخــت از جیــب
خانوارهــای دهــک اول و دهــم هزینـهای را بــه تفکیــک مناطــق
شــهری و روســتایی نشــان میدهــد؛ تفــاوت هزینههــای
پرداخــت از جیــب در خانوارهــای شــهری دهــک اول و دهــم
هزینــهای در ســال  1395معــادل 29,942,534ریــال و در
خانوارهــای روســتایی برابــر بــا 15,441,113ریــال بــوده اســت.

بحث و نتیجهگیری

در ســالهای اخیــر ،پوشــش همگانــی ســامت در راســتای
دســتیابی و بهرهمنــدی همگانــی بــه خدمــات ســامت و
کاهــش پرداخــت مســتقیم از جیــب از جملــه مقــوالت محــوری
سیاس ـتهای نظــام ســامت کلیــه کشــورها بودهاســت؛ بنابرایــن
یکــی از شــاخصهای مهــم تعیینکننــده وســعت و انــدازه
حفاظــت مالــی خانوارهــا در برابــر هزینههــای ســامت در هــر
کشــور ،پرداختهــای مســتقیم از جیــب خانوارهــا بــرای دریافــت
خدمــات ســامت اســت .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی تفــاوت
هزینههــای انجامشــده در فقیرتریــن و ثروتمندتریــن اقشــار
جامعــه صورتگرفــت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پرداخــت
از جیــب بــرای دریافــت خدمــات ســامت در خانوارهــای شــهری
دهــک اول از ســال  ،1393همزمــان بــا اجــرای طــرح تحــول
نظــام ســامت ،کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ امــا بــرای خانوارهــای
روســتایی همــه نمودارهــای ترســیم شــده بیانگــر کاهــش میــزان
پرداخــت از جیــب در دهکهــای اول و دهــم هزینــهای و در
ســطح کل خانوارهــا از ســال  1390بودنــد؛ ایــن مقولــه در دو

۱۳۹۲

27,894,952
17,065,729

۱۳۹۳

27,587,781
14,532,346

۱۳۹۴

30,644,941
13,951,705

۱۳۹۵

29,942,534
15,441,113

مقطــع زمانــی قابــل بحــث اســت .کاهــش پرداخــت از جیــب
در خانوارهــای روســتایی و متقابــا کاهــش ســهم هزینههــای
ســامت از کل هزینههــای خانوارهــا در فاصلــه ســال هــای 1390
تــا  1393میتوانــد ناشــی از تحریمهــای اقتصــادی اعمــال شــده
بــر کشــور و افزایــش تــورم در بخــش مــواد خوراکــی باشــد؛ ایــن
مداخلــه خــود میتوانــد باعــث افزایــش ســهم هزینههــای مــواد
خوراکــی از کل هزینههــای خانوارهــای روســتایی ،بهخصــوص
خانوارهــای دهــک اول ،و چشمپوشــی ایــن خانوارهــا از پرداخــت
هزینــ ه بــرای دریافــت خدماتــی (هزینههــای ســامت) شــود
کــه نســبت بــه مــواد خوراکــی از ضــرورت کمتــری برخوردارنــد.
در ســال  1394و  ،1395همزمــان بــا کاهــش ســهم هزینــهای
مــواد خوراکــی از کل هزینههــای خانوارهــا از  %42بــه  ،%38ســهم
هزینههــای ســامت از کل هزینههــای خانوارهــا افزایــش یافــت.
نتایــج همچنیــن بیانگــر رونــد کنــد کاهــش پرداخــت از جیــب
بــرای دریافــت خدمــات ســامت در جمعیتهــای روســتایی
اســت ،کــه ایــن امــر میتوانــد متاثــر از اجــرای طــرح تحــول نظام
ســامت و عملکــرد مثبــت آن در کاهــش پرداخــت از جیــب ایــن
خانوارهــا باشــد .بــا ایــن حــال ،نتایــج گویــای ایــن موضــوع اســت
کــه بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت در ســال  1393و
اعمــال پوشــش بیمــه بــرای  11میلیــون خانــوار ،برخــاف انتظارها
کاهــش چشـمگیری در پرداخــت از جیــب مــردم بهوجــود نیامــده
و رونــد ایــن هزینههــا تقریبــا ثابــت باقــی مانــده اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه نســبت جمعیتــی کــه بــا طــرح بیمــه ســامت
پوشــش داده میشــوند شــاخص ضعیفــی بــرای حفاظــت مالــی
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Living Standard Measurement Survey

1

Household Budget Survey and Income and Expenditure Survey

2

کاربرد در تصمیم های مرتبط با سیاست گذاری ها
در نظام سالمت

ایــن مطالعــه روندهــای پرداخــت مرتبــط بــا ســامت را میــان
فقیرتریــن و ثروتمندتریــن اقشــار مورد مطالعــه قــرارداده؛ موضوعی
کــه مطالعــات قبلــی کمتــر بــه آن پرداختــه انــد .بــرای اجــرای
مداخــات در ســطح ملــی ،بهمنظــور کاهــش مقــدار هزینههــای
پرداخــت شــده بــرای ســامت در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه ،از
جملــه توســعه بیمههمگانــی ســامت ،ضــروری اســت تحلیلــی
بــر رونــد ایــن پرداختهــا در جامعــه بــه انجــام رســد .مطالعــه
حاضــر بهدلیــل اینکــه رونــد پرداخــت از جیــب را میــان دو قشــر
خیلــی فقیــر و خیلــی ثروتمنــد بــه مقایســه گــذارده ،میتوانــد بــه
سیاسـتگذاریهای مربــوط بــه کاهــش پرداخــت در ایــن گروههــا
کمــک کنــد .مخاطــب بالقــوه ایــن مقالــه ،گــروه سیاســتگذار ارشــد
وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش پزشــکی اســت.
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خانوارهــا محســوب میشــود ( ،)8یکــی دیگــر از دالیــل رونــد
ب خانوارهــا میتوانــد بیمــه کــردن
کنــد کاهــش پرداخــت از جی ـ 
همــه خانوارهــا بــدون توجــه بــه دهکهــای هزینــهای آنهــا
باشــد .از اینــرو ،شناســایی خانوارهــای فقیــر و طراحــی بســتههای
خدماتــی منحصــر بــه آنهــا ،شناســایی بیمارهایــی کــه در ایــران
مشــمول بیشــترین هزینههــا هســتند ،اعمــال پوشــش کامــل
بیمــه و خدمــات بــرای آنهــا ،و اعمــال خدمــات کــم هزینــه
بــرای خانوارهــای ناتــوان و دارای عضــو ســالمند ،در کنــار پوشــش
همگانــی بیمــه ،میتوانــد بــه کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم
بــرای دریافــت خدمــات ســامت کمــک کنــد ( .)9همچنیــن
بررســیهای صــورت گرفتــه در ایــن مطالعــه نشــان داد کــه
متوســط ســهم هزینههــای ســامت از کل هزینههــای خانوارهــا
در ایــران تقریبــا  %7و بــرای خانوارهــای دهــک دهــم و دهــک اول
بــه ترتیــب  %26و  %1/3اســت .در مطالعــه  Ke Xuو همــکاران،
بهدنبــال بررســی  50پیمایــش 1ســازمان جهانــی بهداشــت ،ســهم
پرداخــت از جیــب از کل هزینههــای خانوارهــا معــادل  %6/9و
بــرای  37پیمایــش دیگــر 2برابــر بــا  %3/4در ســال  2009گــزارش
شــد ( .)10در بررســی هزینههــای ســامت خانوارهــای ترکی ـهای
در ســال  ،2006ســهم پرداخــت از جیــب از کل هزینههــای ماهیانه
خانوارهــا بــرای خانوارهــای پنجــک اول  ،%1/44بــرای خانوارهــای
پنجــک پنجــم  ،%2/58و متوســط آن بــرای کل جمعیــت %2/18
بــود ( .)11ایــن ســهم در بررســی هزینههــای بهداشــت و درمــان
خانوارهــای چینــی در ســال  2009بــرای خانوارهــای پنجــک اول
 %12/7و بــرای خانوارهــای ثروتمنــد  %12/3بــود( .)12در مقایســه
بــا ســایر کشــورها ،خانوارهــای ثروتمنــد در ایــران هزینههــای
بیشــتری بــرای ســامت میپردازنــد؛ امــا ایــن پرداخــت از
جیبهــا نســبت بــه درآمــد و منابــع درآمــدی آنهــا شــاید تغییــری
در ســطح زندگــی و رفــاه ایــن خانوارهــا ایجــاد نکنــد؛ ولــی در
خانوارهــای فقیــر ،پرداخــت از جیبهــای حتــی خیلــی کــم
میتوانــد اثــر بزرگــی روی ســطح رفاهــی ایــن خانوارهــا گذاشــته،
باعــث فقیرتــر شــدن آنهــا شــود کــه بررســی ایــن تغییــرات در
ســطح زندگــی و رفــاه خانوارهــای ایرانــی مســتلزم انجــام یــک
مطالعــه بــه روش جمـعآوری دادههــای پانــل (بــرای ارزیابــی چنــد
مرحلـهای خانوارهــا) اســت ( .)13از ســویی ،ســهم کــم هزینههــای
پرداخــت از جیــب از کل هزینههــای خانــوار بــرای خانوارهــای

دهــک اول میتوانــد بــه دو دلیــل عــدم نیــاز بــه خدمــات ســامت
یــا ناتوانــی خانوارهــای فقیــر در پرداخــت هزینههــای ســامت
باشــد کــه بــرای بررســی بیشــتر ایــن مــورد ،ادغــام برآوردهــای
هزین ـهای ســامت ،کــه از مطالعــه هزینه-درآمــد خانــوار بدســت
میآیــد ،بــا نیازهــای ســامتی خانوارهــا پیشــنهاد میگــردد .در
ایــران مطالعــهای کــه مشــخص کنــد چشمپوشــی از نیازهــای
ســامتی متاثــر از هزینههــای آن بــوده یــا خیــر ،هنــوز بــه انجــام
نرسیدهاســت(.)8
در نهایــت ایــن مطالعــه بهخوبــی تفــاوت هزینهکــرد
خانوارهــای ثروتمنــد و فقیــر را در جامعــه ایرانــی نشــانداده ،امــا
نمیتــوان بــا اســتفاده از نتایــج آن دلیــل ایــن تفــاوت را شناســایی
نمــود .بــه همیــن جهــت پیشــنهاد میشــود مطالعـهای در ســطح
ملــی بهمنظــور یافتــن دلیــل تفــاوت هزینهکــرد خانوارهــای
حاضــر در دهکهــای مختلــف هزینــهای بــه انجــام رســد.
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Trend of Share of Health Expenditures on Total Household Expenditures Based
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Abstract
Background:A significant portion of household’s expenses is allocated to health services. This study aimed

to investigate the share of health expenditure in total households’ expenditure during 2009 - 2016 and capture
the changing patterns of health expenditure associated to the implantation of the Health Transformation Plan.

Methods:The study relied on data from the Household, Expenditure and Income survey, which the sample
size is about 38000 households per year. The average annual out-of-pocket (OOP) expenses paid by households
as well as the ratio of necessary expenditure in total consumption expenditure were calculated in order to study
the trend of health expenditure.

Results:Out

of pocket payment among all households has a slow decreasing trend. The ratio of health
expenditure to total consumption expenditure in the 10th and 1st declines of urban and rural population was
26% and 1.3%, respectively; the national level was 7% in this period. The difference in OOP between the 1st
and 10th decline in urban and rural households was 29942534 Rials and 15441113 Rials, respectively in 2016.

Conclusions:The results indicate that there is a considerable difference between OOP paid by the poorest
and the richest households. However, the share of health expenditure in total households’ expenditure was
almost stable during these years. Despite, the increased coverage of universal health insurance in recent years,
the difference between health expenditures among income groups is almost considerable. Nevertheless, health
expenditure represents a lower share of total households’ expenditure compared with other expenditures among
all expenditure deciles.
Keywords:Health Transformation Plan; Out of Pocket Payment; Expenditure Deciles
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