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چكيده

مقدمــه :دســتیابی بــه نظــام عادالنــه در ســامت بــه شــکل "دریافــت خدمــات برابــر بــرای نیازهــای برابــر" ،از مهمتریــن اهــداف
سیاســتگذاران بــوده اســت .بنابرایــن اندازهگیــری"عدالــت" در بهرهمنــدی از خدمــات و متمایــز کــردن آن از "برابــری" دارای
اهمیــت بســیار زیــادی میباشــد.

روش کار :در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از دادههــای خــرد طــرح بهرهمنــدی از خدمــات ســامت کــه در ســال  1387توســط وزارت
بهداشــت تهیــه شــده و بــا بهکارگیــری روش استانداردســازی غیرمســتقیم ،برابــری وعدالــت در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت در
محیــط نرمافــزار اســتاتا تخمیــن زده میشــوند.
یافتههــا :شــاخص نابرابــری قبــل از استاندارســازی نشــان میدهــد در بهرهمنــدی از تمامــی خدمــات ســامت بــه جــز خدمــات
پزشــک خانــواده ،خانههــای بهداشــت ،خدمــات دندانپزشــکی و خدمــات ارایــه شــده در کلینیکهــای بخــش خصوصــی نابرابــری
اندکــی بیــن گروههــای مختلــف درآمــدی وجــود دارد .ایــن درحالــی اســتکــه شــاخص نیــاز انتظــاری نشــاندهنده تمرکــز نیــاز
بیــن فقــرا میباشــد .از ایــنرو انتظــار بــر آن اســت کــه آنهــا از خدمــات ســامت نیــز بیشتــر اســتفاده نماینــد .امــا نتایــج تخمیــن
پــس از استانداردســازی نابرابــری و محاســبه بیعدالتــی نشــان میدهــد کــه ،توزیــع بهرهمنــدی از خدمــات ســامت بهویــژه
خدمــات ســرپایی بــه نفــع گروههــای ثروتمنــد میباشــد و بیعدالتــی افقــی بــه نفــع ایــن گــروه درآمــدی وجــود دارد.
نتیجهگیــری :مفهــوم نابرابــری بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه افــراد ،نیازهــای متفــاوت و در نتیجــه تقاضاهــای متفــاوت بــرای
اســتفاده از خدمــات ســامت دارنــد .امــا بیعدالتــی مفهومــی اســت کــه در نیازهــای برابــر حاصــل میشــود .در اینحالــت تفــاوت
در بهرهمنــدی افــراد ،بهعنــوان بیعدالتــی در نظــر گرفتــه میشــود .بنابرایــن نمیتــوان از شــاخص نابرابــری بــه تنهایــی بــرای
مطالعــه بیعدالتــی اســتفاده کــرد.
گلواژگان :بهرهمندی ،برابری،عدالت ،استانداردسازی غیرمستقیم

مقدمه

برقــراری نظــام ســامت عادالنــه در بهرهمنــدی از خدمــات
ســامت یکــی از مهمتریــن اهــداف سیاســتگذاری در
بخــش ســامت میباشــد .دو نظریــه مهــم کــه در مبانــی
نظــری عدالــت در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت بیشتــر
از همــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت مربــوط بــه آزادی
خواهــان 1و مســاواتطلبان 2میباشــد .از نقطهنظــر دیــدگاه
آزادیخواهــان ،دسترســی بــه خدمــات درمانــی «بخشــی از
نظــام پــاداش جامعــه» اســت .از نظــر آنهــا عدالــت یعنــی

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

Libertarians
Egalitarians

1
2

آنکــه هــر فــرد ســزاوار چیــزی اســت کــه میتوانــد بــه
دســت بیــاورد [.]1
ایــن یعنــی مــردم بایــد بتواننــد در صورتیکــه تمایــل
داشــته باشــند بتواننــد بــا توجــه بــه درآمــد و ثروتشــان از
خدمــات درمانــی بهتــری نیــز بهرهمنــد شــوند .در مقابــل،
مســاواتطلبان دسترســی بــه خدمــات درمانــی را ماننــد
دسترســی بــه صندوقهــای رأی یــا عدالــت در دادگاه ،حــق
هــر شــهروند میداننــد و عقیــده دارنــد ایــن حــق نبایــد تحــت
تأثیــر درآمــد یــا ثــروت افــراد قــرار بگیــرد .در حقیقــت آنهــا
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از اصــل «توزیــع بــر اســاس نیــاز» پیــروی میکننــد .دیــدگاه
آزادیخواهــان و مســاواتطلبان اشــاره بــه دو نظــام ســامت
کام ـ ً
ا متفــاوت دارد .مســاواتطلبان پیشــنهاد میکننــد؛ وجــود
یــک بخــش دولتــی شــبیه بــه آنچــه در انگلســتان تحــت عنــوان
«سیســتم ســامت ملــی »3وجــود دارد در جوامــع الزامــی اســت
تــا ارایــه خدمــات ســامت بــر اســاس نیــاز (عدالــت افقــی )4و
تأمیــن مالــی بــر اســاس قــدرت پرداخــت( 5عدالــت عمــودی )6در
جامعــه صــورت بگیــرد .امــا آزادیخواهــان بیشتــر تمایــل بــه
ایجــاد بخشهــای خصوصــی در ســامت دارنــد ب ـه طوریکــه
ارایــه خدمــات ســامت بــر اســاس قــدرت پرداخــت صــورت
بگیــرد .آنهــا اعتقــاد دارنــد دخالــت دولــت بایــد حداقــل شــده
و محــدود بــه فراهــم کــردن حداقــل اســتانداردهای ســامت
بــرای فقــرا باشــد []3 ,2
امــروزه مطالعــات تجربــی کــه دربــاره عدالــت در ســامت
7
انجــام میشــوند بــر اســاس نظریــه مســاواتطلبان
صــورت میپذیرنــد .بســیاری از مطالعــات در زمینــه عدالــت
در ارایــه خدمــات ســامت بــا ایــن فــرض شــروع شــدهاند
کــه خدمــات ســامت بایــد بهجــای ایــن کــه بــر اســاس
تمایــل یــا قــدرت پرداخــت توزیــع شــوند بایــد بــر اســاس
نیــاز ارایــه شــوند .بنابرایــن عدالــت افقــی در بهرهمنــدی از
خدمــات ســامت بــه معنــای درمــان برابــر بــرای نیازهــای
برابــر بــدون توجــه بــه درآمــد ،نــژاد ،محــل زندگــی و غیــره
تعریــف میشــود [ .]5-3در دو دهــه گذشــته مطالعــه
ارزیابــی سیســتمهای ارایــه خدمــات ســامت بــا توجــه بــه
ایــن تعریــف در کشــورهای مختلــف ،بهویــژه در کشــورهای
توســعهیافته صــورت پذیرفتــه اســت [ .]15-6 ,4نکتــه ای
کــه در تمــام مطالعــات بــه اثبــات رســیده آن اســت کــه
نیــاز بــه اســتفاده از خدمــات ســامت بــا درآمــد ،رابطــه
معکــوس دارد .یعنــی هــر چــه درآمــد افــراد کمتــر باشــد،
میــزان بیمــاری در آنهــا بیشتــر اســت و درنتیجــه نیــاز بــه
اســتفاده از خدمــات نیــز بیشتــر خواهــد بــود [.]16
مطالعــات در زمینــه عدالــت در بهرهمنــدی از خدمــات
ســامت را میتــوان بــه دو دســته کلــی مطالعــات در
کشــورهای توســعهیافته و مطالعــات در کشــورهای در حــال
توســعه تقســیم کــرد .بیشتــر مطالعاتــی کــه در کشــورهای
توســعهیافته ماننــد آمریــکا ،فنالنــد و بســیاری دیگــر از
کشــورهای توســعه یافتــه انجــام شــده اســت ،نشــان داده انــد
کــه پرداخـت از جیــب 8در ایــن کشــورها پسرونــده 9میباشــد.

دلیــل آن اســت کــه در ایــن دســته کشــورها پوشــش بیمــه،
فراگیــر و کارا میباشــد و بــا توجــه بــه آن کــه بیمــاری و
نیــاز بــه اســتفاده از خدمــات ســامت بیــن گروههــای فقیــر
فراوانتــر اســت آنهــا از خدمــات بیشتــری اســتفاده کــرده
و نهایتــ ًا پرداخــت از جیــب بیشتــری نیــز خواهنــد داشــت
[.]18 ,17 ,14
امــا مطالعاتــی کــه در کشــورهای در حــال توســعه صــورت
گرفتــه ،نشــان دادهانــد کــه در ایــن کشــورها پرداخــت از
جیــب پیشرونــده 10یــا متناســب اســت .یعنــی پرداخــت بیــن
گروههــای بــاالی درآمــدی تمرکــز دارد و گــروه هــای پاییــن
درآمــدی ســهم کمتــری از منابــع مالــی خــود را بــرای ســامت
میپردازنــد .بنابرایــن برخــاف تصــور رایــج ،در کشــورهای در
حــال توســعه پرداخــت از جیــب مطابــق بــا قــدرت پرداخــت
میباشــد .علــت ایــن پدیــده آن اســت کــه چــون اغلــب ایــن
کشــورها فاقــد بیمههــای کارآمــد ســامت هســتند ،در نتیجــه
گروههــای پاییــن درآمــدی بــا اینکــه نیــاز بیشتــری بــه
اســتفاده از خدمــات دارنــد بهدلیــل آنکــه قــدرت پرداخــت
کمتــری دارنــد از خریــد خدمــت صرفنظــر میکننــد و
گروههــای بــاالی درآمــدی بــه دلیــل قــدرت پرداخــت باالتــر،
پرداختهــای بیشتــری خواهنــد داشــت و از خدمــات ســامت
بیشتــری هــم بهرهمنــد میشــوند [.]19
اگرچــه در ایــران نیــز ماننــد بســیاری از کشــورهای در حــال
توســعه اقدامــات بســیاری نظیــر توســعه شــبکه بهداشــت
در شــهرها و روســتاها ،طــرح پزشــک خانــواده در روســتاها
و گروههــای پاییــن درآمــدی ســاکن در شــهرها ،بیمــه
خویشفرمایــان بســتری شــهری و طــرح بیمــه روســتاییان در
زمینــه بهبــود شــاخصهای ســامت صــورت گرفتــه اســت،
امــا مطالعــات نشــان میدهنــد کــه همچنــان اختــاف
عمیقــی در توزیــع بهرهمنــدی از خدمــات ســامت بیــن
گروههــای مختلــف درآمــدی در جامعــه وجــود دارد [.]21 ,20
بــا توجــه بــه مطالعــات اندکــی کــه در ایــران در زمینــه عدالــت
در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت بــه تفکیــک خدمــت بــرای
کل کشــور صــورت گرفتــه ،هــدف ایــن مقالــه آن اســت کــه بــا
اســتفاده از دادههــای خــرد 11مطالعــه بهرهمنــدی خانوارهــای
ایرانــی کــه توســط وزارت بهداشــت در ســال  1387تهیــه شــده
در محیــط نرمافــزار اســتاتا  1212بــه بررســی ایــن موضــوع
پرداختــه شــود.
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جدول  -1آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق در سال  ،1387افراد بزرگتر از  15سال (درصد ،تعداد)

متغیر

تعریف

(درصد) و تعداد

متغیرهای وابسته
احتمال بهرهمندی از خدمات
احتمال بهرهمندی از کل خدمات سرپایی در  2هفته گذشته
احتمال بهرهمندی از کل خدمات بستری در  12ماه گذشته

= ،0بهرهمندی نداشته است

()83/78

= ،1بهرهمندی داشته است

()16/22

= ،0بهرهمندی نداشته است

()71/278

= ،1بهرهمندی داشته است

()6/201

تعداد بهرهمندی از خدمات
تعداد بهرهمندی از خدمات پزشک عمومی

متغیر گسسته

0/06

تعداد بهرهمندی از خدمات پزشک خانواده

متغیر گسسته

0/03

تعداد بهرهمندی از خدمات پزشک متخصص

متغیر گسسته

0/06

تعداد بهرهمندی از خدمات دندانپزشک

متغیر گسسته

0/01

تعداد بهرهمندی از مرکز بهداشتی درمانی ،خانه بهداشت یا پایگاه بهداشت

متغیر گسسته

0/06

تعداد بهرهمندی از خدمات درمانگاه ،پلیکلینیک یا اورژانس بیمارستان خصوصی

متغیر گسسته

0/01

تعداد بهرهمندی از خدمات درمانگاه ،پلیکلینیک یا اورژانس بیمارستان عمومی

متغیر گسسته

0/04

تعداد بهرهمندی از خدمات بستری

متغیر گسسته

0/09

متغیرهای مستقل
متغیرهای نیاز
نیاز به خدمت سرپایی در  2هفته گذشته
نیاز به خدمت بستری در  12ماه گذشته
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= ،0نیاز نداشته است

()76/10

= ،1نیاز داشته است

()23/90

= ،0نیاز نداشته است

()90/91

= ،1نیاز داشته است

()9/09
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درمانــی کــه در وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
کــه بهصــورت مقطعــی در ســال  1387تهیــه شــده ،اســتفاده
میشــود .نمونههــا در ســطح ملــی و بهصــورت تصادفــی ،بــا
توجــه بــه طبقهبنــدی جغرافیایــی در دو بخــش روســتایی و
شــهری انتخــاب شــدهاند .دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه
جمــعآوری شــده و جهــت تکمیــل آن مصاحبــهای بــا
سرپرســت خانــوار و ســپس کلیــه اعضــای خانــوار نمونــه
(افــراد بــاالی  15ســال) صــورت گرفتــه اســت .حجــم نمونــه
از  23545خانــوار و  102021فــرد تشــکیل شــده اســت.
در ایــن طــرح ابتــدا از مشــخصات دموگرافیــک ،اجتماعــی
و اقتصــادی خانــوار و تکتــک اعضــای آن پرســش شــده
اســت .پــس از آن از افــراد دربــاره احســاس نیــاز بــه اســتفاده
از خدمــات ســرپایی و بهرهمنــدی از آنهــا بــه تفکیــک
خدمــت در دو هفتــه گذشــته و احســاس نیــاز بــه اســتفاده از

خدمــات بســتری و بهرهمنــدی از آن در دوازده مــاه گذشــته
(بهعنــوان تقریبــی از خــود ارزیابــی افــراد از وضعیــت
سالمتشــان) ســوال پرســیده شــده اســت .بــر طبــق ایــن
دادههــا در حــدود  %24از جمعیــت نمونــه احســاس نیــاز بــه
اســتفاده از خدمــات ســرپایی داشــته انــد و  %10احســاس نیــاز
بــه اســتفاده از خدمــات بســتری .از ایــن تعــداد افــرادی کــه
نیازمنــد بــه اســتفاده از خدمــات بــوده انــد حــدود  %16از
خدمــات ســرپایی و  %6از خدمــات بســتری اســتفاده کردهانــد.
 %56از اســتفادهکنندگان خدمــات ســرپایی زن و  %44مــرد و
 %62از اســتفادهکنندگان خدمــات بســتری زن و  %38مــرد،
 %48ســاکن روســتا و  %52از اســتفادکنندگان خدمــات ســاکن
شــهر %86 ،از آنهــا دارای پوشــش بیمــه پایــه و  %10دارای
پوشــش بیمــه تکمیلــی بودهانــد .در جــدول  1تعریــف و
مشــخصات متغیرهــای تحقیــق نشــان داده شــده اســت:

انیسه نیکروان و همكار
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متغیر

= ،0مرد 34-15

()21/81

= ،1مرد 44-35

()6/18

= ،2مرد 64-45

()7/41

= ،3مرد 74-65

()1/92

= ،4مرد 99-75

()1/42

= ،5زن 34-15

()20/74

= ،6زن 44-35

()6/40

= ،7زن 64-45

()7/44

= ،8زن 74-65

()1/62

= ،9زن 99-75

()0/99

متغیرهای غیر نیاز

درآمد

= ،1اگر خانوار در پنجک اول درآمدی باشد،

()18/29

= ،2پنجک دوم درآمدی

()20/63

= ،3پنجک سوم درآمدی

()20/46

= ،4پنجک چهارم درآمدی

()19/99

= ،5پنجک پنجم درآمدی

()20/63

وضعیت بیمه پایه

بیمه پایه

= ،0بیمه پایه دارد

()17/35

= ،1بیمه پایه ندارد

()82/65

وضعیت بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی

= ،0بیمه تکمیلی دارد

()8/32

= ،1بیمه تکمیلی ندارد

()91/68

شهری یا روستایی:

محل زندگی

= ،0اگر ساکن روستا باشد
= ،1اگر ساکن شهر باشد

()48/93
()51/07

تحصیالت

تحصیالت

= ،0بی سواد

()20/09

= ،1ابتدایی ناقص

()12/10

= ،2ابتدایی کامل/راهنمایی ناقص

()20/06

= ،3راهنمایی کامل/دبیرستان ناقص

()19/40

= ،4دیپلم /پیش دانشگاهی

()17/17

= ،5تحصیالت دانشگاهی

()11/14

وضعیت اشتغال

اشتغال

= ،0شاغل

()34/29

= ،1خانه دار /بازنشسته

()38/12

= ،2دانش آموز /دانشجو

()15/04

= ،3بیکار

()12/47
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سن_جنسیت

تعریف

(درصد) و تعداد

برابری و عدالت در به رهمندی از خدمات سالمت ایران ...

32

()1

yi = α + β R i + εi

2σ2R
y

 yمتغیــر اســتفاده از خدمــات ســامت R ،متغیــر رتبهبنــدی
بــا توجــه بــه درآمــد افــراد σ ،واریانــس  R iمیباشــد.
ضریــب  βکــه در ایــن مــدل بــا اســتفاده از حداقــل مربعــات
معمولــی تخمیــنزده میشــود ،همــان شــاخص تمرکــز
اســت i ،نشــاندهنده هــر فــرد در مجموعــه دادههــا و جملــه
خطــا 18میباشــد .توزیــع جملــه خطــا میتوانــد بهصــورت
الجســتیک 19یــا نرمــال 20باشــد ].[5
شــاخص تمرکــز مقــداری بیــن ( +1و  )-1میباشــد .اگــر
شــاخص تمرکــز مثبــت (منفــی) باشــد نشــاندهنده آن اســت
کــه اســتفاده از خدمــات ســامت بیشتــر بیــن ثروتمنــدان
(فقــرا) توزیــع شــده اســت و نابرابــری بــه نفــع ثروتمنــدان (فقرا)
وجــود دارد .منحنــی تمرکــز نیــز ســهم تجمعــی بهرهمنــدی
را در مقابــل ســهم تجمعــی جمعیــت کــه بــا اســتفاده از
داراییهایشــان رتبهبنــدی شــدهاند نمایــش میدهــد.
امــا اندازهگیــری شــاخص تمرکــز و منحنــی مربــوط
بــه آن ،بــه تنهایــی عدالــت در اســتفاده کــردن از خدمــات
ســامت را نمیتوانــد توضیــح دهــد .زیــرا همانطــور کــه
قبـ ً
ا اشــاره شــد ،عدالــت در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت
اغلــب بــه ایــن صــورت تفســیر میشــود کــه افرادیکــه
نیازهــای برابــر دارنــد بایــد صرفنظــر از موقعیــت اقتصــادی-
اجتماعــی از خدمــات یکســانی نیــز بهرهمنــد شــوند .بنابرایــن
در اینجــا هــدف ،تعییــن کمیــت و آزمــون اصــل «خدمــات
i

2
R

Principle Components Analysis
Wealth Index
15
Concentration Index
16
Concentration Curve
17
Income Related Inequality
18
Error Term
19
Logistic
20
Normal
13
14
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()2

+ εi

∑ γ x + ∑γ z
k k ik

p ip

p

y ix = δ +

 yنشــاندهنده اســتفاده از خدمــات ســامت بــه تفکیــک
خدمــت میباشــد .بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده
در ایــن روش ،متغیرهــای توضیحــی بــه دو نــوع تقســیم
میشــوند[ )1 ]3متغیرهــای نیــاز (  ) xکــه بایــد اســتاندارد
شــوند و  )2متغیرهــای غیــر نیــاز (  ) z pکــه لزومــی بــه
اســتاندارد کــردن آنهــا نیســت .در ایــن مطالعــه بــا توجــه
بــه دادههــای موجــود ،متغیرهــای نیــاز شــامل ســن ،جنــس
و خــود ارزیابــی افــراد از وضعیــت سالمتشــان و متغیرهــای
غیــر نیــاز شــامل وضعیــت درآمــدی ،تحصیــات ،موقعیــت
k

Horizontal Inequity
Direct and Indirect Standardization

21
22
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از آنجــا کــه دادههــای مطالعــه بهرهمنــدی از خدمــات
ســامت فاقــد اطالعــات هزینــه -درآمــد خانــوار میباشــد،
بنابرایــن در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از تحلیــل مولفههــای
اساســی ،13شــاخص ثــروت 14بهعنــوان تقریبــی از اســتاندارد
زندگــی ســاخته میشــود .بــا اســتفاده از ایــن شــاخص خانوارهــا
رتبهبنــدی شــده و مشــخص میشــود کــدام خانــوار از خانــوار
دیگــر ثروتمندتــر اســت.
در میــان روشهــای متعــددی کــه بــرای بررســی نابرابــری در
بهرهمنــدی از خدمــات ســامت پیشــنهاد شــده اســت ،اســتفاده
از شــاخص تمرکــز 15و منحنــی تمرکــز 16مربــوط بــه آن نســبت
بــه ســایر روشهــا بیشتــر مــورد توجــه بــوده اســت .شــاخص
تمرکــز بــرای بررســی نابرابــری مربــوط بــه درآمــد 17در بخــش
ســامت میباشــد کــه بــا اســتفاده از رگرســیون زیــر میتــوان
آن را محاســبه نمــود [.]5

برابــر بــرای نیازهــای برابــر» میباشــد .ایــن روش بــر ایــن
اصــل اســتوار اســت کــه افــراد ،نیازهــای متفاوتــی بــرای
اســتفاده از خدمــات ســامت دارنــد ،در نتیجــه ایــن نیازهــای
متفــاوت منتهــی بــه تقاضاهــای مختلــف بــرای اســتفاده از
خدمــات ســامت میشــود .امــا هنگامیکــه ایــن نیازهــا
بــرای افــراد استانداردســازی شــوند ،در اینحالــت تفــاوت
در بهرهمنــدی افــراد ،بهعنــوان بیعدالتــی در بهرهمنــدی
در نظــر گرفتــه میشــود کــه بــا اســتفاده از شــاخص
بیعدالتــی افقــی  21محاســبه میشــود .مقــدار مثبــت
شــاخص بیعدالتــی افقــی نشــاندهنده بیعدالتــی بــه
نفــع ثروتمنــدان و مقــدار منفــی نشــاندهنده بیعدالتــی
بــه نفــع فقــرا میباشــد [ .]22از ای ـنرو بــه شــاخص تمرکــز،
شــاخص تمرکــز اســتاندارد نشــده و بــه شــاخص بیعدالتــی
افقــی شــاخص تمرکــز اســتاندارد شــده نیــز گفتــه میشــود.
انگیــزه اصلــی استانداردســازی حــذف نابرابــری ناشــی از
متغیرهــای خــارج از کنتــرل سیاســتگذاران (ماننــد ســن
و جنــس) میباشــد.
بــرای استانداردســازی دو روش اساســی وجــود دارد؛
استانداردســازی مســتقیم و غیرمســتقیم .22هــر دو روش بــا
اســتفاده از رگرســیون انجــام میشــوند .در روش مســتقیم
تنهــا متغیرهــای نیــاز در مــدل وارد میشــوند و اســتاندارد
خواهنــد شــد .امــا در روش غیرمســتقیم عــاوه بــر متغیرهــای
نیــاز کــه اســتاندارد میشــوند ،متغیرهــای کنترلــی نیــز در
مــدل وارد میشــوند امــا اســتاندارد نمیشــوند [ .]5اگرچــه از
هــر دو روش استانداردســازی مســتقیم و غیرمســتقم میتــوان
بــرای استانداردســازی اســتفاده کــرد ،امــا هنگامیکــه دادههــای
خــرد وجــود دارد اســتفاده از روش استانداردســازی مســتقیم
کمتــر توصیــه شــده اســت .زیــرا از نظــر محاســباتی بســیار
صریحتــر از استانداردســازی مســتقیم میباشــد [ .]22 ,5بــرای
استانداردســازی غیرمســتقیم ابتــدا بایــد  yروی مجموعــهای از
متغیرهــای توضیحــی تخمیــن زده شــود:

انیسه نیکروان و همكار
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GP

0.70

GK

0.60

SP

0.50

dentist
healthcenter

0.40

private clinic

0.30

public clinic

()3

0.20

In patient

مقــداری انتظــاری تقاضــا بــرای خدمــات ســامت بــر
اســاس متغیــر ( xkنیــاز) میباشــد.
در نهایــت پــس از پیشبینــی تقاضــا ،تقاضــای اســتاندارد
شــده بــرای نیــاز بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه
میشــو د :
()4

تقاضــای اســتاندارد شــده yi ،تقاضــای واقعــی،
تقاضــای انتظــاری بــر اســاس متغیــر  Xو  yمیانگیــن تقاضــای
واقعــی اســت [ .]24حــال میتــوان پــس از استانداردســازی
بهرهمنــدی از خدمــات ســامت بــرای نیــاز ،شــاخص تمرکــز
بــرای تقاضــای اســتاندارد شــده را بــا اســتفاده از رابطــه ()1
اندازهگیــری کــرد.
در ایــن مطالعــه بــرای استانداردســازی و اندازهگیــری
بیعدالتــی در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت از مــدل
رگرســیون خطــی اســتفاده شــده اســت .در ابتــدا ممکــن اســت
اســتفاده از ایــن روش بــرای استانداردســازی متغیرهایــی کــه
بهصــورت دوتایــی یــا شمارشــی 23هســتند چنــدان مناســب
نباشــد .امــا در مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه،
نشــان داده شــده اســت کــه نتایــج حاصــل از استانداردســازی
بــا اســتفاده از مــدل خطــی تفــاوت چندانــی بــا نتایــج حاصــل
از مدلهــای غیرخطــی نــدارد و میــزان شــاخص بیعدالتــی
افقــی بــه اســتفاده از مدلهــای خطــی بهجــای مدلهــای
غیرخطــی حســاس نمیباشــد [.]22 ,15 ,4

یافتهها

در نمــودار  1بــه منظــور بررســی نابرابــری مربــوط بــه درآمــد
در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت ،منحنــی تمرکــز بــرای
هــر یــک از خدمــات ســامت بــه تفکیــک بخــش ســرپایی و
بســتری نشــان داده شــده اســت .بخــش ســرپایی شــامل خدمات
ارائــه شــده توســط پزشــک عمومــی ،پزشــک خانــواده ،پزشــک
کلینیــک بیمارســتانهای بخــش

متخصــص ،دندانپزشــک،
خصوصــی ،کلینی ـک بیمارســتانهای بخــش عمومــی و مراکــز
بهداشــتی -درمانــی ماننــد خانههــای بهداشــت میباشــد.
Count Variables

23

Cumulative % of utilization variable

Line of equality

0.80

0.10
1 .00

0.80

0.60

0.40

0.20

Cumulative % of population, ranked from poorest to richest

0.00
0.00

نمــودار  -1منحنــی تمرکــز بــرای بهرهمنــدی از خدمــات ســامت بــه
تفکیــک خدمــت ()1387

ایــن منحنــی نشــان میدهــد کــه ،بــه چــه صــورت بهرهمنــدی
بــر اســاس درآمــد تغییــر میکنــد .هنگامیکــه منحنــی بــاالی
خــط  45درجــه یــا همــان خــط برابــری باشــد ،نشــاندهنده
آن اســت کــه بهرهمنــدی ،بیشــتر در بیــن فقــرا تمرکــز دارد و
هنگامیکــه منحنــی زیــر خــط  45درجــه باشــد نشــاندهنده آن
اســت کــه بهرهمنــدی بیــن ثروتمنــدان تمرکــز بیشتــری دارد.
بنابرایــن همانطــور کــه نمــودار ( )1نشــان میدهــد ،منحنــی
تمرکــز بــرای بهرهمنــدی از خدمــات پزشــک عمومــی ،پزشــک
متخصــص ،دندانپزشــک و کلینیــک بیمارســتانهای خصوصــی
و کلینیــک بیمارســتانهای عمومــی زیــر خــط  45درجــه کشــیده
شــده و گویــای آن اســت کــه بهرهمنــدی بیــن گروههــای بــاالی
درآمــدی بیشــتر از گروههــای پاییــن درآمــدی توزیــع شــده
اســت .از ایــنرو بــا توجــه بــه ایــن نمــودار میتــوان گفــت؛ در
بهرهمنــدی از ایــن خدمــات ،نابرابــری بــه نفــع گروههــای بــاالی
درآمــدی 24وجــود دارد .منحنــی تمرکــز بــرای خدمــات پزشــک
خانــواده ،خانههــای بهداشــت و خدمــات بســتری بــاالی خــط 45
درجــه کشــیده شــده و نشــان میدهــد کــه توزیــع بهرهمنــدی از
ایــن خدمــات ،بیشتــر در بیــن گروههــای پاییــن درآمــدی تمرکــز
دارد و نابرابــری بــه نفــع گروههــای پاییــن درآمــدی 25وجــود دارد.
همانطــور کــه پیشتــر نیــز گفتــه شــد بــرای بررســی
بیعدالتــی در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت ،تنهــا اســتفاده از
شــاخص تمرکــز و منحنــی تمرکــز مربــوط بــه آن کافــی نیســت.
زیــرا شــاخص تمرکــز نشــاندهنده نابرابــری اســتاندارد نشــده در
بهرهمنــدی از خدمــات میباشــد .در حالیکــه بررســی بیعدالتــی
در بهرهمنــدی ،نیازمنــد شــاخص نابرابــری استانداردشــده بــرای نیاز
اســت .از ای ـنرو بــرای درک بهتــر تفــاوت نابرابــری و بیعدالتــی
در جــدول  2نتایــج حاصــل از مقایســه توزیــع بهرهمنــدی واقعــی،26
توزیــع بهرهمنــدی انتظــاری بــا توجــه بــه نیــاز 27بــرای تعــداد
دفعــات اســتفاده از هــر خدمــت بــا اســتفاده از روش خطــی حداقــل
مربعــات معمولــی نشــان داده شــده اســت.
Pro High Income Inequality
Pro Low Income Inequality
26
Actual Distribution
27
Need-Expected Distribution
24
25
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شــغلی ،وضعیــت بیمــه پایــه و تکمیلــی و محــل زندگــی
میباشــد δ .عــرض از مبــدأ γ ،ضرایــب تخمیــن و  εجملــه
خطــا میباشــد (توزیــع جملــه خطــا میتوانــد بهصــورت
الجســتیک یــا نرمــال باشــد).
حــال بــا اســتفاده رابطــه ( )3میتــوان مقــدار انتظــاری تقاضــا
بــرای خدمــات را بــا توجــه بــه نیــاز فــرد محاســبه کــرد:

1.00
0.90

برابری و عدالت در به رهمندی از خدمات سالمت ایران ...

34

جدول  -2توزیع بهرهمندی از خدمات سالمت به تفکیک خدمت (توزیع بهرهمندی واقعی و توزیع بهرهمندی انتظاری) ()1387

نوع خدمت

پزشک خانواده

پزشک متخصص

دندانپزشک

مرکز بهداشتی
درمانی ،خانه
بهداشت یا پایگاه
بهداشت

بهرهمندی
واقعی

0/057

0/067

0/078

0/076

0/069

*0/041

بهرهمندی
انتظاری

0/080

0/074

0/071

0/066

0/058

*-0/064

تفاوت

-0/023

-0/006

0/007

0/010

0/010

بهرهمندی
واقعی

0/071

0/056

0/035

0/026

0/010

*-0/36

بهرهمندی
انتظاری

0/043

0/041

0/040

0/037

0/033

*0/056

تفاوت

0/027

0/015

-0.005

-0.010

-0/023

بهرهمندی
واقعی

0/051

0/053

0/061

0/070

0/070

*0/082

بهرهمندی
انتظاری

0/070

0/064

0/062

0/057

0/051

-0/066

تفاوت

-0/019

0/011

-0.001

0/013

0/018

بهرهمندی
واقعی

0/0091

0/011

0/012

0/015

0/022

*0/18

بهرهمندی
انتظاری

0/015

0/015

0/0148

0/014

0/0126

*-0/041

تفاوت

-0/0062

-0/0038

-0/002

0/001

0/009

بهرهمندی
واقعی

0/11

0/092

0/06

0/04

0/01

*-0.35

بهرهمندی
انتظاری

0/073

0/069

0/067

0/063

0/056

*-0/051

تفاوت

0/037

0/022

-0/005

-0/013

-0/037

بهرهمندی
واقعی

0/008

0/011

0/012

0/018

0/021

*0/188

0/016

0/0155

0/015

0/013

0/012

-0/062

تفاوت

-0/0078

-0/0038

0/0028

0/004

0/0093

بهرهمندی
واقعی

0/035

0/043

0/049

0/054

0/051

درمانگاه ،پلیکلینیک
بهرهمندی
یا اورژانس
بیمارستان خصوصی انتظاری

درمانگاه ،پلیکلینیک
یا اورژانس
بیمارستان عمومی

بستری

0/054

0/050

0/048

0/044

0/039

تفاوت

-0/018

-0/0064

0/0010

0/010

0/0122

بهرهمندی
واقعی

0/104

0/098

0/095

0/089

0/073

*-0/068

بهرهمندی
انتظاری

0/10

0/094

0/092

0/089

0/086

*-0/032

تفاوت

0/004

0.003

0/002

0/0004

-0/012

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

*0/30

*0/14

*0/22

*-0.26

*0/24

*0/07

بهرهمندی
انتظاری

*معنادار در سطح %5

*0/10

*0/066

*0/14

*-0/035
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پزشک عمومی

بهرهمندی

پنجک اول
(فقیرترین)

پنجک دوم

پنجک پنجم
پنجک سوم پنجک چهارم
(ثروتمندترین)

CI

HI

انیسه نیکروان و همكار
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.4

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي واﻗﻌﯽ ،اﻧﺘﻈﺎري
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه

.3
.2
.1
0

ﭘﻨﺠﮏﻫﺎي درآﻣﺪي

5

4
predicted

3

2

1

actual
standardised

نمودار  -2توزیع بهرهمندی از خدمات سرپایی (واقعی ،انتظاری و استاندارد شده) ()1387
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در ایــن مطالعــه متغیرهایــی کــه بــرای استانداردســازی نیــاز
از آنهــا اســتفاده شــده اســت؛ شــامل  7متغیــر مجــازی ســن-
جنــس ،احســاس نیــاز افــراد بــه اســتفاده از خدمــات خدمــات
ســرپایی در دو هفتــه گذشــته» و «احســاس نیــاز افــراد بــه
اســتفاده از خدمــات بســتری در دوازده مــاه گذشــته» میباشــد.
متغیرهــای غیــر نیــاز نیــز کــه بهعنــوان متغیرهــای کنترلــی
بــرای استانداردســازی نیــاز اســتفاده میشــوند؛ شــامل شــاخص
اســتاندارد زندگــی ،تحصیــات ،اشــتغال ،پوشــش بیمــه پایــه،
پوشــش بیمــه تکمیلــی و محــل زندگــی (شــهری /روســتایی)
میباشــد .از آنجــا کــه شــاخص نابرابــری اســتاندارد نشــده
در بهرهمنــدی از خدمــات پزشــک عمومــی ( ، )0/04پزشــک
متخصــص ( )0/08و خدمــات ارایــه شــده در کلینیکهــای
بخــش عمومــی ( )0/07بســیار نزدیــک بــه صفــر میباشــد،
نشــاندهنده آن اســت کــه نابرابــری چندانــی در بهرهمنــدی
از خدمــات ایــن بخشهــا بیــن گروههــای بــاال و پاییــن
درآمــدی وجــود نــدارد .امــا پــس از حــذف نابرابریهــای ناشــی
از نیــاز ،شــاخص بیعدالتــی افقــی بــرای پزشــک عمومــی
( ،)0/10پزشــک متخصــص ( )0/14و بخــش عمومــی ()0/14
حاکــی از وجــود بیعدالتــی معنــیدار بــه نفــع گروههــای
بــاالی درآمــدی میباشــد .نکتــه جالــب آنکــه نابرابــری در
بهرهمنــدی از خدمــات پزشــک عمومــی در گروههــای پاییــن
درآمــدی بــه نفــع ثروتمنــدان و تنهــا در دو پنجــک آخــر بــه نفــع
فقــرا میباشــد .همچنیــن مشــاهده میشــود در بهرهمنــدی
از خدمــات دندانپزشــکی و خدمــات ارایــه شــده در بخــش
خصوصــی توزیــع واقعــی بهرهمنــدی از خدمــات ســامت
(شــاخص تمرکــز اســتاندارد نشــده) ،کامـ ً
ا بــه نفــع ثروتمنــدان
اســت .در حالیکــه توزیــع انتظــاری بهرهمنــدی بــا توجــه
بــه نیــاز (شــاخص تمرکــز انتظــاری) بــه نفــع فقــرا میباشــد.

توزیــع بهرهمنــدی انتظــاری بــه نفــع فقــرا نشــان میدهــد کــه
نیــاز بــه اســتفاده از خدمــات ســامت در بیــن گروههــای کــم
درآمــد بیشتــر از ســایرین تمرکــز دارد .از ایــنرو انتظــار بــر
آن اســت کــه آنهــا از خدمــات ســامت نیــز بیشــتر اســتفاده
نماینــد .امــا نتایــج تخمیــن پــس از استانداردســازی بــا توجــه بــه
نیــاز نشــاندهنده آن اســت کــه ،توزیــع بهرهمنــدی از خدمــات
مــورد بحــث (شــاخص تمرکــز اســتاندارد شــده یــا شــاخص
بیعدالتــی افقــی) بــه نفــع گروههــای ثروتمنــد میباشــد و
گروههــای درآمــدی باالتــر در نیازهــای برابــر بــا گروههــای
درآمــدی پایینتــر ،از خدمــات بیشتــری اســتفاده میکننــد.
بنابرایــن بیعدالتــی افقــی بــه نفــع ایــن گــروه درآمــدی وجــود
دارد .امــا شــاخص بیعدالتــی افقــی بــرای بهرهمنــدی از
خدمــات بســتری حاکــی از بهرهمنــدی متناســب بیــن همــه
گروههــای درآمــدی میباشــد .در نمــودار  2نتایــج مقایســه
توزیــع واقعــی بهرهمنــدی (بهرهمنــدی واقعــی)  ،توزیــع
اســتاندارد شــده بهرهمنــدی بــا توجــه بــه نیــاز (بهرهمنــدی
اســتاندارد شــده) و توزیــع انتظــاری بهرهمنــدی بــا توجــه بــه نیاز
(بهرهمنــدی انتظــاری) در گروههــای مختلــف درآمــدی نشــان
داده شــده اســت .بــا توجــه بــه نمــودار میتــوان مشــاهده
نمــود کــه در گروههــای پاییــن درآمــدی بهرهمنــدی انتظــاری
(بهرهمنــدی مطابــق بــا نیــاز) بایــد بیشتــر از بهرهمنــدی
واقعــی و در گروههــای بــاالی درآمــدی بهرهمنــدی انتظــاری
بایــد کمتــر از بهرهمنــدی واقعــی باشــد .از ســوی دیگــر در
گروههــای پاییــن درآمــدی بهرهمنــدی استانداردشــده بــا
حــذف نابرابریهــای ناشــی از نیــاز کمتــر از بهرهمنــدی
انتظــاری و بهرهمنــدی واقعــی اســت و در گروههــای بــاالی
درآمــدی ،بهرهمنــدی استانداردشــده بیشتــر از بهرهمنــدی
انتظــاری و حتــی بیشتــر از بهرهمنــدی واقعــی اســت.

36

بحث و نتیجهگیری

برابری و عدالت در به رهمندی از خدمات سالمت ایران ...

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

Downloaded from hakim.hbi.ir at 1:20 IRST on Saturday February 16th 2019

ایــن مطالعــه تمرکــز روی شــناخت نابرابــری مربــوط بــه
درآمــد اســتاندارد نشــده و نابرابــری مربــوط بــه درآمــد اســتاندارد
شــده (بیعدالتــی افقــی) در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت ،بــا
بــه کارگیــری رگرســیون و رویکــرد استانداردســازی غیرمســتقیم
در ســال  1387داشــته اســت .نتایــج نشــان میدهــد نیــاز بــه
اســتفاده از خدمــت بیــن گروههــای پاییــن درآمــدی فراوانتــر
اســت .امــا پــس از استانداردســازی تنهــا بهرهمنــدی از خدمــات
پزشــک خانــواده ،خدمــات ارایــه شــده در خانههــای بهداشــت
در میــان گروههــای پاییــن درآمــدی تمرکــز دارد و گروههــای
بــاالی درآمــدی بیشتریــن اســتفادهکنندگان از خدمــات
پزشــک عمومــی ،پزشــک متخصــص ،دندانپزشــک و خدمــات
ارایــه شــده در کلینیکهــای خصوصــی و حتــی کلینیکهــای
بخــش عمومــی هســتند.
مطالعــات در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه و
توســعهیافته نیــز حاکــی از تفــاوت رفتــار مصرفکننــدگان بــه
هنــگام اســتفاده از خدمــات پزشــک متخصص و بخــش خصوصی
و مراکــز ارایــه مراقبتهــای اولیــه (ماننــد خانههــای بهداشــت)
میباشــد [ .]26 ,25 ,6 ,2بــا توجــه بــه شــاخص بیعدالتــی
افقــی بــرای پزشــک متخصــص و بــرای پزشــک عمومــی ،نتیجه
گرفتــه میشــود کــه در اســتفاده از خدمــات پزشــک متخصــص
در مقایســه بــا اســتفاده از خدمــات پزشــک عمومــی ،بــی عدالتــی
بیشتــری بــه نفــع گروههــای بــاالی درآمــدی وجــود دارد .یــک
دلیــل میتوانــد آن باشــد کــه بــه دلیــل عــدم اجــرای کامــل
نظــام ارجــاع در کشــور ،امــکان دسترســی بــه پزشــک متخصــص
بــرای هــر بیمــاری کــه توانایــی مالــی داشــته باشــد ،فراهم اســت.
از ای ـنرو مشــاهده میشــود کــه در یــک نیــاز برابــر ،بیعدالتــی
بــه نفــع ثروتمنــدان بســیار بیشتــر از بیعدالتــی در بهرهمنــدی
از خدمــات پزشــک عمومــی دســتخوش تغییــر شــده اســت .ایــن
نتیجهگیــری مشــابه نتایــج مقالــه ســوزمن و اونــال در کشــور
ترکیــه اســت .ترکیــه نیــز ماننــد ایــران جــزو معــدود کشــورهایی
اســت کــه هنــوز نظــام ارجــاع و پزشــک خانــواده در آن بهطــور
کامــل اجــرا نشــده اســت [.]6
اگرچــه برطبــق شــاخص تمرکــز ،نابرابــری چندانــی در
بهرهمنــدی از خدمــات بخــش عمومــی وجــود نــدارد امــا
جالــب اینجاســت کــه برخــاف تصــور مبنــی بــر بیعدالتــی
در بهرهمنــدی از خدمــات بخــش عمومــی بــه نفــع فقــرا ،نتایــج
نشــاندهنده بیعدالتــی بــه نفــع ثروتمنــدان در گروههــای
پاییــن درآمــدی میباشــد .علــت آن اســت کــه پیــش از اجرایــی
شــدن طــرح تحــول ســامت بهدلیــل فقــدان پوشــش مناســب
بیمــه پایــه در بخــش عمومــی و دولتــی و همچنیــن ارجــاع
بیمــاران بــه خــارج از بیمارســتان بــرای تهیــه دارو و تجهیــزات
پزشــکی ،دریافــت خدمــت بــا پرداخــت از جیــب رابطــه مســتقیم
داشــته و از ایــن رو در ایــن بخــش نیــز شــاهد بیعدالتــی بــه
نفــع گروههــای بــاالی درآمــدی بودهایــم.

همچنیــن پــس از استانداردســازی ،نتایــج حاکــی از میــزان
بیعدالتــی بیشتــر بــه نفــع گروههــای بــاالی درآمــدی در
اســتفاده از خدمــات ارایــه شــده در کلینیکهــای خصوصــی
در مقایســه بــا خدمــات ارایــه شــده در کلینیکهــای عمومــی
میباشــد .مــرور مطالعــات صیــدی و همــکاران ،طبیبــی و
همــکاران و فارســینژاد و همــکاران نیــز نشــان میدهــد،
در ایــران کیفیــت مراقبتهــا در موسســات طــرف قــرارداد
بــا ســازمانهای بیمــه اجتماعــی در مقایســه بــا کیفیــت
مراقبتهــا در موسســات خصوصــی کــه بســیاری از آنهــا
غیــر طــرف قــرارداد بــا ســازمان بیمــه هســتند بهطــور قابــل
مالحظــهای متفــاوت میباشــد .نتایــج ایــن مطالعــات نشــان
میدهــد ،دریافــت مراقبــت از موسســات خصوصــی بــا احتــرام
بیشتــر ،مــدت زمــان انتظــار کمتــر و بــا رضایتمنــدی
بیشــتری همــراه اســت [ .]28 ,27بنابرایــن کامــ ً
ا منطقــی
بهنظــر میرســد ،افــرادی کــه قــدرت پرداخــت بیشتــر
دارنــد از قــدرت انتخــاب بیشتــری نیــز برخــوردار باشــند و
از خدماتــی اســتفاده کننــد کــه مطلوبیــت بیشتــری بــرای
آنهــا بــه همــراه داشــته باشــد.
ایــن مطالعــه نشــان داد در اســتفاده از خدمــات دندانپزشــکی
بــه شــدت بیعدالتــی بــه نفــع گروههــای بــاالی درآمــدی
وجــود دارد .در مطالعــهای کــه توســط ســازمان بهداشــت
جهانــی بــر روی  52کشــور جهــان صــورت گرفتــه ،نشــان داده
شــده اســت ،احتمــال آنکــه افــراد بــا درآمــد باالتــر ،از خدمــات
دندانپزشــکی اســتفاده کننــد بســیار بیشتــر از اســتفاده افــراد
بــا درآمــد پاییــن اســت ] .[29یــک دلیــل مهــم بــرای توجیــه
ایــن مســئله ،وجــود محدودیتهــای تأمیــن مالــی خدمــات
دندانپزشــکی میباشــد .بخــش بزرگــی از صندوقهــای بیمــه،
خدمــات دندانپزشــکی را یــا پوشــش نمیدهنــد و یــا ســقف
پرداختــی آنهــا بــا توجــه بــه هزینههــای بــاالی دنــدان
پزشــکی بســیار پاییــن میباشــد .آمــار مطالعــه بهرهمنــدی
ســال  87نشــان میدهــد در ســال  87از کل افــرادی کــه
بــه دندانپزشــکی مراجعــه کردهانــد  %53متعلــق بــه  2گــروه
بــاالی درآمــدی و فقــط  %26از مراجعهکننــدگان متعلــق بــه
دو گــروه پاییــن درآمــدی بودهانــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه
شــرایط موجــود ،اســتفاده از خدمــات دندانپزشــکی در کشــور
رابطــه قدرتمنــدی بــا پرداخــت از جیــب دارد و گروههــای
پاییــن درآمــدی کمتــر میتواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده
کننــد [.]30
منفــی بــودن شــاخص بیعدالتــی افقــی بــرای خدمــات
پزشــک خانــواده و مراکــز بهداشــتی ماننــد خانههــای
بهداشــت نشــان میدهــد ،گروههــای پاییــن درآمــدی از
ایــن خدمــات بیشتــر اســتفاده میکننــد .در دهــه 80طــرح
پزشــک خانــواده و بیمــه روســتاییان گســترش یافــت .ایــن
برنامههــا در کنــار توســعه خانههــای بهداشــت تــا حــدودی
ســبب باالبــردن دسترســی بــه خدمــات ســامت و کاهــش

انیسه نیکروان و همكار

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

تــا زمــان انجــام ایــن تحقیــق ،مطالعــه جامعــی در زمینــه
اندازهگیــری و مقایســه برابــری و عدالــت در کل کشــور بــا
اســتفاده از دادههــای خــرد و بــه تفکیــک خدمــت در کل کشــور
صــورت نگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه مطالعــه حاضــر بایــد

گفــت کــه عدالــت در بهرهمنــدی از خدمــات بــا برابــری در
بهرهمنــدی تفــاوت دارد .گاهــی ممکــن اســت در بهرهمنــدی،
برابــری وجــود داشــته باشــد امــا بهدلیــل آنکــه ایــن برابــری
منطبــق بــر نیــاز نبــوده اســت نقضکننــده عدالــت در
بهرهمنــدی بــوده باشــد .از آنجــا کــه قبــل از اجــرای طــرح
تحــول ســامت حــدود  %20از جمعیــت کشــور زیــر پوشــش
بیمــه ســامت نبودنــد بنابرایــن بهنظــر میرســد بــا اســتفاده
از منابــع و ســاز و کارهــای الزم کــه در طــرح تحــول ســامت
بــرای پوشــش گرفتــن اقشــار خــارج از سیســتم بیمـهای فراهــم
شــده ،گام مهمــی بــرای کاهــش بیعدالتــی در بهرهمنــدی از
خدمــات برداشــته شــده باشــد .دادههــای بهرهمنــدی از خدمــات
ســامت دارای اطالعــات جامعــی از ويژگيهــاي اجتماعــي و
اقتصــادي خانــوار ،نيــاز جامعــه بــه دريافــت خدمــات ســامت،
اقداماتــی کــه بــراي دريافــت خدمــات انجــام میدهنــد ،بــار
مراجعــه آنهــا وخدمــات ارایــه شــده بــه آنهــا ،زمــان و
مخارجــی كــه بــراي دريافــت ايــن خدمــات صــرف ميكننــد،
چگونگــي پاســخگويي نظــام ســامت بــه نيازهــاي غيرســامتي
و رعايــت حقــوق فــردي میباشــد .تــا زمــان انجــام ایــن
تحقیــق ،ایــن اطالعــات فقــط بــرای دو ســال  1381و 1387
موجــود بــوده اســت ،از آنجــا کــه تجزیــه و تحلیــل مربــوط بــه
دادههــای بهرهمنــدی از خدمــات ســامت در ســال  1387تــا
کنــون منتشــر نشــده اســت ،از ایـنرو در ایــن مقالــه نابرابــری و
بیعدالتــی بــرای ســال  1387مطالعــه شــده اســت .در موسســه
ملــی تحقیقــات ســامت ،مطالعــه ملــی بهرهمنــدی از خدمــات
ســامت بــرای ســالهای  1393و  1394نیــز طراحــی شــده
اســت تــا دادههــای قابــل اعتمــادی در اختیــار سیاس ـتگذاران
و پژوهشــگران قــرار داده شــود .بنابرایــن میتــوان بــا اســتفاده
از دادههــای ذکــر شــده ،طــرح تحــول ســامت در رســیدن بــه
اهدافــش بررســی شــود و همچنیــن شــاخصهای مرتبــط بــا
بیعدالتــی در بخــش بهرهمنــدی بــا شــاخصهای دهــه
 80مقایســه شــود .از ایــنرو نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد
تصویــر کمیتــر و واضحتــری نســبت بــه وضعیــت عدالــت در
بهرهمنــدی از خدمــات ســامت ،قبــل از طــرح تحــول ســامت
در اختیــار وزارت بهداشــت و سیاســتگذاران بخــش ســامت
قــرار دهــد تــا نشــان دهــد ایــن برنامــه بــه چــه انــدازه توانســته
اســت بــه اهــداف از پیــش تعیینشــدهاش نزدیــک شــود.

تشکر و قدردانی

نویســندگان ایــن مقالــه از مرکــز تحقیقــات بیماریهــای
غیرواگیــر پژوهشــگاه علــوم غــدد و متابولیســم دانشــگاه
تهــران ،بهدلیــل حمایــت از ایــن پژوهــش و همچنیــن
راهنماییهــای جنــاب آقــای دکتــر فرشــاد فرزادفــر کمــال
تشــکر را دارنــد.
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بیعدالتــی افقــی بــه نفــع گروههــای کمدرآمــد شــده
اســت [ .]31در نتیجــه مشــاهده میشــود سیاســتهای
دولــت مبنــی بــر کاهــش بیعدالتــی در ارایــه خدمــات
مراقبتهــای اولیــه در روســتاها و بــرای اقشــار کــم درآمــد
تاحــدودی موفــق بــوده اســت .نکتــه دیگــر آن اســت کــه در
 30ســال گذشــته ارایــه مراقبتهــای اولیــه بـه طــور مســاوی
از نظــر جغرافیایــی در کشــور توزیــع نشــده اســت .ب ـه ویــژه
آنکــه مراقبتهــای اولیــه در پایگاههــای شــهری هماهنــگ
بــا نیــاز جمعیــت در شــهرها توســعه پیــدا نکردهانــد .از آنجــا
کــه دو ســوم از جمعیــت کشــور در داخــل شــهرها زندگــی
میکننــد ،بنابرایــن بهدلیــل فقــدان پاســخگویی مناســب
بخــش دولتــی بــه نیازهــای شــهری ،شهرنشــینان حتــی بــرای
نیازهــای کوچــک بــه بخشهــای تخصصیتــر مراجعــه
میکننــد .همیــن مســئله باعــث اســتفاده کمتــر اقشــار پــر
درآمــد ،از خانههــای بهداشــت نســبت بــه اقشــار کــم درآمــد
شــده اســت [.]32
یکــی از نتایــج بســیار مهمــی کــه بــا اســتفاده از ایــن
مطالعــه حاصــل میشــود آن اســت کــه در تحلیــل عدالــت
در بهرهمنــدی از خدمــات ســامت تنهــا اســتفاده از
شــاخص نابرابــری مربــوط بــه درآمــد کافــی نیســت و بایــد
حتمــا استانداردســازی صــورت بگیــرد تــا بتــوان میــزان
واقعــی بیعدالتــی را در نیــاز استانداردشــده؛ مطالعــه کــرد.
همانطــور کــه نشــان داده شــد در بهرهمنــدی از خدمــات
پزشــک عمومــی ،پزشــک متخصــص و خدمــات ارایــه شــده در
بخــش عمومــی نابرابــری چندانــی بیــن گروههــای مختلــف
درآمــدی وجــود نــدارد .امــا پــس از حــذف نابابــری ناشــی از
نیــاز ،در بهرمنــدی از ایــن خدمــات شــاهد بیعدالتــی شــدید
بــه نفــع گروههــای بــاالی درآمــدی بودیــم .بــر اســاس ایــن
نتایــج اگرچــه اصــل ارایــه خدمــات ســامت در ایــران تمرکــز
روی عدالــت اســت ،امــا در واقعیــت عدالــت در بهرهمنــدی
از خدمــات ســامت بهویــژه در بهرهمنــدی از خدمــات
بخــش ســرپایی وجــود نــدارد .همچنیــن ایــن مطالعــه نشــان
میدهــد اگرچــه نیــاز بــه بهرهمنــدی از خدمــات ســامت
بیــن گروههــای پاییــن درآمــدی بیشتــر اســت امــا میــزان
بهرهمنــدی آنهــا از ایــن خدمــات کمتــر از گروههــای بــاالی
درآمــدی اســت.
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Abstract
Introduction: The achievement of equitable system in the form of “equal health services for equal needs”
are important goals of policy makers. Therefore, measurement of inequity in utilization of services and
distinguishing it from equality is very important.

Methods: In this study, equity and equality in health care utilization are estimated by using a survey of

health services utilization data set in 2008, which is done by the Ministry of Health and Education Medical and
applying indirect standardization method. This is performed in Stata software suite.

Results: Inequality index before standardization indicates that there are slight inequalities between different

income groups except health care services for general practitioner, health center, dental services, and services
which are offered at private clinics. However, the expected need index indicates that more needs are concentrated
among the poor. Thus, it is expected that they utilized more services. However, results of estimation after
standardization of inequality and measuring inequity indicates that distribution of health services utilization,
particularly outpatient services, is pro-rich and there is horizontal inequity in favor of high income groups.

Conclusions: The concept of inequality is according to the principle that individuals have different needs

and different demands in using health services. However, the concept of inequity was achieved according
to equal needs. In this case, the difference in utilization is considered as inequity. As a result, the index of
inequality cannot be applied for the study of inequity.
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