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چكيده

مقدمــه :مشــارکت ناعادالنــه مالــی مــردم و پرداختهــای مســتقیم از جیــب کــه متناســب بــا تــوان پرداخــت آنهــا نباشــد ،نــه تنهــا
موجــب میشــود خانوارهــای بیشــتری در گــروه مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن ســامتی قــرار گیرنــد ،بلکــه ممکــن اســت برخــی
خانوارهــا بــه خاطــر ناتوانــی در پرداخــت ایــن هزینههــا بــه زیــر خــط فقــر ســقوط کننــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی دقیــق
وضعیــت عدالــت و برابــری در تأمیــن مالــی هزینههــای ســامت در ســطح کل کشــور و همچنیــن بــه تفکیــک پنــج بیســتک هزینـهای
انجــام گرفتــه اســت.

روش کار :در ایــن مطالعــه براســاس رویکــرد بانــک جهانــی بــا اســتفاده از شــاخص عدالــت در مشــارکت مالــی خانوارهــا،
شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن و همچنیــن شــاخص درصــد هزینههــای فقــرزا ،عدالــت در تأمیــن
مالــی هزینههــای ســامت طــی ســالهای منتخــب بررســی شــد .بــه همیــن منظــور ،از دادههــای پیمایــش هزینــه -درآمــد خانوارهــای
(شــهری) طــی ســالهای  1363-1394مرکــز آمــار ایــران اســتفاده شــد.
یافتههــا :شــاخص عدالــت در مشــارکت مالــی خانوارهــا طــی ســالهای منتخــب نوســاناتی جزیــی داشــته اســت .درصــد خانوارهــای
مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن افزایــش امــا درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای فقــرزا طــی ســالهای منتخــب کاهــش
یافــت .بیســتک پنجــم هزین ـهای شــاهد بیشتریــن درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن و کمتریــن میــزان عدالــت و
بیســتک اول شــاهد بیشتریــن میــزان مواجــه بــا هزینههــای فقــرزا بــود.
نتیجهگیــری :رونــد افزایشــی درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن و همچنیــن افزایــش بیعدالتــی در مشــارکت
مالــی خانوارهــا نشــان داد کــه برنامههــای اجــرا شــده طــی ســالهای منتخــب بــه حــد کافــی مؤثــر نبــوده و مشــارکت مالــی در
پرداختهــای ســامتی بــه خوبــی هدفمنــد نشــده اســت ،درنتیجــه نظــام ســامت نتوانســته اســت آنچنــان کــه بایــد در راســتای
حفاظــت از خانوارهــا در برابــر هزینههــای کمرشــکن عمــل کنــد.
گلواژگان :عدالت در مشارکت مالی سالمت ،هزینههای کمرشکن ،هزینههای فقرزا.

مقدمه

ســامت یکــی از محورهای توســعه پایــدار و بخــش جداناپذیر
توســعه بــرای کیفیت زندگــی و ارتقای آن محســوب میگردد (.)1
در واقــع ســامت یــک پروســه چنــد محــوری و در عیــن
حــال بســیار مهــم اســت کــه از طرفــی عوامــل بســیاری در
ایجــاد و تــداوم آن نقــش دارنــد و حاصــل مشــارکت تمــام
دســتگاههای اجرایــی یــک جامعــه اســت و از طــرف دیگــر
تأثیــر قابلتوجهــی بــر ســایر بخشهــای جامعــه دارد (.)2
شــاخص ســامت بهعنــوان یکــی از ســه شــاخص کلیــدی
در توســعه انســانی اســت کــه بــه نقــش زیربنایــی ســامت در
توســعه کشــورها اشــاره دارد .ســامت از مهمتریــن عوامــل
در زندگــی انســان بــوده و از اجــزای مهــم توانمندیهــای وی
محســوب میگــردد ( .)3لــذا یکــی از اهــداف بخــش ســامت
هــر جامع ـهای جلوگیــری از اثرگــذاری نابرابرهــای اقتصــادی-

اجتماعــی بــرروی ســامت افــراد و هزینههــای مرتبــط بــا آن
اســت (.)22
بایــد در نظــر داشــت کــه بیــن وضعیــت اقتصــادی -اجتماعــی
نامناســب (ماننــد فقــر) و ســامتی ،علیتــی دو طرفــه وجــود
دارد؛ وضعیــت اقتصــادی -اجتماعــی نامناســب ،ســامتی
افــراد را دچــار مشــکل میکنــد و مشــکالت ســامتی نیــز
بــه نوبــه خــود ســبب تثبیــت و پایــداری فقــر و بــه عبــارت
دیگــر وضعیــت نامناســب اقتصــادی -اجتماعــی میشــود .از
منظــر نابرابــری ،نابرابریهــای اقتصــادی -اجتماعــی در کل
جامعــه ،شــاخصهای ســامت را دچــار آســیب میکنــد و
نابرابریهــای اقتصــادی -اجتماعــی در بخــش ســامت ،فقــر
و نابرابــری کل جامعــه را تعمیــق میبخشــد ( .)4لــذا بایــد در
نظــر داشــت کــه بخــش بهداشــت و درمــان بهعنــوان یکــی از
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مهمتریــن بخشهــای خدماتــی در جامعــه ،تأثیــر قابلتوجهــی
در وجــود یــا فقــدان فقــر 1در جامعــه دارد.
بهدلیــل هزینههــای بــاالی خدمــات در ایــن بخــش،
بیتوجهــی بــه روش حمایــت از افــراد تحــت پوشــش جامعــه
باعــث خواهــد شــد کــه در بســیاری از مــوارد بحرانــی ،کانــون
اقتصــادی خانــواده تحــت یــک فشــار مالــی بــه ســمت فقــر
پیــش رود .ایــن مســئله از یــک طــرف بــه خــروج نیــروی
انســانی ســالم از جامعــه خواهــد انجامیــد و از طــرف دیگــر
بــه تعــداد خانوارهــای فقیــر در کشــور خواهــد افــزود (.)5
ســقوط افــراد و خانوارهــا بــه زیــر خــط فقــر بــه جهــت تحمــل
هزینههــای ســامت ازجملــه بحرانهــای اجتماعــی بخــش
ســامت محســوب میشــود کــه سیاســتگذاران موظــف بــه
توجــه و برنامهریــزی جهــت جلوگیــری از آن هســتند ( .)4از
ســوی دیگــر ،مشــکالت ســامتی و بیمــاری نیــز میتوانــد
منجــر بــه فقــر و مشــکالت اقتصــادی افــراد شــود .ایــن رابطــه
دوطرفــه میتوانــد منجــر بــه تشــدید و تعمیــق بیعدالتــی و
نابرابــری در کل اقتصــاد گــردد.
بحــث پیرامــون اثــر مبالــغ پرداخــت از جیــب روی پیامدهــای
فقــر و ســامت بــه حــدی زیــاد بــود کــه در ســال 2005
سیاســتگزاران ســازمان بهداشــت جهانــی راهحلــی را تصویــب
کردنــد کــه بــه موجــب آن کشــورها را تشــویق نمودنــد تــا
سیســتمهایی از تأمیــن مالــی ســامت را توســعه دهنــد کــه
هــدف آنهــا پوشــش جامــع خدمــات ارتقاء ســامت ،پیشــگیری،
درمانــی و توانبخشــی مــردم بــا هزینههــای قابــل پرداخــت باشــد
( .)6لــذا یکــی از اهــداف اصلــی نظــام ســامت ،تأمیــن عدالــت
در مشــارکت مالــی و حمایــت از خانوارهــا در برابــر هزینههــای
بهداشــتی و درمانــی و بــه حداقــل رســاندن گروههــای مواجــه
بــا هزینههــای کمرشــکن اســت .مشــارکت ناعادالنــه مــردم
در پرداخــت هزینههــای ســامت و پرداختیهــای از جیــب کــه
متناســب بــا تــوان پرداخــت نباشــد ،نهتنهــا موجــب میشــود
خانوارهــای بیشتــری در گــروه مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن قــرار گیرنــد ،بلکــه ممکــن اســت بــه خاطــر ناتوانی در
پرداخــت ایــن هزینههــا توســط برخــی خانوارهــا باعــث ســقوط
آنــان بــه زیــر خــط فقــر شــود (.)7
جمهــوري اســامی ایــران اقدامــات زیــادي را در زمینــه
درك و شناســایی عوامــل اجتماعــی تعیینکننــدهی ســامت
و طراحــی و اجــراي مداخــات بهمنظــور حــذف یــا کاهــش
تأثیــر منفــی ایــن عوامــل بــر ســامت در راســتاي کاهــش
نابرابريهــا ،محرومیتزدایــی و توســـعهی عدالــت در ســـامت
طــی ســالهاي پــس از انقــاب اســامی انجــام داده اســـت .در
ایــن راســتا در پنــج برنامـهی توســعه بعــد از انقــاب مصوباتــی
مختــص ایجــاد برابــری و عدالــت در بخــش ســامت وجــود
دارنــد کــه بــه شــرح زیــر میباشــند:
برنامــهی  5ســاله اول توســعه در دوره  1372- 1368آغـــاز
شـــد .کمبــود امکانــات بهداشــتی درمانــی و توزیــع نامـــوزون

امکانـــات و منابــع فیزیکــی و انســانی گــروه پزشــکی و
ارایهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی و درمانــی ســبب شــد تــا
تکمیــل شــبکه خدماترســانی و بهبــود اســتانداردهای بهداشــت
و درمــان در دســـتور کار قـــرار گیــرد ( .)30در قانــون برنامــه
دوم توســعه ( )1378-1374تأميــن بهداشــت عمومي و گســترش
بيمــه همگانــي جــزء خطمشـيهـــاي اساســـی ايـــن برنامــه
آورده شـــده بود .در قانون برنامه ســـوم توســـعه ()1383-1379
توجــه جــدی بـــه بحــث عدالــت توزیعــی در ارایــه خدمــات
درمان بســتری متناســب بـــا نیاز در نقـــاط مختلـــف کشـــورشد،
همچنیـــن بـــازار دارو بــرای اولیــن بــار در برنامههــای توســـعه
مدنظــر قــرار گرفت ،بـــه ایـــن ترتیب کـــه رویکردهــای حمایتی
کاهــش یابــد.
فصــل هفتــم برنامــه چهــارم توســعه ( )1384-1388بــه
موضــوع ســامت اختصــاص داشــت .در مــاده  90ایــن قانــون
بــرای اولیــن بــار بحــث مشــارکت عادالنــه مــردم در تأمیــن
منابــع در بخــش ســامت بــه میــان آمــد و مقــرر شــــد
«شــــاخص مشــــارکت عادالنــه مــردم» بــه  %90ارتقــاء یابــد
و ســهم مــردم از هزینههــای ســامت از  %30افزایـــش نیابــد و
میــزان خانوارهــای آســیبپذیر از هزینههــای غیرقابــل تحمــل
ســامت بــه  %1کاهــش یابــد .برنامــه پنجــم توســعه (-1390
 )1394در ســال  1389بــه تصویــب رســید .در سیاســتهای
کلــی برنامــه پنجــم توســعه مــواردی چــون افزایــش ســامت
جـــسمی و روحــی دانشآمــوزان ،تأکیــد بـــر رویکــرد انســان
ســالم و ســامت همــه جانبــه ،ارتقــای شــاخصهای ســامت
هـــوا ،امنیـــت غـــذا ،محیــط و بهداشــت جســـمی و روحــی،
کاهــش مخاطــرات و آلودگــی تهدیــد کنندههــای ســامت،
توســعه کمــی و کیفــی بیمههــای ســامت و ایجــاد بــازار
رقابتــی بــرای بیمههــای خدمــات درمانــی و ارتقــا و هماهنگــی
میــان اهــداف توســعهای آمــده بــود (.)30
مطالعــات تجربــی متعــددی جهــت اندازهگیــری شــاخصهای
عدالــت در تأمیــن هزینههــای ســامتی و شناســایی عوامــل
اقتصــادی -اجتماعــی مؤثــر بــر آن صــورت گرفتــه اســت کــه
برخــی از آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:
2
  ـمطالعــهای در ترکیــه توســط یاردیــم و همــکاران در ســال
 2010انجــام گرفــت .در ایــن مطالعــه از دادههــای خانــوار
مربــوط بــه ســال  ،2006شــامل مخــارج غــذا ،ســامت و
پرداختهــای مســتقیم از جیــب بابــت دریافــت خدمــات
ســامتی ،بــه تفکیــک شــهر و روســتا اســتفاده شــده اســت.
حجــم نمونــه شــهری  5930و روســتایی  2628خانــوار
میباشــد .هــدف از ایــن مطالعــه ،محاســبه نســبت خانوارهــای
مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن و درصــد خانوارهایــی کــه
بــه خاطــر ایــن هزینههــا فقیــر میشــوند ،بــود .نتایــج
نشــان دادنــد کــه نســبت خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن در ســال  %0/6 ،2006و نســبت خانوارهــای مواجــه
بــا هزینههــای اس ـفبار بــه تفکیــک بیســتکهای درآمــدی
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در ایــن بخــش بــا توجــه بــه اهــداف پژوهــش ،بــا محاســبه
شــاخص «عدالــت در مشــارکت مالــی مخــارج ســامت» بــه
بررســی عادالنــه بــودن ســهم پرداختــی خانوارهــا بــرای رفــع
نیازهــای ســامتی طــی ســالهای اجــرای برنامههــای توســعه
در ایــران پرداختــه میشــود .همچنیــن ،درصــد خانوارهــای
مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن و درصــد خانوارهــای مواجــه
بــا هزینههــای فقــرزا از جملــه نــکات بســیار حائــز اهمیــت
میباشــند کــه در ایــن تحقیــق محاســبه شــدهاند .الزم بــه
ذکــر اســت کــه بــا توجه بــه کیفیــت دادههــای مربــوط بــه درآمد
خانوارهــا ،در مطالعــات مربــوط بــه این حــوزه از اطالعــات هزینه
خانــوار بهعنــوان جانشــینی بــرای میــزان واقعــی درآمــد خانــوار
اســتفاده میشــود .عــاوه بــر محاســبه شــاخصهای مذکــور
در کل کشــور ،ایــن محاســبات بــه تفکیــک بیســتکهای
مخــارج ســرانه خانــوار انجــام گرفتــه اســت .ایــن تفکیــک
بــر حســب بیســتکها میتوانــد نســبت بــه محاســباتی
کــه تنهــا در ســطح کل کشــور انجــام گرفتــه اســت تصویــر
بهتــری از میــزان مواجهــه بــا هزینههــای کمرشــکن و فقــرزا
در گروههــای مختلــف درآمــدی ارایــه کنــد .از طرفــی چــون
طــی ســالهای مــورد بررســی بــرای هرســال بهطــور متوســط
حــدود  6000خانــوار گزارشــی جهــت هزینههــای بهداشــتی
ندارنــد (خانوارهــای بــدون هزینــهی ســامت) ،محاســبات
در دو حالــت  )1در برگیرنــده تمامــی خانوارهــا و  )2نمونــه
(خانوارهــای دارای هزینــه ســامت) صــورت گرفــت .در هــر
کــدام از دو حالــت یــاد شــده ،جهــت افزایــش دقــت محاســبات
از تعدیلهــای وزنــی اســتفاده شــد؛ بــرای ایــن مرحلــه از وزن
اختصــاص یافتــه توســط مرکــز آمــار بــه خانوارهــا اســتفاده شــد.
ذکــر ایــن نکتــه الزامــی اســت کــه خانوارهــای فاقــد هزین ـهی
خــوراک از مطالعــه کنــار گذاشــته شــدهاند .بهمنظــور بررســی
رونــد تحــوالت شــاخص عدالــت و شــاخص تمرکــز از دادههــای
پیمایــش هزینــه -درآمــد خانــوار کــه بهصــورت الکترونیکــی
از ســالهای  1394-1363در دســترس اســت ،اســتفاده شــده
اســت .بــرای بررســی رونــد شــاخصهای عدالــت و برابــری
در برنامههــای توســعهی ایــران ،ســالهای شــروع اجــرای
برنامههــای توســعه اقتصــادی -اجتماعــی اول تــا چهــارم ،ســال
( 1388پایــان برنامــه چهــارم)(1392 ،ســال قبــل از طــرح تحــول
نظــام ســامت) و (1393ســال شــروع طــرح تحــول نظــام
ســامت) و  (1394ســال بعــد از طــرح تحــول نظــام ســامت)
را در نظــر گرفتهایــم کــه امــکان مقایســه تأثیــر سیاس ـتهای
هــر برنامــه و دولــت را فراهــم مـیآورد.
شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن :بــرای محاســبه ایــن شــاخص و دیگــر شــاخصهای
موردنظــر ایــن پژوهــش از روش بانــک جهانــی اســتفاده شــد،
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بهترتیــب از فقیرتریــن تــا ثروتمندتریــن ،%0/6 ،%0/9 ،%0/5
 %0/5و  %0/5اســت .درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینــه
هــای فقــرزا 3در خانوارهــای بیســتک اول و دوم بــه ترتیــب
 1/7و  0/1درصــد و در مجمــوع  0/4درصــد میباشــد (.)8
  ـهمچنیــن شــهروات 4و همــکاران ( )2011مطالعـهای در کشــور
هنــد در رابطــه بــا مخــارج مســتقیم از جیــب و فقیــر بــودن
انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه  %5/3از مــردم هنــد
زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد و  %5از مــردم بــا هزینههــای
کمرشــکن مواجــه هســتند .ایــن مطالعــه نشــان داد در
صورتیکــه پرداختهــای مســتقیم از جیــب بابــت بســتری
شــدن از میــان برداشــته شــود ،منجــر بــه کاهــش فقــر در
هنــد میشــود .ولــی درصورتیکــه پرداختهــای مســتقیم
از جیــب بابــت دارو و درمــان ســرپایی بــه تنهایــی حــذف
شــوند ،منجــر بــه کاهــش شــکاف فقــر میشــود .همچنیــن
خانوارهــای زیرخــط فقــر تعدادشــان بــه  %0/5کاهــش مییابــد
(.)9
  ـهمچنیــن مطالعــات مختلفــی در جهــان شــواهدی از فــروش
دارایــی و قــرض گرفتــن توســط خانوارهــا بهمنظــور پرداخــت
هزینههــای ســامت را ارایــه دادهانــد .مطالع ـهای در کامبــوج
نشــان داد کــه  %20بیمــاران برای درمــان خــود از وامدهندگان
خصوصــی وام گرفتهانــد و ماهانــه ســودی معــادل  20تــا 30
درصــد پرداخــت نمودهانــد( .)10در ویتنــام  %36از فقــرا ،از
 %4/5از ثروتمنــدان بــرای پرداخــت هزینههــای ســامت پــول
قــرض میگیرنــد ( .)11چشــم پوشــی از دریافــت خدمــات
ســامت نیــز موضوعــی اســت کــه در صــورت عــدم توانایــی
مالــی خانــوار بــرای جبــران هزینههــای ســامت ممکــن
اســت ،رخ دهــد (.)12
بــا توجــه بــه اینکــه بیعدالتــی در پرداخــت هزینههــای
ســامت ،رفــاه خانوارهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و موجــب
بــروز اشــکال مختلــف آســیبهای اجتماعــی میشــود ،هــدف
ایــن مقالــه بررســی عدالــت در پرداخــت هزینههــای ســامتی
از طریــق شــاخصهای عدالــت در مشــارکت مالــی خانــوار،
شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینــه هــای کمرشــکن
یــا اســفبار و همچنیــن شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا
هزینههــای فقــرزا اســت .همچنیــن در ایــن پژوهــش ،بــرای
بررســی جزییتــر وضعیــت عدالــت و برابــری در مشــارکت مالــی
بخــش ســامت ،محاســبات صــورت گرفتــه بــه تفکیــک پنــج
بیســتک هزینـهای انجــام گرفتــه اســت؛ لــذا تصویــر واضحتــری
از اوضــاع عدالــت و برابــری در گروههــای مختلــف هزینـهای در
جامع ـهی ایــران را میتــوان یافــت .همچنیــن بررس ـیها در دو
ســطح کل کشــور و نمونــه انجــام گرفتــه اســت .عــاوه بــر آن،
محاســبات صــورت گرفتــه در دو حالــت وزنــی و ب ـیوزن ارایــه
شــدهاند (بــرای انجــام محاســبات در مرحل ـهی وزنــی شــده از

دادهی وزن کــه از ســال  1385توســط مرکــز آمــار ایــران ارایــه
شــده اســت ،اســتفاده میشــود).
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ابتــدا متغیرهــای زیــر را بــه ازای هــر خانــوار محاســبه میکنیــم:

 1-1بعــد 5خانــوار :عبــارت اســت از تعــداد اعضــای خانــوار

)(hhsize-h

eqsizeh= (hhsizeh)β = (hhsizeh)0.56

فاکتــور تعدیــل  βاز دادههــای پیمایــش خانــوار در  59کشــور
بهدســت آمــده کــه ارزش آن 0/56 ،بــرآورد شــده اســت .ایــن
پارامتــر بهطــور ضمنــی بیــان میکنــد کــه مصــارف غذایــی
بــا افزایــش تعــداد اعضــای خانــوار افزایــش مییابــد ،امــا ایــن
افزایــش در مصــرف کمتــر از نســبت افزایــش در بعــد خانــوار
اســت (.)13
 -6-1مخــارج حداقــل معیشــت ( :)seh8ایــن میــزان بــه
عبارتــی خــط فقــر خانــوار اســت .بــرای محاســبه ایــن پارامتــر،
ابتــدا بــرای هــر خانــوار نســبت هزین ـهی خــوراک بــه هزین ـهی کل
 foodexphمحاســبه میشــود.
Foodexph = foodh ⁄exph

در مرحل ـهی بعــد بــا تقســیم هزینههــای غذایــی خانــوار بــر
بعــد تعدیــل شــده خانــوار ،هزینههــای غذایــی تعدیــل شــده
Size
Expenditure
7
Out of Pocket
8
Subsistence Household Expenditure
5

ســپس خانوارهــا را بــر اســاس متغیــر نســبت خــوراک از
کل  foodexphدســتهبندی کــرده و میانــه نمونــه را بهدســت
میآوریــم .بــرای جلوگیــری از خطــای اندازهگیــری بــه جــای
تــک خانــوار ،میانــه خانوارهــای صــدک  45تــا صــدک  55را
بهعنــوان میانــه در نظــر میگیریــم .اکنــون در ایــن محــدوده
یعنــی خانوارهــای بیــن صــدک  45تــا  55میانگیــن وزنــی
9
متغیــر  eqfoodرا محاســبه میکنیــم .ایــن میانگیــن وزنــی بــا
 plیعنــی  Poverty lineبهعنــوان خــط فقــر معرفــی میشــود.
ایــن روش بــه روش محاســباتی مبتنــی بــر ســهم خــط فقــر
موســوم اســت.
بــرای هــر خانــوار مقــدار  plرا در بعــد معــادل  eqsizehضــرب
میکنیــم تــا حداقــل هزینــه بهعنــوان حداقــل متضمــن بقــاء
خانــوار  sehبهدســت آیــد.
Seh = pl*eqsizeh

 -7-1تــوان پرداخــت ( :)ctphعبــارت اســت از مابهالتفــاوت
هزینــه کل خانــوار منهــای مقــدار حداقــل معیشــت  .البتــه بــرای
خانــواری کــه هزینــه خوراکــش کمتــر از حداقــل معیشــت باشــد،
تــوان پرداخــت برابــر اســت بــا مابهالتفــاوت هزینــه کل خانــوار
منهــای هزینــه خــوراک.
ctph = exph - seh
اگر seh ≤ foodh
اگر

seh > foodh

ctph = exph - foodh

 -8-1مخــارج بهداشــتی کمرشــکن یــا اسـفبار (:)CHE
بــر اســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهانی هزینــه مخارج بهداشــتی
کمرشــکن مربــوط بــه زمانــی میشــود کــه کل پرداختهــای
بهداشــتی بزرگتــر یــا برابــر  % 40توانایــی پرداخــت خانــوار یــا
مخــارج غیــر از حداقــل معیشــت باشــد.
خانوارهــای مواجــه بــه هزینههــای کمرشــکن ســامت توســط
یــک متغیــر مجــازی ( )CHE10تعریــف شــده اســت .بهطــوری کــه
ارزش  1بــرای ایــن متغیــر ،نشــاندهنده مواجهــه خانــوار بــا مخــارج
کمرشــکن و ارزش صفــر ،بیانگــر قــرار نگرفتــن در گــروه خانوارهــای
مواجــه بــه هزینههــای کمرشــکن ســامت اســت.
OOPh ⁄
CHE = 1
اگر CTP ≥ 0.4
اگر

h

OOPh ⁄
CTPh < 0.9

CHE = 0

شــاخص عدالــت در مشــارکت مالــی خانــوار :عدالــت در
مشــارکت مالــی عبــارت اســت از «پرداخــت یکســان ســهم خانوارهــا
بــرای تأمیــن و حفــظ ســامتی متناســب بــا ظرفیــت پرداخــت
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 -2-1هزینــه کل ناخالــص خانــوار )  :(exphعبــارت اســت
از جمــع هزینههــای خوراکــی و غیرخوراکــی بهعــاوه هزینــهی
کاالهــای بــادوام.
 -3-1هزینههــای خوراکــی ( :)foodhبرابــر اســت بــا جمیــع
هزینههــای خوراکــی خانــوار بــه جــز اقــام نوشــابههای الکلــی،
ســیگار و مــواد دخانــی ،هزین ـهی هتــل و رســتوران.
 -4-1پرداخــت از جیــب خانوارهــا بابــت بهداشــت و
درمــان ( :)7oophعبــارت اســت از هزینههایــی کــه خانــوار هنــگام
دریافــت کاال و خدمــات ســامتی از جیــب میپــردازد و نوعـ ًا شــامل
حــق ویزیــت پزشــک ،خریــد دارو و تجهیــزات پزشــکی و داروی
گیاهــی و ســنتی و هزینـهی بیمارســتانی اســت .طبــق روششناســی
مربوطــه ،هزین ـهی حمــل و نقــل جهــت دریافــت خدمــات ،نبایــد در
محاســبات منظــور شــود .توجــه کنیــد کــه هزینههــای بهداشــت
و درمــان بایــد خالــص از هرگونــه کمــک و مشــارکت نهادهــای
بیمهگــر باشــند.
 -5-1بعــد تعدیــل خانــوار (اصــل صرفهجویــی در
مقیــاس) :بدینمعنــی اســت کــه هزینههــای خانــوار بــا افزایــش
تعــداد اعضــای خانــوار بهطــور غیرخطــی افزایــش مییابنــد .بــرای
مثــال اگــر هزین ـهی اجــارهی مســکن بــرای یــک خانــوار تکنفــره
یــک میلیــون ریــال در مــاه باشــد ،بــرای خانــوار دو نفــره کمتــر از دو
برابــر خواهــد بــود؛ دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه بــا افزایــش مقیــاس
بــه ســبب مشــترک بــودن هزینههــا و صرفهجویــی ،هزینــه کل روی
اعضــا سرشــکن شــده و کاهــش مییابــد .ایــن مقیــاس برابــر اســت
بــا:
6
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که در آن:

هزینههــای فقــرزا ناشــی از پرداخــت هزینههــای ســامت دو
پیامــد دارد؛ اول اینکــه گروهــی از خانوارهــای غیرفقیــر را بــه
کام فقــر میکشــاند و دوم اینکــه دســتهای از خانوارهــای فقیــر
ولــی مســتعد برونرفــت از شــرایط فقــر بــرای ابــد و یــا مــدت
طوالنیتــری در شــرایط تهیدســتی گرفتــار میکنــد (.)14

بیســتکهای هزینــهای :بیســتکهای هزینــهای بهوســیلهی
هزینههــای ســرانه تعدیــل شــده خانــوار طبقهبنــدی میشــود
( :)eqexph

شــاخص مشــارکت عادالنــه مخــارج ســامتی بیــن  0و 1
قــرار دارد .در نظامهــای ســامتی بــا تأمیــن مالــی عادالنــه،
ایــن شــاخص بــه  1نزدیکتــر میشــود.

شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
فقـ�رزا :یــک خانــوار ممکــن اســت بهخاطــر پرداخــت مخــارج
ســامتی تضعیــف (فقیــر) شــود .مشــارکت ناعادالنــه مــردم در
پرداخــت هزینههــای ســامت و پرداختهــای مســتقیم از جیــب
کــه متناســب بــا تــوان پرداخــت نباشــد ،نهتنهــا موجــب میشــود
خانوارهــای بیشتــری در گــروه مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن
قــرار گیرنــد ،بلکــه ممکــن اســت برخــی خانوارهــا بهخاطــر ناتوانــی
در پرداخــت ایــن هزینههــا بــه زیــر خــط فقــر ســقوط کننــد.
متغیــری کــه منعکسکننــده فقــر ناشــی از پرداختهــای ســامت
( )Impoorhمیباشــد؛ زمانیکــه مخــارج خانــوار بزرگتــر یــا
مســاوی خــط فقــر ،ولــی کمتــر از خالــص خــط فقــر ،از پرداختهــای
بهداشــتی شــخصی باشــد برابــر بــا یــک تعریــف میشــود .ایــن متغیــر
درواقــع نشــاندهنده خانوارهایــی اســت کــه بهدلیــل پرداختهــای

در نهایــت Wh ،وزنــی اســت کــه بهمنظــور تعدیــل نمــودن
نمونــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای جامعــه جهــت تلفیــق
مشــاهدات بــرای ارای ـهی تحلیــل در ســطح ملــی ،بــه فرمــول
محاســبه شــاخصها اضافــه میشــود (( .)15الزم بــه ذکــر
اســت باتوجــه بــه اینکــه متغیــر وزن از ســال  1385بــه بعــد،
وارد لیســت دادههــای مرکــز آمــار شــده اســت لــذا ایــن وزن
فقــط در ســالهای  88و  262و  93در نظــر گرفتــه شــده اســت).
نتایــج مربــوط بــه محاســبه شــاخصهای مذکــور در مناطــق
شــهری در جــداول و نمودارهــای زیــر ارایــه شــدهاند .تمامــی
محاســبات بــا اســتفاده از نرمافــزار  Excel2013و STATA13_SE
صــورت گرفتــه اســت.

یافتهها

نتایج محاسبات بهترتیب زیر هستند:

جدول -1درصد خانوارهای مواجه با هزینههای کمرشکن شهری کل کشور در هر دو حالت کل و نمونه در سالهای منتخب

CHE_U
سال

کل (کشور)
کل (نمونه)

منبع :یافتههای پژوهش

بدون وزن
68

1/17
1/43

74

1/78
2/15

79

1/91
2/39

84

1/64
2/31

88

2/28
3/40

نتایــج محاســبات درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن طــی ســالهای منتخــب نشــان میدهنــد کــه در
مرحلـهی اول (بــدون وزن) و در حالــت اول (کل کشــور) ،درصــد
خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن در بــازهی 0/283
تــا  2/70نوســان دارنــد .کمتریــن مقــدار ایــن شــاخص متناظــر
بــا ســال  1394اســت و بیشتریــن مقــدار ایــن شــاخص
مربــوط بــه ســالهای  92و  93میباشــد .نتایــج بهدســت
آمــده از محاســبه ایــن شــاخص در مرحلــه دوم (بــا وزن) نشــان

با وزن
92

2/70
3/90

93

2/70
3/91

94

0/283
0/433

88

2/30
3/40

92

2/70
3/90

93

2/70
3/91

94

0/283
0/433

میدهنــد کــه ایــن شــاخص بــرای کل کشــور طــی ســالهای
مــورد بررســی ،افزایــش یافتــه اســت .ایــن شــاخص بیــن 0/283
تــا  2/70نوســان دارد .مقادیــر بهدســت آمــده بــرای حالــت دوم
(نمونــه) نشــان میدهنــد کــه درصــد خانوارهــای مواجــه بــا
هزینههــای کمرشــکن ،در مقایســه بــا حالــت اول (کل کشــور)
بیشتــر اســت ،چراکــه ایــن مقادیــر بــرای محاســبات کل
کشــور بیــن عــدد ( 0/433بــرای ســال  )94و ( 3/91بــرای ســال
 )93میباشــند.
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خانوارهــا» .بهعبــارت دیگــر خانوارهــای کمدرآمــد ســهم کمتــری
از توانایــی پرداختشــان را بــرای دریافــت خدمــات ســامتی
پرداخــت نماینــد و در مقابــل خانوارهــای گروههــای پردرآمــد ،ســهم
بیشتــری از توانایــی پرداخــت خــود را صــرف پرداخــت هزینههــای
ســامتی نماینــد .دامنــه تغییــرات ایــن شــاخص بیــن  0و  1اســت و
هرچــه بهــ ی��ک نزدیکتــر باشــد ،گویــای شــرایط عادالنهتــر در
مشــارکت مالــی اســت (.)41

هزینههــای ســامتی زیــر خــط فقــر قــرار میگیرنــد و زمانیکــه
مخــارج خانــوار بزرگتــر یــا مســاوی خــط فقــر و نیــز بزرگتــر از
خالــص خــط فقــر از پرداختهــای بهداشــتی شــخصی باشــد ،صفــر
تعریــف میشــود.
 Impoorh = 1اگر  Exph - OOPh < Sehو Exph ≥ Seh
 Impoorh = 0اگر  Exph - OOPh ≥ Sehو Exph ≥ Seh

سنجش عدالت در تأمین مالی هزینههای ...
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بــا توجــه بــه نمــودار  1در هــردو حالــت بــا وزن و بــدون
وزن ،در مییابیــم کــه مقادیــر بهدســت آمــده بــرای
ایــن شــاخص در بیســتکهای هزینــهای از بیســتک اول
هزین ـهای (فقیرتریــن گــروه) تــا بیســتک آخــر (ثروتمندتریــن
گروه)رونــدی نســبت َا صعــودی دارنــد .درنتیجــه بیســتک
پنجــم هزینــهای بیشتریــن درصــد خانوارهــای مواجــه بــا
هزینههــای کمرشــکن را نشــان میدهنــد .شــاخص مــورد
نظــر طــی ســالهای مــورد بررســی رونــد نوســانی داشــته
اســت و ایــن رونــد نوســانی در بیســتکها نیــز مشــاهده
میشــود .بررســی رونــد تغییــرات شــاخص کمرشــکن طــی
ســالهای  1368تــا  1394بیانگــر آن اســت کــه در بیســتک
اول هزینــهای ،درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن تقریبـ ًا افزایــش یافتــه اســت و از عدد  0/44در ســال
 1368بــه عــدد  2/74در ســال  1393رســیده اســت .رونــد ایــن
نوســانات در بیســتکهای دوم و ســوم و چهــارم هزینــهای
نیــز صعــودی اســت .امــا در بیســتک پنجــم هزینـهای مقادیــر

ایــن شــاخص رشــد چش ـمگیری داشــته اســت بهطــوری کــه
از مقــدار  2.79در ســال  1368بــه مقــدار  7/04در ســال 1393
رســیده اســت .بیشتریــن درصــد مواجهــه خانوارهــا بــرای
هزینههــای کمرشــکن در بیســتک آخــر مربــوط بــه ســال
 )7/83( 1388میباشــد .همانطــور کــه در نمودارهــای فــوق
مشــخص اســت رونــد ایــن شــاخص در ســال  1394در همــه
گروههــای هزینـهای و کل کشــور افــت شــدیدی داشــته اســت
کــه میتــوان آن را از مزایــای اجــرای طــرح تحــول نظــام
ســامت دانســت.
رونــد شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن را در بیســتکهای هزینـهای در مرحلــه دوم (بــا وزن)
نشــان میدهنــد .بادقــت در ایــن نمــودار در مییابیــم کــه در
ایــن مرحلــه هماننــد مرحلــه قبــل (بــدون وزن) ،رونــد ایــن
شــاخص تقریبـ ًا صعــودی بــوده و بیشتریــن درصــد خانوارهــای
مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن در بیســتک پنجــم هزین ـهای
قــرار دارنــد.

جدول -2شاخص عدالت در مشارکت مالی کل کشور (شهری) در هر دو حالت کل و نمونه در سالهای منتخب
FFCI_U

با وزن

بدون وزن

سال

68

74

79

84

88

92

93

94

88

92

93

94

کل (کشور)

0/868

0/846

0/846

0/852

0/836

0/841

0/854

0/910

0/832

0/841

0/842

0/909

کل (نمونه)

0/861

0/838

0/839

0/841

0/835

0/832

0/833

0/899

0/829

0/833

0/833

0/999

منبع :یافتههای پژوهش

نتایــج بررســیها نشــان میدهنــد کــه شــاخص عدالــت در
مشــارکت مالــی خانوارهــای شــهری طــی دوره مــورد مطالعــه
بــا نوســانات اندکــی همــراه بــوده اســت .عــدد ایــن شــاخص
در مرحلــه اول (بــدون وزن) و در حالــت اول (کل خانوارهــا)
بیــن  0/836تــا  0/910و در حالــت دوم (نمونــه) بیــن 0/835
تــا  0/899نوســان دارد ،کــه در هــردو حالــت کمتریــن مقــدار

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

عدالــت مربــوط بــه ســال  1388و بیشتریــن آن مربــوط بــه
ســال  1394میباشــد .شــاخص عدالــت در مشــارکت مالــی
خانوارهــا در مرحلــه دوم (بــا وزن) و در حالــت اول (کل خانوارهــا)
بیــن  0/832تــا  0/909و در حالــت دوم (نمونــه) بیــن 0/829
تــا  0/999نوســان دارنــد .هماننــد مرحلــه اول ،کمتریــن میــزان
عدالــت در ایــن مرحلــه نیــز مربــوط بــه ســال  1388میباشــد.
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بــا توجــه بــه نمــودار  2که هــر دو مرحلـهی بــا وزن و بــدون وزن را
نشــان میدهنــد ،در مییابیــم کــه در هــردو حالــت کل خانوارهــا و
نمونــه ،شــاخص عدالــت در مشــارکت مالــی خانوارها روندی نوســانی
داشــته اســت مقایسـهی مقادیــر ایــن شــاخص در میان بیســتکهای
هزینــهای نشــان میدهنــد کــه در بیســتک پنجــم هزینــهای،

کمتریــن میــزان عدالــت در پرداخــت هزینههــای مالــی وجــود دارد و
نتایــج ســایر بیســتکها اوضــاع بهتــری نســبت بــه بیســتک بــاالی
هزینـهای (بیســتک پنجــم ) دارنــد .همانطــور کــه مالحظــه کردیــد،
بیســتک پنجــم هزینــهای کمتریــن میــزان عدالــت و بیشتریــن
درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن را دارا اســت.

جدول -3درصد خانوارهای مواجه با هزینههای فقرزا خانوارهای کل کشور (شهری) در هر دو حالت کل و نمونه در سالهای منتخب

Impoor_U
سال
کل (کشور)
کل (نمونه)

منبع :یافتههای پژوهش

68

1/32

1/79

74

1/36

1/68

79

1/09

1/27

بدون وزن

84

0/50
0/9

88

0/65
1/10

بــا توجــه بــه جــدول  3مالحظــه میشــود کــه بیشتریــن
مقــدار ایــن شــاخص در مرحلــه بــدون وزن بــرای کل کشــور در
ســال ( 1374شــروع برنامــه دوم توســعه) اتفــاق افتــاده اســت که
میتوانــد متأثــر از تــورم بــاال (حــدود  )%50در آن ســالها باشــد
و در نمونــه بــرای ســال ( 1368پایــان جنــگ ایــران و عــراق و
ســال شــروع برنامــه اول توســعه) میباشــند .درصــد خانوارهــای
مواجــه بــا هزینههــای فقــرزا طــی ســالهای منتخــب رونــدی
نوســانی داشــته و کمتریــن مقــدار آن هــم در هــردو حالــت کل

92

0/67

1/08

93

0/59
1/04

94

0/164
0/17

88

0/66

1/11

92

0/58

1/08

با وزن

93

0/4

1/08

94

0/303

0/294

کشــور و نمونــه بــرای ســال  1394اتفــاق افتــاده اســت.
در مرحلــه دوم (بــاوزن) ،مقادیــر بهدســت آمــده بــرای کل
کشــور بیــن عــدد ( 0/303بــرای ســال  )94تــا عــدد 0/66
(بــرای ســال  )88نوســان دارنــد .در حالــت نمون ـهای از مرحلــه
وزنــی شــده نیــز رونــدی مشــابه را شــاهد هســتیم .در مرحلــه
دوم (بــا وزن) ،نتایــج شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا
هزینههــای فقــرزا تقریبــ َا کمتــر از مرحلــه بــدون وزن اســت
و رونــدی تقریبــ َا مشــابه را در هــر دو مرحلــه شــاهد هســتیم.

نمــودار  -3شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای فقــرزا (بــدونوزن و بــاوزن) بــه تفکیــک بیســتکهای هزین ـهای و کل کشــور در حالــت
اول (کل خانوارهــا) ،طــی ســالهای منتخــب (منبــع :یافتههــای پژوهــش)

بهار  ،97دوره بیستویکم ،شماره اول ،پیاپی 80
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بحث

در ایــن پژوهــش ،شــاخص عدالــت در مشــارکت مالــی خانوار،
درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن ســامت
و درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای فقــرزا طــی
ســالهای منتخــب (بــا لحــاظ کل خانوارهــای نمونهگیــری
شــده ،خانوارهــای دارای هزینــه ســامت غیــر صفــر ،و در دو
مرحلــهی بــا وزن و بــدون وزن) بررســی شــدند .همانطــور
کــه بیــان شــد ،نســبت پرداخــت هزینههــای بهداشــتی بــه تــوان
پرداخــت یــک خانــوار مشــارکت مالــی خانــوار نامیــده میشــود.
اگــر همــه خانوارهــا در ســهم یکســانی از تــوان پرداختشــان
شــرکت کننــد ،مشــارکت مالــی خانــوار برابــر بــا نســبت کل
هزینههــای بهداشــتی بــه کل تــوان پرداخــت اســت .شــاخص
عدالــت در مشــارکت مالــی بــه میــزان پراکندگــی از ضابطــه
هزینــه برابــر تعریــف میشــود .ایــن شــاخص بیــن صفــر و
یــک تغییــر میکنــد و عــدد یــک نشــاندهنده عدالــت کامــل
اســت .اگــر ســهم پرداختهــای بهداشــتی از جیــب از ســطح
آســتانه مشــخصی تجــاوز کنــد ،خانــوار دچــار هزینههــای
کمرشــکن خواهــد بــود .منظــور ایــن اســت کــه در مقایســه بــا
ســهم مخــارج کاالهــا و خدمــات غیرپزشــکی ،ســهم بزرگــی از
هزینههــای خانــوار بــه هزینههــای ســامتی اختصــاص داده
شــود .ایــن هزینــه فرصــت ممکــن اســت در کوتاهمــدت بــا
کاســتن از هزینههــای جــاری و در بلندمــدت از طریــق مصــرف
پساندازهــا ،فــروش داراییهــا یــا از طریــق اخــذ وام اتفــاق
افتــد .مقادیــر مختلفــی بــرای ایــن ســطح پیشــنهاد میشــود
امــا محققیــن ســازمان بهداشــت جهانــی آســتانه  %40را وقتــی
ســهم هزینههــای بهداشــتی نســبت بــه تــوان پرداخــت درنظــر
گرفتــه شــود ،بــه کار بردهانــد .هزینــه هــای فقــرزا نیــز زمانــی
اتفــاق میافتــد کــه خانــوار بخاطــر پرداختهــای ســامتی
فقیــر شــود ،یعنــی بــه زیــر خــط فقــر ســقوط کنــد.
یــک جمعبنــدی کلــی از نتایــج محاســبات نشــان میدهــد
کــه شــاخص عدالــت در مشــارکت مالــی خانوارهــا طــی
ســالهای منتخــب نوســاناتی جزیــی داشــته اســت .علیرغــم
تأکیــد برنامههــای چهــارم و پنجــم توســعه بــرای رســیدن
شــاخص عدالــت بــه عــدد  ،0/9ایــن مصوبــه طــی ســالهای

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

اجــرای ایــن دو برنامــه ،فقــط در ســال  1394بهدســت آمــد
(ســال بعــد از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت) .رونــد
درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن نیــز
کامـ َ
ا برعکــس رونــد عدالــت بــود ،و طــی ســالهای منتخــب
ســهم خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن ســامت
افزایــش یافــت .شــاخص هزینههــای فقــرزا طــی ســالهای
اجــرای برنامههــای توســعه در ایــران رونــدی نزولــی داشــت .در
میــان بیســتکهای هزینـهای ،بــا توجــه بــه حضــور تعــدادی از
خانوارهــا کــه بــه دلیــل هزینههــای بــاالی بخــش ســامت در
بیســتک پنجــم قــرار گرفتهانــد ،لــذا بیســتک پنجــم هزین ـهای
شــاهد بیشتریــن درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن و کمتریــن میــزان عدالت بــود .بیســتک اول هزینهای
نیــز آســیبپذیرترین گــروه جامعــه در برابــر هزینههــای فقــرزا
بــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه بیســتکهای میانــی در برابــر
هزینههــای ســامتی و نوســانات آن ،آســیبپذیری کمتــری
نســبت بــه بیســتک اول و آخــر داشــتند.
افزایــش درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن و افزایــش بیعدالتــی در طــی زمــان بــرای کشــور
ایــران ،در مطالعــهی بیــن کشــوری زو و همــکاران در ســال
 2007نیــز پیشبینــی شــده بــود ( .)17همچنیــن یافتههــای
ایــن پژوهــش بــا بــرآورد شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه
بــا هزینههــای کمرشــکن در مقالــه راغفــر و همــکاران ()1395
و نتایــج یافتههــای راغفــر و همــکاران ( )1393مطابقــت
دارد .لــذا تأییــد میشــود کــه نابرابــری و عــدم عدالــت در
پرداخــت هزینههــای ســامتی در ایــران وجــود داشــته اســت
و سیاســتهای مربوطــه بــرای کاهــش نابرابــری و برقــراری
عدالــت در حــوزه ســامت ،بــه خوبــی عمــل نکــرده اســت.
تغییــرات در بیســتکها بیانگــر بــاال بــودن درصــد خانوارهــای
مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن و پاییــن بــودن میــزان عدالــت
در مشــارکت مالــی خانــوار ،در بیســتک اول و پنجــم نســبت بــه
بیســتکهای میانــی هســتند .اگرچــه مشــاهدهی ایــن تغییــر در
بیســتک پنجــم دور از انتظــار میباشــد کــه دلیــل اصلــی آن
تجزیــه و تحلیــل بــر حســب هزینههــای خانــوار اســت؛ چراکــه
هزینههــای بهداشــت و درمــان در ســبد هزینــهای خانوادههــا
دارای وزن باالیــی اســت ،در نتیجــه شــمار قابلتوجهــی از
خانوارهــا بــه دلیــل پرداخــت ایــن هزینههــا ،در بیســتکهای
ثروتمنــد قــرار میگیرنــد در حالیکــه در واقعیــت ثروتمنــد
نیســتند 11ایــن گــروه از افــراد کســانی هســتند کــه بخــش
قابــل توجهــی از داراییهــای اساســی زندگــی خــود را فروختــه
و شــاید بــا اســتقراض بــه تأمیــن مالــی هزینههــای ســامت
پرداختهانــد .بهدلیــل هزینههــای بــاالی ســامت در گــروه
ثروتمنــد قــرار گرفتــه و بــه اصطــاح در بیســتک پــر هزینــه
قلمــداد شــدهاند .ایــن افزایــش درصــد خانوارهــای مواجــه بــا
بایــد ایــن نکتــه را هــم مدنظــر داشــت کــه خانوارهایــی در ایــن گــروه هزینــهای ممکــن اســت هزینههایــی
را بــرای دریافــت خدمــات لوکــس ماننــد جراحیهــای زیبایــی پرداخــت کــرده باشــند ولــی بهدلیــل عــدم امــکان
تفکیــک هزینههــای ســامت نمیتــوان درصــد ایــن نــوع هزینههــا را بهروشــنی بیــان کــرد ،لــذا بــه همیــن علــت،
در ایــن پژوهــش تمــام هزینههــای ســامتی را بهعنــوان هزینههــای ضــروری در نظــر گرفتهایــم.
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نمــودار  3رونــد درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
فقــرزا را در بیســتکهای هزینـهای در هــر دو مرحلـهی بــاوزن و
بــدون وزن نشــان میدهنــد .بــا توجــه بــه نمودارهــای درصــد
خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای فقــرزا  ،بهوضــوح میتــوان
دریافــت کــه آســیبپذیرترین گــروه در میــان بیســتکهای
هزینــهای درحقیقــت بیســتک اول هزینــهای اســت و بعــد از
آن بیســتک پنجــم بیشتریــن میــزان مواجه ـهی خانوارهــا بــا
هزینههــای فقــرزا را نشــان میدهــد .در اغلــب بیســتکهای
میانــی ،پدیــده هزینههــای فقــرزا رخ نــداده اســت و مقــدار آن
صفــر بــوده اســت؛ لــذا میتــوان دریافــت کــه بیســتکهای
میانــی کمتــر در معــرض هزینههــای فقــرزا میباشــند.

سنجش عدالت در تأمین مالی هزینههای ...

میرحسین موسوی و همكاران

همــواره از ســهم پرداخــت بخــش عمومــی بیشتــر بــوده
اســت.
از دیگــر مســایلی کــه کشــور طــی ســالهای بعــد از انقــاب
همــواره بــا آن مواجــه بوده اســت ،مســئلهی تــورم بــاالی قیمتها
اســت همــراه بــا برنامههــای اول و دوم توســعه بــه دنبــال کاهــش
تدریجــی یارانههــا و آزاد شــدن نســبی نــرخ ارز ،همــواره متوســط
تــورم بخــش ســامت بیــش از تــورم کل کشــور بــوده اســت.
ایــن کاهــش توانایــی ،در بخــش ســامت بــه شــدت تأثیرگــذار
بــود .مــردم بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی خــود ،مجبــور بــه
کاهــش هزینههــای دیگــر زندگــی از جملــه هزینههــای مرتبــط
بــا بخــش ســامت شــدند .افزایــش مســتمر هزینههــا ،تــورم
فزاینــده ،افزایــش ضرایــب ســنواتی حقــوق و دســتمزد و رشــد
تعهــدات مالــی بــدون پشــتوانه ،هــر ســال کســری بودجــه غیــر
قابــل تأمینــی را بــه اعتبــارات بخــش ســامت تحمیــل میکنــد.
بــا اســتناد بــه برآوردهــای موجــود بــه دنبــال کاهــش تدریجــی
یارانههــا و آزاد شــدن نســبی نــرخ ارز ،همــواره متوســط تــورم
بخــش ســامت ،بیــش از تــورم کل کشــور بــوده اســت .احتمــا َال
ایــن امــر میتوانــد بــه دلیــل ناکارآمــدی بیشتــر سیاس ـتهای
دولــت در کاهــش قیمــت خدمــات ســامت و بــه تبــع آن فشــار
بیــش از حــد بــر مــردم باشــد.کاهش قــدرت خریــد مــردم در کنــار
افزایــش قیمــت ایــن کاالهــا و خدمــات ،ایــن احتمــال را بــه ذهن
متبــادر میســازد کــه بیســتکهای پاییــن درآمــدی بهدلیــل
عــدم قــدرت خریــد ،قــادر بــه مصــرف ایــن کاالهــا و خدمــات
نیســتند و در معــرض خطــرات جــدی ســامتی قــرار دارنــد.
بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ تــورم کشــور در ســالهای اخیــر
(برنامههــای چهــارم و پنجــم توســعه کشــور) و بــه تبــع آن تــورم
در بخــش ســامت ،خانوارهــای کمدرآمــد بیشتریــن صدمــه
را از افزایــش قیمــت کاالهــا و خدمــات ســامت میبیننــد ،زیــرا
در خانوارهــای کمدرآمــد ســهم هزینههــای خوراکــی ،دخانــی و
مســکن ،ســهم قابلمالحظــهای از بودجــه خانــوار را بــه خــود
اختصاص داده اســت.
از مهمتریــن مســایل تأثیرگــذار بــر رشــد هزینههــای
ســامت طــی ســالهای اجــرای برنامههــای توســعه ،تغییــر
بافــت جمعیتــی در ایــران میباشــد .در ســالهای اولیــهی
بعــد از انقــاب و همزمــان بــا جنــگ بــه دوران بیشزایــی
در ایــران معــروف اســت .نــرخ رشــد جمعیــت در آن ســالها
بالــغ بــر  %4/5بــوده اســت .بــا گذشــت زمــان و ورود بــه
دورهی بعــد از جنــگ تــا بــه امــروز ،نــرخ رشــد جمعیــت
در ایــران کاهــش یافــت بهطوریکــه ایــن نــرخ در ســال
 1390بــه حــدود  %2/4رســید .مطالعــات گوناگونــی بــر ایــن
واقعیــت تأکیــد دارنــد کــه بــا ورود بــه مرحل ـهی ســالمندی،
هزینههــای درمانــی در بخشهــا و شــکلهای مختلــف
رونــد تصاعــدی خواهنــد داشــت (16و17و .)18علــل ایــن
امــر در ســالمندی در مقایســه بــا ســایر ســنین عبارتنــد از:
مصــرف متوالــی و بــه دفعــات بیشتــر خدمــات ســامتی،
طوالنیتــر شــدن مــدت اســتفاده از خدمــات (ماننــد افزایــش
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هزینههــای کمرشــکن و اســفبار و نیــز کاهــش عدالــت در
پرداخــت هزینههــای ســامتی ،یــک هشــدار و زنــگ خطــری
بــرای مدیریــت نظــام ســامت و نظــام تأمیــن اجتماعــی و
بیمهگــری کشــور بــه حســاب میآیــد .باتوجــه بــه اینکــه رونــد
ایــن دو شــاخص همــواره عکــس یکدیگــر عمــل کردهانــد ،لــذا
میتــوان اســتدالل کــرد کــه هــر تدبیــری در جهــت کنتــرل و
ممانعــت از رخــداد و تحمیــل شــرایط بحرانــی تأمیــن هزینههای
ســامت بــه خانوارهــای آســیبپذیر ،بدونشــک قــدم مؤثــری
در نیــل بــه فضــای عادالنهتــر در مشــارکت مالــی بــه حســاب
میآیــد و از ســوی دیگــر هــر برنامــه و تالشــی بــرای حصــول
شــرایط مطلــوب و عادالنــه بــدون طراحــی چتــر حمایتــی و
ســازوکارهای مصونیــت مالــی خانوارهــای مســتعد بحــران،
بدونشــک بیثمــر و محکــوم بــه شکســت خواهــد بــود (.)24
بــرای تحلیــل رونــد شــاخصهای مذکــور در برنامههــای
توســعه ،برخــی از مهمتریــن سیاســتها و وقایــع تأثیرگــذار
بــر رونــد ایــن شــاخصها در طــول اجــرای ایــن برنامههــا
را بررســی میکنیــم؛ در ســالهای اولیــهی بعــد از انقــاب،
ایــران بــا جنگــی  8ســاله روبــرو شــد .طــی ســالهای جنــگ،
کشــور و دولــت بــا مشــکالتی وســیع روبــرو بــود ،لــذا دولــت
بخاطــر تجربــهی ســالهای  1320تصمیــم بــه ســهمیهبندی
بخشــی از کاالهــا گرفتنــد و درنتیجــه بــه آنهــا یارانــه
اختصــاص دادنــد .اختصــاص یارانههــا بــا هــدف دسترســی
مــردم بــه حداقــل کاالهــای اساســی صــورت گرفــت .یکــی
از ایــن اقــام ،خدمــات ســامتی بودنــد .بنابرایــن در دوران
جنــگ علیرغــم مشــکالتی کــه کشــور بــا آنهــا روبــرو
بــود ،سیاســتهای اقتصــادی بهنحــوی صــورت گرفــت
کــه مشــکالت دسترســی بــه خدمــات درمانــی از هــر دورهی
دیگــری کمتــر بــوده اســت و ایــن مهــم در یافتههــای
تحقیــق بــه وضــوح پیداســت .در سیاس ـتهای اقتصــادی بعــد
از جنــگ ،سیاس ـتهای صــورت گرفتــه ،منجــر بــه نارضایتــی
مــردم شــد .از جملـهی ایــن سیاسـتها مســئلهی خودگردانــی
بیمارســتانها بــود کــه درنتیجــهی آن ،بیمارســتانها بتواننــد
از فــروش خدماتــی کــه تولیــد کردهانــد منابــع خودشــان را
تأمیــن کننــد .ایــن سیاســت در پــی اســتقرار سیاســتهای
تعدیــل اقتصــادی بــود کــه در ایــن دوره رخ داد .ایــن تغییــر
ناگهانــی موجــب اعتــراض و نارضایتیهایــی گســترده شــد کــه
بهدلیــل ناتوانــی در پرداخــت هزینههــای خدمــات ســامتی
بــود؛ از ایــن جهــت دولــت ایــن سیاســت را تعدیــل کــرد ولــی
رونــد پولــی کــردن خدمــات درمــان عمومــی را در پــی گرفــت
و از آن ســال تاکنــون فرآینــد اضافــه شــدن بخشهایــی از
خدمــات درمانــی بــه ســبد خدمــات پولــی را صــورت داده اســت
(بــازاری شــدن کاالهــا و خدمــات درمانــی از قبیــل دارو و
درمــان و خدمــات جراحیهــا و خدمــا ســرپایی و بســتری) کــه
ایــن سیاســتها آثــاری منفــی روی ســامت مــردم گذاشــته
اســت .بــا اتخــاذ سیاس ـتهای بخــش بهداشــت و درمــان در
ســالهای بعــد از انقــاب ســهم پرداخــت از جیــب خانوارهــا
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تحلیــل نتیجــه مشــارکت مالــی خانــوار در نظــام ســامت
را میتــوان بــه وســیلهی دو رویکــرد انجــام داد :رویکــرد
درآمــدی و رویکــرد بــار مالــی .در رویکــرد درآمــدی ،تغییــر
در توزیــع درآمــد برحســب پرداختهــای مالــی خانــوار
بــرای نظــام ســامت بررســی میشــود کــه بــر اســاس
تغییــر خانوارهایــی کــه بهعلــت پرداختهــای ســامت
بــه زیــر خــط فقــر رانــده شــدهاند و نیــز تغییــر در بــاز
توزیــع درآمــد در بیــن خانوارهــا ســنجیده میشــود .در
رویکــرد دوم ،پرداختهــای ســامت از نظــر تأثیــر آنهــا
یــا تجــارب پریشــانکنندهی ناشــی از آنهــا بــر خانــوار
بررســی میشــود .محاســبه شــاخص عدالــت در مشــارکت
مالــی و درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرکشــن نمونههایــی از ایــن رویکــرد میباشــد ( .)25در
ایــن پژوهــش ،همانطــور کــه مشــاهده شــد نمونههایــی از
شــاخصهای هــردو رویکــرد محاســبه و بررســی شــدند.
حــال اگــر بخواهیــم بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه چــه
کســی در ایــران هزینههــای ســامت را پرداخــت میکنــد،
بایــد بــه آمارهــای مربــوط بــه پرداخــت مســتقیم از جیــب،
هزینههــای کمرشــکن ســامت و فقــر ناشــی از ســامت
نگاهــی بیندازیــم .افــزون بــر ایــن ،اگــر بخواهیــم بدانیــم
کــه نحــوهی توزیــع بــار پرداخــت ایــن هزینههــا در کشــور
بــه چــه صــورت اســت ،بایــد نگاهــی بــه شــاخص عدالــت
در مشــارکت مالــی بیندازیــم .آنچــه ایــن شــاخصها بــه
مــا نشــان میدهنــد عبــارت اســت از تصویــری از میــزان
و شــدتی کــه مــردم از نظــر مالــی بهخاطــر هزینههــای
ســامت بــه زحمــت میافتنــد  ،گروههایــی از افــراد کــه
بیشتــر دچــار مشــکل مالــی میگردنــد و نــوع خدماتــی کــه
بیشتریــن مشــکل را ایجــاد میکننــد .ایــن تصاویــر جهــت
تدویــن پاســخهای سیاســتگذاری مناســب کمککننــده
میباشــد (.)26
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عوامــل تعیینکننــده بیعدالتــی اجتماعــی میتواننــد مانعــی
بــر ســر راه بهبــود وضعیــت ســامت در یــک کشــور باشــند.
نابرابــری میتوانــد عواقــب وخیمــی در توســعه بلندمــدت
کشــور بــه جــای گــذارد .بــا هــدف سیاســتگذاری صحیــح
و توزیــع عادالنــه در بخــش ســامت ،در ایــن پژوهــش بــه
اندازهگیــری برابــری و عدالــت در مخــارج ســامت خانــوار و
محاســبه شــاخصهای عدالــت در مشــارکت مالــی خانــوار،
درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای کمرشــکن ســامت
و درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای فقــرزا طــی
ســالهای منتخــب پرداختیــم.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و وضعیــت شــاخصهای مذکــور و
محاســبه شــده در کشــور ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه افزایــش
دسترســی مــردم بــه خدمــات ســامت ،افزایــش ســطح ســامت
و توزیــع عادالنــه ســطح ســامت در جامعــه ،نیازمنــد برنام ـهی
صحیــح در اســتفاده از منابــع عمومــی اســت .علیرغــم توجــه
دولتهــا بــه مقولــه ســامت و تخصیــص اعتبــارات ،فقــدان
برنامــه مناســب از ســوی برنامهریــزان بخــش ســامت ســبب
شــده اســت شــاخصهای عدالــت در مشــارکت مالــی بخــش
ســامت و شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن طــی ســالهای منتخــب بهبــود نیابنــد (اگرچــه در
زمینــهی شــاخص درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
فقــرزا در میــان خانوارهــای ایرانــی ،مقــدار ایــن شــاخص کاهــش
یافــت)؛ بــر اســاس یافتههــای تحقیــق ،پــس از اجــرای طــرح
تحــول ســامت ،درصــد خانوارهــای مواجــه بــا هزینههــای
کمرشــکن خانوارهــای شــهری نســبت بــه ســالهای قبــل از
آن بهشــدت کاهــش یافــت و ایــن مســئله تــا حــدی چشــمگیر
بــود کــه کاهــش شــاخص هزینههــای کمرشــکن را یکــی از
مهمتریــن آثــار طــرح برشــمردهاند ،امــا بایــد توجــه داشــت
کــه محافظــت در برابــر خطرهــای مالــی ،بــه افــراد ایــن امــکان
را نمیدهــد کــه از کل هزینههــای مراقبــت ســامت مصــون
بماننــد و بــه صفــر رســیدن ایــن شــاخصها ،نیــاز بــه اجــرای
برنامههــای تکمیلیتــری دارد .لــذا قبــل از هــر چیــز میبایســت
مقولــه «ســامت» بــرای برنامهریــزان کشــور بهعنــوان یــک
اولویــت مطــرح و تبییــن گــردد و نــگاه صرفــ َا اقتصــادی و
هزینـهای بــه بخــش بهداشــت و درمــان اصــاح شــود .ســپس بــا
رویکــرد نوینــی بــه مقولــه ســامت برنامهریــزی جهــت دســتیابی
بــه اهــداف برنامههــای توســعه صــورت پذیــرد .در پایــان ،تأکیــد
بــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه کلیــد اصلــی حــل مشــکالت
و چالشهــای بخــش ســامت و ســازماندهی نظــام درمــان ،تنهــا
تأمیــن منابــع نیســت ،اگرچــه منابــع مالــی نقــش بســیار مهمــی
را ایفــاء میکننــد .افزایــش ســهم ســامت از درآمــد ناخالــص
داخلــی بــر اســاس بــرآورد کارشناســی و نیــاز واقعــی ایــن بخــش
بایــد صــورت گیــرد و البتــه همزمــان سیاســتهای مناســب
بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن منابــع الزامــی اســت.
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مــدت اقامــت و دفعــات بســتری در بیمارســتانها و مراکــز
ســامتی) و گرانــی هزینههــای دارویــی و درمانــی در هــر
دوره از درمــان در مقایســه بــا ســایر گروههــای ســنی بــه
جهــت نــوع بیمــاری و پاســخدهی بــه درمانهــا اســت
(19و .)18بــر اســاس سرشــماری مرکــز آمــار ایــران و
مطالعــات انجــام شــده ،جمعیــت بــاالی  60ســال در ایــران
در ســال  2021بیــش از  %10بــرآورد میشــود ( ،)23کــه
بهنظــر میرســد تــا ســال  2050از مــرز  %20عبــور نمایــد.
آنچــه بهعنــوان رونــد افزایــش جمعیــت ســالمندان در ایــران
عنــوان گردیــد بــه خــودی خــود مهــم نیســت ،بلکــه تبعاتــی
کــه ایــن افزایــش بــر ابعــاد مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی از
جملــه بــر منابــع بخــش بهداشــت و درمــان خواهــد گذاشــت،
دارای اهمیــت و نیازمنــد مطالعــهی جــدی اســت (20و .)21
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Abstract
Introduction:

Unfair financial contribution and out of pocket payments that are not in line with the
capacity to pay, not only leads to more households exposed to catastrophic health expenditures, but also result
in impoverishment. Therefore the main goal of this essay is to analyze the situation of fairness and equality in
financial contribution of health payments. These calculations have been done throughout the whole country.
In addition, the household’s expenditures in Iran are disaggregated into expenditure quintiles through selected
years.

Methods:

This study aimed to investigate health financing by using FFC index, catastrophic health
expenditures index, and impoverishment expenditures index (based on World Bank Approach). To this end,
Iran’s annual household’s survey data, which is produced by Iran statistic center, is used (1989 - 2014).

Results: The index of fairness in financial contribution of households during the selected years experienced

minor fluctuations. The percentage of the households facing the catastrophic costs increased, however, the
percentage of impoverishment expenditures decreased in these selected years. Among the quintiles, the
households in the fifth quintile had the highest rate of inequality in health payments and the highest percentage
of households facing catastrophic costs. The first quintile had the highest rate of impoverishment expenditures.

Conclusions: It is concluded that the performed programs during the selected years have not been effective

enough and financial contributions in health payments has been poorly targeted. The health system has not
had successful achievements in protecting the households against the catastrophic costs and impoverishment
expenditures.
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