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تاریخ پذیزش1831/7/11 :

چكیده:
زمیىه يهدف :اهرٍزُ تاهيي ّسيٌِ ّاي خدهات درهاًي يکيي ازهکيک ت اساسيي خاًَارّياي رين در هيد
ٍتادر هد هتَسط هحسَب هي شَد .درايي پژٍّش ًحَُ تاهيي ّسيٌِ ّاي درهاًي تيوياراى ديياتتي تسيتري
دراًَاع تيوِ ّاي درهاًي هَردتررسي قرارگرفتِ است.
مًاد ي ريش ها :ايي هطالؼِ ازًَع ػلي هقايسِ اي هيي تاشيد.هتغيرّياي هقايسيِ اي ّسيٌيِ ّياي درهياى
ٍهتغيرّاي هقَلِ اي:اًَاع تيوِ ّاي درهاًي(خدهات درهاًي،تاهيي اجتواػي ٍساير تيوِ ّا)تَدُ است .جْيت
تررسي هتغيرّا از پرسکٌاهِ هحقق ساختِ استفادُ شد.تجسيِ ٍتحليل دادُ ّا تااستفادُ ازهدل هاري تحلييل
ٍارياًس يک طرفِ ،زهَى پي گيري داًکي ٍ زهَى tاًجام شد.
وتایجً :تايج تررسي ًکاى داد:ازًظر هتغيرّاي ّسيٌِ اي تيي اًَاع تيوِ ّيا تفياٍت هؼٌيي دار هياري ٍجيَد
داشييتّ.ويٌيي تفاٍتْيياي هيياري تدسييت هييدُ تيييي سييْن پرداخييت ازجييية تيوييار ازّسيٌييِ
هستقين( ٍ (F=01.74،p<...0ازّسيٌِ رل( )F=73.52 ، p<...0درسِ ًَع تيوِ هَرد هطالؼِ چکوگير تَد.
سْن پرداختي ازجية تيواراى ازّسيٌِ رل درتيوِ خدهات درهاًي ، 21.22%درتيوِ تاهيي اجتواػي 2..75%
ٍساير تيوِ ّا %ا 75تَد.
وتیجه گیري :تاٍجَد تواهي ت شْاي اًجام شدُ درًظام س هت رکَرٍ تْثَد شاخصْاي تْداشيتي درهياًي
ٍدسترسي هردم تِ خدهات س هت،سيستن تْداشتي درهاًي تا چالش جدي درخصَص ًحيَُ تياهيي هٌياتغ
هالي ًظام س هت ٍهحافظت افراد از سيثْاي ًاشي ازّسيٌِ ّاي خدهات درهاًي رٍترٍ است.تٌظرهي رسيد
تَسؼِ يک سيستن تيوِ ّوگاًي ٍّويٌيي افسايش ػوق ٍداهٌِ پَشش تيوِ اي تتَاًد درتياهيي هٌياتغ هيالي
ًظام تْداشتي درهاًي روک رٌٌدُ تاشد.
کلمات کلیدي:تاهيي هالي ،پرداخت هستقين از جيةّ ،سيٌِ خدهات درهاًي ،دياتت
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ّضيٌِ ّبي ووتشي سا هؼتميوب" ثشاي خذهبت ػالهت هَسد ًيبص
ٍ هلشفي خَد پشداخت هي وٌٌذ ايشي دس حشبلي اػشت وشِ دس
ثيـتش وـَسّبي وشن دسآهشذ،خبًَاسّب ٍ افششاد ػشْن ثضسگشي اص
ّضيٌِ ّبي هشالجتْبي ػالهت سا ثطَس هؼتمين اص هيت خَد ثِ
فشاّن وٌٌذگبى خذهبت ػالهت ٍ دس هَالؽ هلشف پشداخت هي
وٌٌششذ ،)4( .ثطششَس هثششبل هيششضاى هـششبسوت خبًَاسّششب ي وـششَس
افغبًؼتبى دس تبهيي هٌبثؽ هبلي ًػشبم ػشالهت دس ػشبل 2007
حذٍدا"  76دسكذ اص ول ّضيٌشِ ّشبي ػشالهت ثشَدُ اػشت دس
حششبلي وششِ ػششْن خبًَاسّششبي وـششَسّبي پيـشششفتِ هبًٌششذ
داًوبسن،فشاًؼِ ٍ آلوبى دس ّوبى ػبل حذٍد  15الي  22دسكذ
ثَدُ اػت .دس وـَس هشب ثشيؾ اص ًلشا ثشبس تشبهيي هشبلي ًػشبم
ػششالهت ثؿْششذُ خبًَاسّششب هششي ثبؿششذ.هذٍل ؿششوبسُ  1هيششضاى
هـبسوت خبًَاس ّب ٍ دٍلت سا دس تبهيي هٌبثؽ هشبلي هشالجتْشبي
ثْذاؿتي دسهبًي وـَس سا ًـبى هي دّذ.

جديل :1میسان مشارکت در تامیه مىابع مالي مراقبتهاي بهداشتي درماوي تًسط خاوًار ها ي ديلت در ایران  ،در فاصله سالهاي 1334 -1311
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هٌثغ :سازهاى جْاًي تْداشت ،تاهيي هالي ًظاهْاي س هت ،حساتْاي هلي س هت5.0.،

هـشبسوت هششبلي خبًَاسّششب 2دس تشبهيي ّضيٌششِ ّششبي خششذهبت
ػالهت فـبسّبي هبلي هتفبٍتي سا ثش هشدم دس هَاهؽ هختلا ثش
اػبع ًَؼ ًػبم ػالهت تبويل ًوشَدُ اػشت )6ٍ5(.دس ثشخشي
هَاهؽ دػتشػي ثِ خذهبت دسهبًي هي تَاًذ ثؿضي اص خبًَاسّب
سا ثب ّضيٌِ ّبي ووشؿىي ػالهت 3هَاهشِ ًوبيشذ ثشذيي دليشل
ؾذُ اي اص خبًَاسّب هْت هلَگيشي اص تشبييشات هٌفشي ًبؿشي اص
تبهيي ّضيٌِ ّبي خشذهبت دسهشبًي اص دسيبفشت خشذهبت هشَسد
ًيبصؿبى مـن پَؿشي ًوشَدُ ٍ هججشَس ثشِ تبوشل دسد ٍ سًش
ثيوبسي هي ؿًَذ)9ٍ 8، 7( .
دس پظٍّـي اص  59وـَس هْشبى هـشخق ؿشذ وشِ هَاهْشِ
خبًَاسّب ثب ّضيٌِ ّبي ووشش ؿشىي ػشالهت دس هيشبى وـشَسّب
هتفبٍت هي ثبؿذ ٍ اص  0.01دسكذ تب  10.5دسكشذ خبًَاسّشب سا
Health Care Expenditure

1

)Household Financial Conteribution (HFC

2

Catastrophic Health care Expenditure

3

دس هَاهؽ هختلا ؿبهل هي ؿَدّ .ويي پظٍّؾ ًـبى داد وشِ
ّضيٌِ ّبي ووش ؿىي صهبًي اتفبق هي افتذ وِ هـشبسوت هشبلي
خبًَاسّب دس تبهيي هبلي خذهبت ػالهت ثيؾ اص  %40اص دسآهشذ
ثبلي هبًذُ خبًَاس ثؿذاص تبهيي ًيبصّبي اػبػي وشِ ثشِ آى تشَاى
پشداخت خبًَاس 1گفتِ هي ؿَد سا ؿبهل ؿَد) 10 (.
ثشسػيْب ًـبى هي دٌّذ پشداختْبي هؼتمين ٍ اص هيت ثششاي
خششذهبت ػششالهت ، 4تششَاى هششبلي پششبييي خششبًَاس ٍ فمششذاى
هىبًيؼوْبي تبهيي هبلي ثلَست پيؾ پشداخشت هبًٌشذ تشبهيي
هبلي اص طشيك هبليبتْب ٍ يب ثيوِ ّشبي ػشالهت اص داليشل ؾوشذُ
هَاهْششِ خبًَاسّششب ثششب ّضيٌششِ ّششبي ووششش ؿششىي ػششالهت هششي
ثبؿذ( ،) 15 ٍ 11،12،13،14اص آًجبئيىِ كشف ثخشؾ ؾػيوشي
اص هٌبثؽ خبًَاس ثشاي دسيبفت خذهبت ػالهت هشي تَاًشذ ػشط
اػتبًذاسد صًذگي خبًَاسّب سا تْذيذ وٌشذ) 16(.اهششٍصُ ؿشبخق

Household Capacity to Pay
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مقدمه
ثخششؾ ثْذاؿششت دسهششبى اص هولششِ هْوتشششيي ثخششؾ ّششب دس
فؿبليتْبي اهتوبؾي التلشبدي ّشش وـشَس هبؼشَة هشي ؿشَد
ثطَسيىِ اص ًػش التلبدي هٌبثؽ هبلي لبثل تَهْي ّش ػشبلِ ثشِ
ايي ثخؾ ثشاي تبهيي ،حفشع ٍ استمشبي ػشالهت افششاد وـشَس
اختلبف هي يبثذ)1( .
اهشٍصُ ثب تَهِ ثِ تَػؿِ سٍصافضٍى في آٍسيْبي پضؿىي ،تغييش
ؿيَُ صًذگي ٍ هتبَل ؿذى اًتػبسات هشدم اص ًػبهْبي ػالهت
ّ ،ضيٌِ هشالجتْبي ثْذاؿتي دسهشبًي 1ثشِ كشَست مـشوگيشي
افضايؾ داؿتِ ٍ ثبصّن دس حبل افضايؾ اػت ٍ هٌشبثؽ هَهشَد ٍ
تخليلي ثشاي ًػبهْبي ػشالهت اص ػشَي دٍلتْشب پبػشخگَي
توبهي ًيبصّب ٍ اًتػبسات هشدم ًوي ؿًَذ .اص ايٌشٍ تبهيي ّضيٌشِ
ّبي خذهبت دسهبًي ثؿٌَاى مبلؾ هذي ثشاي ًػبهْبي ػالهت
ٍ خبًَاسّب هطشح ؿذُ اػت) 3ٍ 2(.
ًبَُ تبهيي هٌبثؽ هبلي ًػبهْبي ػالهت دس وـَسّب هتفبٍت
هي ثبؿذ.دس اوثش وـَسّبي پيـشفتِ هْشبى ،افششاد ٍ خبًَاسّشب

سال ديازدَم ،شمارٌ  ، 3پاييس  ،3329شمارٌ مسلسل. .64
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مواد و روش ها
ايي تبميك هطبلؿِ اي گزؿتِ ًگش اص ًَؼ ؾلي همبيؼشِ اي
اػت .هبهؿِ آهبسي ايي پظٍّؾ توبهي ثيوشبساى ديشبثتي وشِ
دس هشوض آهَصؿي دسهبًي ػيٌبي ؿْش تجشيض وِ دس ًيوِ دٍم
ػبل  1388هْت هؿبلجِ ثؼتشي ؿذُ ا ًذ هي ثبؿشذ .ثششاي
ًوًَِ گيشي اص سٍؽ ػشؿوبسي اػتفبدُ ؿذً .وًَِ ّب پغ اص
اًتخبة وِ تؿذاد آًْب ً 94فش ثَد ثشب تَهشِ ثشِ ًشَؼ ػشبصهبى
ثيوِ گشي دس ػِ گشٍُ ثٌبم ثيوشِ ؿشذگبى خشذهبت دسهشبًي
(ً 33فش) ،ثيوِ ؿذگبى ثيوشِ تشبهيي اهتوشبؾي (ً 31فشش)ٍ ،
گشٍّي تبت ؾٌَاى ػبيش ثيوِ ّب وشِ ؿشبهل ثيوشِ ؿشذگبى
وويتِ اهذاد اهشبم خويٌشي(سُ) ً ،يشٍّشبي هؼشل  ،ثبًىْشبٍ
ؿْشداسي وِ هوؿب"(ً 30فش) هب گشفتٌذ .ا طالؾبت هَسد ًيبص
دس ايي ثشسػي تَػط دٍ پشػـٌبهِ وشِ سٍايشي هبتشَايي آى
تَػط دُ ًفش اص هتخلليي تبييذ ؿذُ اػت هوؽ آٍسي ؿذ.
پشػـٌبهِ اٍل هشثشَ ثشِ اطالؾشبت دهَگشافيشه ثيوشبساى ٍ
ّضيٌِ ّبي هؼتمين ٍ غيش هؼتميوي ثَد وِ دس طَل هشذت
ثؼتشي ثيوبس تَػط ثيوبس ٍ يب خشبًَادُ اٍ ّضيٌشِ ؿشذُ ثشَد.
هٌػَس اص ّضيٌِ ّبي غيش هؼتمين ّضيٌِ ّبيي ّؼتٌذ وشِ اص

طشف دسيبفت وٌٌذگبى خذهبت ثِ هٌػَس ػششؾت ٍ ػشَْلت
دس دسيبفت خذهبت پشداخت هي ؿَد هبًٌذ ّضيٌِ ّبي سفشت
ٍ آهذ ثِ هبل اسائِ خشذهبت ّ،ضيٌشِ البهشت دس هبشل اسائشِ
خذهبت ّ،ضيٌِ ّبي ًبؿي اص اًجبم ًـشذى وبسّشبي هشبسي ٍ
هَغا ثيوبس ثؿلت صهبى كشف ؿذُ ثشاي هشاهؿشِ ٍ دسيبفشت
خذهبت  .پشػـٌبهِ دٍم هشثَ ثشِ كَستبؼشبة ثيوبسػشتبى
ثَد وِ دس پشًٍذُ پضؿىي ثيوبساى اللشبق ؿشذُ ثشَد ٍ دس آى
ػْن ثي وِ گزاس ٍ ػْن ثيوبس هـخق ؿذُ اػشت .هٌػشَس اص
ّضيٌِ ّبي هؼتمين ّوشبى ػشْن ثيوشبس اص كَستبؼشبة ٍ
ّوچٌيي ّضيٌِ داسٍ ٍ لَاصم پضؿىي غيش پَؿشؾ ثيوشِ اي ٍ
يب خشيشذاسي ؿشذُ ثلشَست آصاد تَػشط ثيوشبسسا ؿشبهل هشي
ؿَد .ثِ ثيبى ديگشّضيٌِ ّشبي هؼشتمين ثشِ پشداختْشبيي وشِ
خبًَاسّب دس لجبل خذهبت پضؿىبى ٍ اسائِ دٌّشذگبى خشذهبت
دسهبًي،داسٍئي ٍ ديگش وبال ّب ٍ خذهبت پضؿشىي ثشِ هٌػشَس
حفع ٍ استمبي ػالهت اًجبم هي دٌّذ گفتِ هي ؿَد) 20( .
ثِ هجوَؼ ّضيٌِ ّبي هؼتمين ٍ ّضيٌِ ّشبي غيشش هؼشتمين
ّضيٌِ ول گفتِ هي ؿَد.
سٍؽ اهشاي پظٍّؾ ثذيي تشتيت ثَد وشِ ثؿشذاص دسيبفشت
هؿشفي ًبهِ اص هؿبًٍت هبتشم دسهبى  ،هبمك ثشِ ثيوبسػشتبى
هبل تبميك ٍ ثخؾ ثؼتشي ثيوشبساى ديشبثتي هشاهؿشِ ٍ ثشب
اػتفبدُ اص دٍ پشػـٌبهِ فَق الشزوش اطالؾشبت الصم سا هوشؽ
آٍسي ًوَدُ اػت .ثذيي تشتيشت وشِ پشػـشٌبهِ اٍل تَػشط
ّوشاّبى ثيوبس ٍ خَد ثيوشبس تىويشل ؿشذ ٍ پشػـشٌبهِ دٍم
ت َػط هبمك ٍ ثب اػتفبدُ اص كَستبؼبة ثيوبس وِ دس پشًٍذُ
ثبليٌي ٍي اللبق ؿذُ تىويل گشديذ .ػپغ اطالؾشبت هوشؽ
آٍسي ؿذُ ثب اػتفبدُ اص هشذل آهشبسي تبليشل ٍاسيشبًغ يشه
ساِّ  ،تفبٍت هؿٌي داسي ثيي ّضيٌِ ثيوِ ّبي ػشِ گبًشِ ثشب
اػتفبدُ اص آصهَى پي گيشي داًىي ٍ 1تفبٍت هؿٌي داسي ثيي
ّضيٌِ ّبي ثيوبساى ثَهي ٍ غيش ثَهيّ،ضيٌِ ّبي هؼشتمين ٍ
غيش هؼتمينّ،ضيٌِ ّبي ثيوبساى اٍسطاًؼي ٍ ؾشبدي دس اًشَاؼ
ثيوِ ّب ي ػِ گبًِ ثب اػشتفبدُ اص آصهشَى  Tهشَسد تجضيشِ ٍ
تبليل لشاس گشفتٌذ.
دس ايي پظٍّؾ ّضيٌِ ّبي ثيوبساى تبشت پَؿشؾ ػشِ ًشَؼ
ثيوِ وِ ؿبهل ثيوشِ خشذهبت دسهشبًي  ،ػشبصهبى ثيوشِ تشبهيي
اهتوبؾي ٍ ػبيش ثيوِ ّب هي ثبؿذ اص لببظ هتغيش ّشبي ّضيٌشِ
اي وِ ؿبهل ّضيٌِ ثيوبس ثَهي  ،غيش ثشَهيّ ،ضيٌشِ هؼشتمين ،
ّضيٌِ غيش هؼتمين ّ ،ضيٌِ وشل ّ ،ضيٌشِ ثيوشبس پشزيشؽ ؿشذُ
ثببلششت اٍسطاًؼششي ٍ غيششش اٍسطاًؼششي ،ػششْن پشداختششي اص هيششت
ثيوبساى اص ّضيٌِ ول ٍ اص ّضيٌِ هؼتمين ثشسػشي ٍ ثشب يىشذيگش
همبيؼِ هي ؿًَذ.
Dancan
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هـششبسوت ؾبدالًششِ دس تششبهيي هٌششبثؽ هششبلي ػششالهت يىششي اص
ؿبخلْبي اكلي ػبصهبى هْبًي ثْذاؿت دس اسصيبثي اص ًػبهْبي
ثْذاؿتي دسهبًي وـَسّب هبؼَة هي ؿَد ٍ اػشتفبدُ اص ثيوشِ
ّبي دسهبًي ثْتششيي ؿشيَُ تشبهيي هشبلي ًػبهْشبي ػشالهت ٍ
هببفػت اص افشاد ٍ خبًَاسّب اص آػيت ّبي ًبؿي اص ّضيٌِ ّشبي
دسهبًي هبؼَة هي ؿَد)17(.
ًتيجِ پظٍّـي تبت ؾٌَاى" ؾذالت دس هـبسوت هبلي ًػشبم
ػالهت" ثيبًگش ٍضؿيت ًبهطلَة ؾذالت دس هـبسوت خبًَاسّشب
دس تبهيي هبلي ّضيٌِ ّبي ػالهت ثَدُ اػت ٍ ّش ػبلِ حشذٍد
 2دسكششذ اص خبًَاسّششب ثششذليل پشداخششت ّششبي ووشؿششىي ثشششاي
خذهبت ػالهت هَسد ًيبص خَد ثِ ٍسطِ فمشش هشي افتٌشذ،)18(.
ّوچٌيي ًتبي پظٍّـي ديگش ثش سٍي ثشيؾ اص  32000خشبًَاس
ؿْشي ٍ سٍػتبيي حبوي اصّوؼَيي آى ثب ًتبي پشظٍّؾ لجلشي
اػت)19( .
اص آًجبئيىِ ثشسػيْبي هختلا ًـبى هي دٌّشذ اص مبلـشْبي
ؾوذُ ًػبم ػالهت وـَسً،بَُ تبهيي هٌبثؽ هشبلي ّضيٌشِ ّشبي
خذهبت ػالهت ٍ هيضاى هـبسوت ثبالي هبلي خبًَاسّب دس تبهيي
ّضيٌِ ّبي خذهبت دسهبًي ؾلي سغن تبت پَؿؾ ثيوشِ ّشبي
دسهبًي ثَدى اػت اص ايٌشٍ دس ايي پظٍّؾ ً،بَُ تشبهيي ّضيٌشِ
دسهبى ثيوبساى ديبثتي ثؼتشي دس ثيوبسػتبى ػيٌبي تجشيشض وشِ
يه ثيوبسػتبى دٍلتي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ؾلشَم پضؿشىي تجشيشض
اػت دس اًَاؼ ثيوِ ّبي هختلا ثشسػي ٍثبيىذيگش همبيؼِ ؿذُ
اػت.

وادر حسه وژاد31 ..
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فصلىامٍ

ارگان رسمي اوجمه علمي ادارٌ امًر بيمارستاوُاي ايران

هؿٌي داسي)  ) F=54.24 ، p<0.01ووتش هشي ثبؿشذ ّ.وچٌشيي
همبيؼِ ّضيٌِ ثيوبس ثَهي ٍ غيش ثَهي ثِ تفىيه ًَؼ ثيوِ ًـبى
هي دّذ وِ دس تبهيي اهتوبؾي ( ٍ ) t=8.55 ،p<0.01خذهبت
دسهبًي(ّ ) t=6.52 ,p<0.01ضيٌِ ثيوبس غيش ثَهي ثطشَس هؿٌشي
داسي ثيـتش اص ثيوبس ثَهي هشي ثبؿشذٍ .لشي دس ػشبيش ثيوشِ ّشب
ّضيٌِ ثيوبس ثَهي ٍ غيش ثَهي هـبثِ ثَدُ ٍ تفبٍت هؿٌشي داسي
ثب يىذيگش ًذاسًذ .هذٍل ّ 2ضيٌِ دسهبى ديبثت ثيوبساى ثشَهي ٍ
غيش ثَهي سا دس اًَاؼ ثيوِ ّب ًـبى هي دّذ.

جديل : 2مقایسه هسیىه درمان دیابت در بیماران بًمي ي غیر بًمي در اوًاع بیمه ي مقایسه هسیىه ایه دي وًع بیمار به تفکیک در هروًع بیمه
هشیىه بيمار غيز بًمي(تًمان)

هشیىه بيمار بًمي(تًمان)
اوحزاف استاودارد ±مياوگيه

ثيوِ تبهيي اهتوبؾي

12000

±

250000c

ثيوِ خذهبت دسهبًي

24000

±

370000a

ػبيش ثيوِ ّب

20000

±

300000b

* هؿٌي داسي دس ػط احتوبل 0/05

F

**72.45

اوحزاف استاودارد ±مياوگيه

26000

±

490000a

31000

±

520000a

23000

±

320000b

*T test

F

**8.55
**54.24

**6.52
2.34

**هؿٌي داسي دس ػط احتوبل 0/01

 *T testثشاي همبيؼِ ّضيٌِ ثيوبس ثَهي ٍ غيش ثَهي ثِ تفىيه ًَؼ ثيوِ

سا داسدّ.وچٌيي همبيؼشِ ّضيٌشِ هؼشتمين ٍ غيشش هؼشتمين ثشِ
تفىيه ًشَؼ ثيوشِ ًـشبى هشي دّشذ وشِ دس تشبهيي اهتوشبؾي
( ٍ ) t=6.54 ،p<0.01ػبيش ثيوِ ّب (ّ ) t=5.46 ،p<0.01ضيٌشِ
هؼتمين ثطَس هؿٌي داسي ثيـشتش اص ّضيٌشِ غيشش هؼشتمين هشي
ثبؿذٍ .لشي دس ثيوشِ خشذهبت دسهشبًي ّضيٌشِ هؼشتمين ٍ غيشش
هؼتمين هـبثِ اػت .هذٍل  3همبيؼِ ّضيٌشِ هؼشتمين ٍ غيشش
هؼتمين دسهبى ديبثت دس اًَاؼ ثيوِ ّبي ػِ گبًِ ٍ همبيؼِ ايي
دٍ ًَؼ ّضيٌِ سا ثِ تفىيه دس ّشًَؼ ثيوِ ًـبى هي دّذ.

يبفتِ ديگش پظٍّؾ ًـبى داد وِ ّضيٌِ هؼتمين ثيوبس ديبثتي
دس خذهبت دسهبًي ٍ ػبيش ثيوِ ّب هـبثِ ّشن ثشَدُ ٍ اخشتالف
هؿٌي داسي ثب يىذيگش ًذاسًذٍ .لي ايشي ّضيٌشِ دس ثيوشِ تشبهيي
اهتوبؾي ثطَس هؿٌشي داسي( .) F=50.31 ،p<0.01ووتشش هشي
ثبؿذ .
ّضيٌِ غيش هؼتمين ثيوبس ديشبثتي دس ػشِ ًشَؼ ثيوشِ تفشبٍت
هؿٌي داسي سا ًـبى هشي دّشذ( .) F=88.4 ,p<0.01ثطَسيىشِ
خذهبت دسهبًي ثيـتشيي ّضيٌِ ٍ ػبيش ثيوِ ّب ووتشيي ّضيٌشِ

جديل  : 3مقایسه هسیىه مستقیم ي غیر مستقیم درمان دیابت در اوًاع بیمه هاي سه گاوه ي مقایسه ایه دي وًع هسیىه به تفکیک در هروًع بیمه
هشیىه غيز مستقيم(تًمان)

هشیىه مستقيم(تًمان)
اوحزاف استاودارد ±مياوگيه

ثيوِ تبهيي اهتوبؾي

9000

±

162000b

ثيوِ خذهبت دسهبًي

12000

±

229000a

ػبيش ثيوِ ّب

14000

±

205000a

F

**50.31

اوحزاف استاودارد ±مياوگيه

11000

±

128000b

15000

±

211000a

1500

±

95000c

F

*T test

**6.54
**88.4

1.32
**5.46

* هؿٌي داسي دس ػط احتوبل ** 0/05هؿٌي داسي دس ػط احتوبل 0/01
 *T testثشاي همبيؼِ ّضيٌِ هؼتمين ٍ غيش هؼتمين ثِ تفىيه ًَؼ ثيوِ

پظٍّؾ حبضش ًـبى داد ّضيٌِ ثيوبس ديشبثتي پشزيشؽ ؿشذُ
ثببلت اٍسطاًؼي دس ػِ ًَؼ ثيوِ تفبٍت هؿٌشي داسي سا ًـشبى
هي دّذ( .) F=42.36 ،p<0.01ثطَسيىِ ثيوِ خشذهبت دسهشبًي
ثيـتشيي ّضيٌِ ٍ تبهيي اهتوبؾي ووتشيي ّضيٌِ سا داسدّ .ضيٌِ

ثيوبس ديبثتي پزيشؽ ؿذُ ثببلت ؾبدي دس ػِ ًَؼ ثيوِ تفشبٍت
هؿٌي داسي سا ًـبى هي دّشذ ( .) F=52.78 ،p<0.01ثطَسيىشِ
ثيوِ خذهبت دسهبًي ثيـتشيي ّضيٌِ ٍ تبهيي اهتوبؾي ووتشيي
ّضيٌِ سا داسدّ.وچٌيي همبيؼِ ّضيٌِ ثيوبس ديبثتي پزيشؽ
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يافته ها
يبفتِ ّبي پظٍّؾ حبضش حبوي اص آى اػت وِ ّضيٌِ دسهبى
ثيوبس ديبثتي ثَهي دس ػِ ًَؼ ثيوِ تفبٍت هؿٌي داسي سا ًـشبى
هشي دّشذ( ،) F =72.45 ، p<0.01ثطَسيىشِ خشذهبت دسهشبًي
ثيـتشيي ّضيٌشِ ٍ تشبهيي اهتوشبؾي ووتششيي ّضيٌشِ سا داسد .
ّضيٌشِ دسهشبى ثيوشبس ديششبثتي غيشثشَهي دس ثيوشِ ّشبي تششبهيي
اهتوبؾي ٍ خذهبت دسهبًي هـبثِ ّشن ثشَدُ ٍ اخشتالف هؿٌشي
داسي ثب يىذيگش ًذاسًذٍ .لي ايي ّضيٌِ دس ػبيش ثيوشِ ّشب ثطشَس

سال ديازدَم ،شمارٌ  ، 3پاييس  ،3329شمارٌ مسلسل. .64
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وحًٌ تاميه َسيىٍ َاي درمان بيماران ديابتي بستري در بيمارستاوُا در اوًاع بيمٍ َاي درماوي

فصلىامٍ

جديل : 4مقایسه هسیىه کل درمان دیابت ي درصد پرداخت از جیب بیمار از هسیىه کل در اوًاع بیمه ها

ّضيٌِ ول دسهبى(تَهبى)
اًبشاف اػتبًذاسد ±هيبًگيي

ّضيٌِ پشداخت اص هيت ثيوبس(تَهبى)
F

اًبشاف اػتبًذاسد ±هيبًگيي

دسكذ اص ّضيٌِ ول

ثيوِ تبهيي اهتوبؾي 15000

±

290000 b

8500

±

146000

50.34a

ثيوِ خذهبت دسهبًي 23000

±

26000 64.32** 440000 a

±

262000

59.55a

17000

±

6000

±

96000

32b

ػبيش ثيوِ ّب

300000 b

*F
*25.36

** هؿٌي داسي دس ػط احتوبل 0/01
* هؿٌي داسي دس ػط احتوبل 0/05
 * Fآًبليض ٍاسيبًغ ثشاي همبيؼِ دسكذ پشداخت اص هيت ثيوبس اص ّضيٌِ ول دس ػِ ًَؼ ثيوِ هي ثبؿذ
ّوچٌيي ايي پظٍّؾ ًـبى داد ّضيٌِ هؼتمين دسهبى ثيوشبس
ديبثتي دس ػِ ًَؼ ثيوِ تفشبٍت هؿٌشي داسي ثشب يىشذيگش داسًشذ
( .) F=50.31 ،p<0.01ثطَسيىِ ثيوِ خذهبت دسهبًي ثيـتشيي
ّضيٌِ ٍ تبهيي اهتوبؾي ووتشيي ّضيٌِ سا داسد .همبيؼِ دسكشذ
ّضيٌِ پشداخت اص هيت ثيوبس اص ّضيٌِ هؼتمين دس ػِ ًَؼ ثيوِ
تفبٍت هؿٌي داسي سا ًـشبى هشي دّشذ (.) F=19.37 ،p<0.01

ثطَسيىِ خذهبت دسهبًي ثيـتشيي ّضيٌِ پشداخت اص هيت ثيوبس
اص ّضيٌِ هؼتمين سا داسا هي ثبؿذ ٍ ػبيش ثيوِ ّشب ثطشَس هؿٌشي
داسي ووتش يي دسكذ ّضيٌِ پشداخت اص هيشت ثيوشبس اص ّضيٌشِ
هؼتمين سا داسا هي ثبؿذ .هذٍل ّ 5ضيٌِ ّبي هؼشتمين دسهشبى
ديبثت ٍ ػْن پشداختي اص هيت ثيوبساى تبت پَؿؾ اًَاؼ ثيوِ
ّب اص ّضيٌِ ّبي هؼتمين سا ًـبى هي دّذ.

جديل  : 5مقایسه هسیىه مستقیم ي درصد پرداخت از جیب بیمار از هسیىه مستقیم در درمان دیابت در اوًاع بیمه ها
هشیىه مستقيم(تًمان)
اوحزاف استاودارد ±مياوگيه

هشیىه پزداخت اس جيب بيمار(تًمان)
F

162000b

اوحزاف استاودارد ±مياوگيه

تبهيي اهتوبؾي

9000

±

ثيوِ خذهبت دسهبًي

12000

50.31** 229000 a ±

3300

ػبيش ثيوِ ّب

14000

205000 a ±

150

درصد اس هشیىه مستقيم

1500

±

23000

14.20b

±

50000

21.83a

±

2000

0.98c

*F

**19.37

**هؿٌي داسي دس ػط احتوبل 0/01
* هؿٌي داسي دس ػط احتوبل 0/05
 *Fآًبليض ٍاسيبًغ ثشاي همبيؼِ دسكذ پشداخت اص هيت ثيوبس اص ّضيٌِ هؼتمين دس ػِ ًَؼ ثيوِ

بحث و نتيجه گيري
ًخؼتيي يبفتِ پظٍّؾ حبضش آؿىبس وشد وِ ثيي ثيوِ ؿشذگبى
ػِ ًَؼ ثيوِ خذهبت دسهبًي،تبهيي اهتوبؾي ٍ ػشبيش ثيوشِ ّشب دس
ّضيٌِ ولّ،ضيٌِ ثيوبساى ثَهي ٍ غيش ثَهيّ،ضيٌِ هؼشتمين ٍ غيشش
هؼتمينّ،ضيٌِ ثيوبس اٍسطاًؼي ٍ ؾبدي،ػْن پشداخت اص هيت ثيوبس

اص ّضيٌِ ول ٍ ّضيٌِ هؼتمين تفبٍت هؿٌي داسي ٍهَد داسد.تجييي
احتوبلي ايي يبفتِ آى اػت وِ ػما تؿْذات ػبصهبًْبي ثيوِ گش ٍ
ّوچٌيي تفبٍت دس لـش تبت پَؿؾ آًْب ثب يىذيگش داسد .
يىي ديگش اص يبفتِ ّبي پظٍّؾ ًـبى داد ّضيٌِ ثيوشبس غيشش
ثَهي ثيـتش اص ثيوبس ثَهي هي ثبؿذ.تجييي احتوبلي ايشي يبفتشِ
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ؿذُ ثببلت اٍسطاًؼي ٍ ؾبدي ثِ تفىيه ًَؼ ثيوِ ًـبى هشي
دّذ وِ دس ثيوِ تبهيي اهتوشبؾي ّضيٌشِ ثيوشبس پشزيشؽ ؿشذُ
ثببلت ؾبدي ثطَس هؿٌي داسي ثيـتش اص ّضيٌِ ثيوشبس اٍسطاًؼشي
اػت (ٍ .) t=6.47 ،p<0.01لي دس ثيوِ خذهبت دسهبًي ٍ ػبيش
ثيوِ ّب ّضيٌِ اٍسطاًؼي ٍ ؾبدي هـبثِ ثَدُ يؿٌشي ثشب يىشذيگش
تفبٍت هؿٌي داسي ًذاسًذ.
يبفتِ ديگش پظٍّؾ حبوي اص آى اػت وِ ّضيٌِ وشل دسهشبى
ديبثششت دس ػششِ ًششَؼ ثيوششِ تفششبٍت هؿٌششي داسي سا ًـششبى هششي
دّذ( .)F=64.32 ،p<0.01ثطَسيىِ خذهبت دسهشبًي ثيـشتشيي

ّضيٌِ ٍ تبهيي اهتوبؾي ٍ ػشبيش ثيوشِ ّشب هـشبثِ هشي ثبؿشذ .
همبيؼِ دسكذ ّضيٌِ پشداخت اص هيت ثيوشبس اص ّضيٌشِ وشل دس
ػِ ًَؼ ثيوِ تفبٍت هؿٌشي داسي سا ًـشبى هشي دّشذ(،p<0.01
 .)F=25.36ثطَسيىِ تبهيي اهتوبؾي ٍ خذهبت دسهشبًي هـشبثِ
ّن ٍ ثيـتشيي دسكذ ّضيٌِ پشداخت اص هيت ثيوبس سا داسا ثشَدُ
ٍ ػبيش ثيوِ ّب ثطَس هؿٌي داسي ووتششيي دسكشذ پشداختشي اص
هيت سا داسا هي ثبؿذ  .هشذٍل ّ 4ضيٌشِ وشل دسهشبى ديبثشت ٍ
ػْن پشداختي ثيوبساى اص ّضيٌِ ول سا دس اًَاؼ ثيوشِ ّشب ًـشبى
هي دّذ.
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خَد پشداخت هي وٌٌذ.ايي يبفتِ هطبثمت داسد ثب ًتبي تبميشك
( )21وِ آؿىبس گشديذ هيضاى پشداختْبي اص هيت ثشاي خذهبت
ػالهت دس وـَس هب ثبالػتً ٍ،تيجِ تبميشك ( )22وشِ آؿشىبس
ػبخت پشداخت ّبي ثبال ٍ اص هيت ثيوبساى يىشي اص مبلـشْبي
هذي ٍ ؾوذُ ًػبم ػالهت وـَس هبؼَة هي ؿَد ٍ ّوچٌيي
هطبثمت داسد ثب ًتشبي هطبلؿشبت ( ) 24 ٍ 23وشِ دس آى تبييشذ
ؿذُ وِ ثيؾ اص  50%دسكذ اص ّضيٌِ ّبي خذهبت ػشالهت دس
صهبى ثيوبسي ٍ ثلشَست پشداخشت هؼشتمين اص هيشت خبًَاسّشب
تبهيي هي ؿَد ٍ ّوچٌيي ّوؼَ اػت ثب ثشسػيْبي اًجبم ؿذُ
ثيي الوللي وِ ثيبى هي وٌذ تبهيي هشبلي خشذهبت ػشالهت دس
وـَسّبي دس حبل تَػؿِ ثب تؼلط ٍ غلجِ پشداختْبي هؼشتمين
اص هيت كَست هي گيشد) 25(.
يبفتِ ديگش ايي پظٍّؾ ًـبى داد وِ ػْن پشداخت هؼشتمين
اص هيت ثيوبساى اص ّضيٌِ ّبي هؼشتمين دسهشبى دس اًشَاؼ ثيوشِ
ّبي هَسد هطبلؿِ ثب يىذيگش هتفبٍت هي ثبؿذ .تجييي احتوشبلي
هي تَاًذ آى ثبؿذ وِ ػما تؿْذات ٍ ؾوشك پَؿشؾ ثيوشِ اي
خذهبت دس ثيوِ ّبي هَسد هطبلؿِ ثب يىذيگش فششق داسًشذ .ايشي
يبفتِ هطبثمت داسد ثب ًتبي هطبلؿِ اي وشِ دس آى آؿشىبس ؿشذُ
اػت هبذٍد ثَدى ثؼتِ ّشبي حوشبيتي ػشبصهبًْبي ثيوشِ گشش
،هَهت افضايؾ پشداختي ّبي هؼتمين ٍ اص هيت ثيوبساى ؿشذُ
ٍ دس ًْبيت احتوبل هَاهِْ خشبًَاس ثشب ّضيٌشِ ّشبي اػشا ثشبس
ػالهت هي ؿَد(ّ، ) 26وچٌيي هطبثمت داسد ثب ًتبي هطبلؿشِ
اي وِ دس آى هـخق ؿشذ داؿشتي ثيوشِ دسهشبًي تٌْشب  8%اص
احتوبل هَاهِْ خبًَاس ثب ّضيٌِ ّبي ووش ؿىي سا وشبّؾ دادُ
اػتّ،) 18(.وچٌيي هطبثمت داسد ثب ًتشبي پظٍّـشْبي (ٍ 21
 ) 25وِ هـخق وشدًذ پَؿؾ ًبلق ثيوِ اي ٍ ػشما پشبييي
تؿْذات ثيوِ ّبي دسهبًي هَهت هَاهِْ خبًَاس ّشب ٍ افششاد ثشب
ّضيٌِ ّبي ووش ؿىي ػالهت هي ؿًَذ.
ثطَس خالكِ يبفتِ ّبي پظٍّؾ حبضش هـخق وشد وِ ًػشبم
ػالهت وـَس ثب مبلؾ هذي دس ًبَُ تبهيي ّضيٌِ ّبي خذهبت
هشالجتْبي دسهبًي سٍثشٍػتً ٍ .ػبم ثيوِ اي وبسائي پشبييٌي سا دس
هببفػت اص خبًَاسّب دس ثشاثشش ّضيٌشِ ّشبي ػشالهت وشِ يىشي اص
اّذاف تؿييي ؿذُ ثشاي ًػبهْبي ػالهت اص ػَي ػبصهبى هْبًي
ثْذاؿت هي ثبؿذ داسد.لزا ثٌػش هي سػشذ تشالؽ دس هْشت يشه
وبػِ ًوَدى ثيوِ ّب ٍ افضايؾ ؾوشك پَؿشؾ ثيوشِ اي ٍ ػشما
تؿْذات هي تَاًذ ؿيَُ هٌبػجي دس وبّؾ ػْن پشداخت اص هيت
ثيوبساى ٍ هببفػت خبًَاسّب اص هَاهِْ ثب ّضيٌشِ ّشبي ووشؿشىي
ػالهت ٍ فمش ًبؿي اص آى ايفب ًوبيذ)29ٍ 28 ،27(.

تقدير و تشکر
دس خبتوِ هشاتت تمذيش ٍ تـىش خَد سا اص هذيشيت ٍ پشػٌل هبتشم
ثيوبسػتبى ػيٌب ثخبطش ّوىبسي دس اًجبم ايي پظٍّؾ اؾالم هي داسم.
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آى اػت وِ ثيوبساى غيش ثَهي ثشاي دسيبفشت خشذهبت ػشالهت
هَسد ًيبصؿبى هججَس ثِ تشن هبل صًذگي خَد ٍ كشف ّضيٌشِ
ّبي غيش هؼتمين ثبالتشي اص هولِ ّضيٌِ اػشىبى ٍ غيششُ هشي
ؿًَذ.ايي يبفتِ هطبثمت داسد ثب ًتبي هطبلؿبت (  )21 ٍ 19وشِ
دس ايي ثشسػيْب آؿىبس گشديذ وِ يىي اص هتغيشّبي تشبييش گشزاس
ثش ّضيٌِ ّبي ػالهت هبل ػىًَت هي ثبؿذ ٍ هـشخق ؿشذُ
اػت وِ ػىًَت دس سٍػتب ٍ يب دٍس اصهبل اسائِ خذهبت هَهت
افضايؾ ّضيٌِ ّبي ػالهت هي ؿَد)18(.
يه يبفتِ ديگش پظٍّؾ ًـشبى داد وشِ ّضيٌشِ ّشبي هؼشتمين
ثيوبساى تبت پَؿؾ ثيوِ خذهبت دسهبًي ٍ ػبيش ثيوِ ّشب ثطشَس
هؿٌي داسي ثبالتش اص ثيوبساى تبت پَؿؾ ثيوِ تشبهيي اهتوشبؾي
اػت .تجييي احتوبلي ايي يبفتِ هشي تَاًشذ آى ثبؿشذ اص آًجبئيىشِ
لـش تبت پَؿؾ ثيوِ خذهبت دسهبًي ٍ ػبيش ثيوشِ ّشب سا افششاد
طجمِ ون دسآهذ هبهؿِ تـىيل هي دٌّذ ٍ ايي افشاد ثب تَهشِ ثشِ
تَاى پبييي خشيذ ،تب هبئيىشِ هشي تَاًٌشذ ثيوشبسي خشَد سا ؾمشت
اًذاختِ ٍ اص تمبضبي خذهبت هَسد ًيبص طشفِ هشي سًٍشذ ٍ صهشبًي
الذام ثِ هؿبلجِ هي وٌٌذ وِ ثيوشبسي آًْشب پيـششفتِ ؿشذُ ٍ ثشِ
ًبمبس ثشاي ثبصگشداًذى ػالهتي هججَس ثِ تمبضبي الذاهبت پضؿىي
ثيـتش ٍ الهشم افضايؾ ّضيٌِ دسهبى هي ؿًَذ.ايي دسحبلي اػشت
لـش تبت پَؿؾ ثيوِ تبهيي اهتوبؾي ثب تَهِ ثشِ ػشبختبس ايشي
ًَؼ ثيوشِ وشِ خشذهبت سا دس ثيوبسػشتبًْبي تبشت پَؿشؾ ايشي
ػبصهبى ثيوِ گشي تمشيجشب" ثلشَست سايگشبى دسيبفشت هشي وٌٌشذ
هَهت هي ؿَد ثطَس هذاٍم تبت ثشسػي ٍ هؿبيٌبت پضؿىي لشاس
گيشًذ.دس ًتيجِ ثيوِ ؿذگبى تشبهيي اهتوشبؾي دس هشاحشل اٍليشِ
ثيوبسي الذام ثِ دسهبى هي وٌٌذ وشِ ايشي هَهشت پشبييي ثشَدى
ّضيٌِ ّبي هؼتمين هي ؿَد.ايي تجييي دس هَسد ّضيٌشِ ثيوشبساى
اٍسطاًؼي ٍ ؾبدي ثيوِ ؿذگبى خذهبت دسهبًي ٍ ػشبيش ثيوشِ ّشب
ًيض كذق هي وٌذ وِ تفبٍت هؿٌي داسي ثب يىذيگش ًذاسًذ مًَىشِ
ٍضؿيت اٍسطاًؼي ٍ ؾبدي آًْب ثب يىشذيگش تفشبٍتي ًشذاسد صيششا دس
ّشدٍ حبلشت دس هشحلشِ ًْشبيي ثيوشبسي ثششاي هشذاٍا الشذام هشي
ؿَد.ايي دس حشبلي اػشت وشِ ّضيٌشِ ثيوشبساى تشبهيي اهتوشبؾي
پزيشؽ ؿذُ ثببلت ؾبدي ٍ اٍسطاًؼي ثشب يىشذيگش تفشبٍت هؿٌشي
داسي سا ًـبى هي دّذ.تجييي احتوبلي ايشي يبفتشِ هشي تَاًشذ آى
ثبؿذ وِ اسائِ دٌّشذگبى خشذهبت دس هشاهؿشِ ثيوشبس دس ٍضشؿيت
اٍسطاًؼي تٌْب ثِ حشذالل خشذهبت ضششٍسي اوتفشب هشي وٌٌشذ دس
حبليىِ دس هشاهؿِ ثببلت ؾبدي ؾشالٍُ ثشش خشذهبت ضششٍسي ثشِ
خذهبت تىويلي ٍ ثشسػيْبي ثيـتش ًيض الذام هي ؿَد.
يبفتِ ديگش تبميك حبوي اص آى اػت وِ ثيـشتشيي ثشب تشبهيي
هبلي خذهبت ثؿْذُ هلشف وٌٌذگبى اػت وِ ثلَست پشداخشت
هؼتمين اص هيت ثيوبس ٌّگشبم اػشتفبدُ اص خشذهبت اًجشبم هشي
ؿَد.ثطَسيىِ ثيوِ ؿشذگبى خشذهبت دسهشبًي  ٍ 59.55%ثيوشِ
ؿذگبى تبهيي اهتوبؾي حذٍدا"  50.34%اص ّضيٌِ ول دسهبى سا
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Abstract:
Background: Today one of the main problems low or middle income families face is financing
healthcare costs. This article studies the methods of of financing health care costs among hospitalized
diabetic patients in different types of insurances.
Materials & Methods: This is a causal-comparative study. The variables consist of comparative
(health care costs) and categorical(different insurance types including: Iran health insurance , social
security and others) variables. A researcher-made questionnaire was used to collect needed data . The
data were analyzed by one-way ANOVA , Duncan`s statistical test test of Danken and T-test.
Results: The results indicated a significant statistical differences between all types of insurance
assessed by cost variables. Also the significant differences between patient`s out of pocket expenses
ratio of direct costs (p<0.01،F=19.37) and their ratio of total costs (F=25.36, p<0.01) were detected
in three types of insurances . Patient`s out of pocket of total cost was 59.55%, 50.34% and 32% in Iran
health insurance, social security and other types respectively.
Conclusion: In spite of all invested deal of efforts to improve health indices and health care services
availability ,health care system is still faces main challenges of providing financial resources and
protecting against financial burden on families . Developing a public health insurance and improving
health insurance coverage would be helpful for providing financial resources of health care system.
Keywords: Financing, Out-Of-Pocket Expenses, Health Services, Diabetes
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