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چكیده:
زمینه و هدف :یکی از اّذاف اصلی طرح تحَل سالهت ،کاّش هیساى پرداخت از جیة هردم ترای خذهات
تیوارستاًی در تخش دٍلتی است .ایي هطالؼِ تا ّذف تؼییي هیساى پرداختت از جیتة تیوتاراى تیتتری در
تیوارستاى ّای دٍلتی ٍاتیتِ تِ داًشگاُ ػلَم پسشکی شْیذ تْشتی در سال  1394اًجام شذ.
مواد و روش ها :در ایي هطالؼِ تَصیفی– تحلیلی 405 ،تیوار تترخی شتذُ از اْتار تیوارستتاى دٍلتتی ٍ
آهَزشی تِ رٍش ًوًَِ گیری در دسترس اًتخ اب شذًذ .دادُ ّای هطالؼِ تا استفادُ از اک لییت هحقت
ساختِ ٍ تررسی صَرت حیاب تیوارستاًی جوغ آٍری شذ .ترای تحلیل دادُ ّا از رٍش ّای آهار تَصیفی
ٍ هذل رگرسیَى در ًرم افسار  SPSS 16استفادُ شذ.
نتایج :هیساى پرداخت از جیة تیواراى  10/2درصذ تَد کِ  9/9درصذ آى پرداختت رستوی 0/2 ،درصتذ
ّسیٌِ ارجاع تِ تیرٍى از تیوارستاى ترای خریذ کاال ٍ  0/1درصذ آى پرداخت غیررسوی تَد .تیشتریي سْن
ّسیٌِ ای از صَرتحیاب هرتَط تِ لَازم پسشکی ٍ دارٍ ،اػوال جراحی ٍ ّتلیٌگ تِ ترتیة تا ٍ 20 ،32/7
 17/4درصذ تَدًَ .ع تیوارستاى ،داشتي ػول جراحی ،تؼذاد اػضای خاًَار ٍ جٌییت تر هیساى پرداختت از
جیة تاثیر هؼٌی دار داشت(.)p≤ 0/05
نتیجه گیری :هیساى پرداخت از جیة تیواراى تیتری در تیوارستاى ّای دٍلتی هطات ّذف تؼییي شذُ در
ترًاهِ تحَل سالهت تَد کِ حوایت هٌاسة دٍلت را ًشاى هی دّذ .ترای کاّش پایذار پرداخت از جیتة،
تایذ ترًاهِ ّایی کالى در سطح هلی ترای خذهات سرپایی ٍ تخش خصَصی ًیس طراحی ٍ اجرا شَد.
کلمات کلیدی :پرداخت از جیة ،پرداخت غیر رسوی ،تاهیي هالی ًظام سالهت ،طرح تحَل سالهت

 1استادیار ،گزٍُ بْذاشت ػوَهی ،داًشکذُ بْذاشت ،داًشگاُ ػلَم پششکی شْیذ بْشتی ،تْزاى ،ایزاى
 2استادیار ،گزٍُ بْذاشت ػوَهی ،داًشکذُ بْذاشت ،داًشگاُ ػلَم پششکی البزس ،کزج ،ایزاى
 3استادیار ،گزٍُ آهار سیستی ،داًشکذُ بْذاشت ،داًشگاُ ػلَم پششکی شْیذ بْشتی ،تْزاى ،ایزاى
 4داًشجَی کارشٌاسی ارشذ هذیزیت خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی ،داًشگاُ ػلَم پششکی شْیذ بْشتی ،تْزاى ،ایزاى (*ًَیسٌذُ هسٍَل)،
آدرس الکتزًٍیکی ، moosazadehalireza@yahoo.com :تلفي تواس09353498979 :
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

Out of pocket payment

1

Formal payment

2

Informal payment

3

Bought & brought goods

4

در کشَر ّای کن درآهذ ،ػذم پَشش بیوتِ ای یتا پَشتش
ضؼیف ٍ حوایتْای اجتواػی ًاکافی باػث شتذُ کتِ خاًَارّتا
پزداخت اس جیب داشتِ باشتٌذ( .)11در کشتَر ّتای آستیایی
تاهیي هالی اس طزیك پزداخت اس جیب یکی اس رٍ ّای اطتلی
تاهیي هالی ًظام سالهت است( .)13 ,12در سطح جْاى ستْن
پزداخت اس جیب اس ک ّشیٌِ ّای ًظام ستالهت  18/6درطتذ
هی باشذ( .)14ایي هیشاى طبك گشار دفتز هٌطمِ ی هذیتزاًِ
شزلی ساسهاى جْاًی بْذاشت در ایزاى ستیز طتؼَدی داشتتِ
است ،بِ طَری کِ هؼوَأل ّویشِ باالتز اس  50درطذ بَدُ ٍ اس
( 50/4درطذ) در سال  2004تتا ( 52درطتذ) در ستال 2013
ًَساى داشتِ است (.)15
در هطالؼِ غزیبی( ٍ )16کشتاٍرس( )17کتِ طتی ستال ّتای
 1390تا  1392اًجام شذُ است هیتشاى پزداختت اس جیتب بتِ
تزتیتتب  59/7 ٍ 55درطتتذ بتتَدُ استتت ٍ ًتتتایش پتت ٍّش
ػتتاهزی( ٍ )18کاٍٍستتی(ً )19شتتاى داد ّشیٌتتِ کوزشتتکي بتتِ
تزتیب  14/2 ٍ 8/3درطذ بَدُ استّ .وچٌیي هطالؼِ حتاجی
سادُ( )20پزداخت اس جیب باالی  50درطذ در ایزاى را یکتی اس
هَاًغ دستزسی بِ خذهات بْذاشتی ٍ درهتاًی داًستتِ استت.
ًتایش حاط اس هطالؼِ لیٍَ( )21در  15کشَر آفزیمتایی ًشتاى
هی دّذ ایي کشَرّا سیستن هالی بسیار ضؼیفی بزای حفاظت
اس خاًَار خَد در لبال ّشیٌِ ّتای درهتاًی دارًتذ ٍ ّوچٌتیي
پزداخت اس جیب چالش ًظام ستالهت کشتَرّای آلبتاًی(ٍ )6
بلغارستاى( )22بَدُ بِ طَری کِ اس هَاًغ هْن دستزسی هزدم
بِ خذهات درهاًی است.
با تَجِ بِ گشار ستال  2000ستاسهاى جْتاًی بْذاشتت،
کشَرّا ٍ سیاستگذاراى سالهت بزای تاهیي هالی ػادالًِ هَرد
تشَیك لزار گزفتٌذ( .)23بزای ایي هٌظَر ،اطالحات در بختش
سالهت در دِّ گذشتِ هَضَع هَرد ػاللِ ّوتِ جْاًیتاى بتِ
ٍی ُ جْاى در حال تَسؼِ بَدُ است( .)24ایزاى ًیش در ستطَ
هختلف ٍ در سهیٌِ ّای هتفتاٍت اس جولتِ تتاهیي هتالی ًظتام
سالهت اطالحاتی داشتِ است( .)25در بزًاهِ ّای پتٌش ستالِ
تَسؼِ چْارم ٍ پٌجن دٍلت هَظف شذُ بَد تا بِ هٌظَر تحمك
شاخض ػذالت در سالهت ،سْن ّشیٌِّای هستمین هزدم را بِ
سی درطذ بزستاًذ( .)26ػلیتزغن سیاستت ّتا ٍ بزًاهتِ ّتای
هختلف ٍسارت بْذاشت بزای کاّش پزداختت اس جیتب ،ستْن
پزداخت اس جیب اس ّشیٌِ ّای سالهت ّوچٌاى رًٍذ طتؼَدی
داشت ٍ در سال  92ایي رلن بِ  52درطذ رسیذُ بتَد( .)15اس
سال  1393با اجزای طز تحَل ًظام سالهت سؼی بز حفاظت
هالی شْزًٍذاى در بزابز ّشیٌِ ّای سالهت بَدُ ٍ طبك ّتذ
تؼییي شذُ در ایي بزًاهِ بایذ هیتشاى پزداختت اس جیتب بتزای
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مقدمه
تاهیي هالی یکی اس چْار کارکزد اطلی ًظام سالهت در کٌار
تَلیت ،تَلیذ هٌابغ ٍ ارائِ خذهات استت .رٍ ّتای هتؼتار
بزای تتاهیي هتالی هزالبتت ّتای بْذاشتتی ٍ درهتاًی شتاه
هالیات ،بیوِ اجتواػی ،بیوتِ درهتاًی خظَطتی ٍ پزداختت اس
جیب هی باشذ( .)1در طتَرت ًتاتَاًی دٍلتت در تتاهیي هتالی
هزالبت ّای سالهت ،بار تاهیي هالی هستمیواً بتز دٍ هتزدم
خَاّذ بَد بِ طَری کِ آى ّا هجبَر بِ پزداخت ّشیٌتِ ّتای
درهاًی اس جیب خَد هی شًَذ( .)2بِ ّشیٌِ درهتاًی پزداختت
شذُ اس جیب تَسط خاًَار در هح دریافت خذهات ،پزداختت
1
اس جیب گفتِ هی شَد( .)3بزرسی ادبیات هَضَع حاکی اس آى
است کِ پزداخت اس جیب شتاه آیتتن ّتای سیتز هتی باشتذ:
پزداخت ّای رسوی(2در طَرتحستا بیوارستتاًی تبتت هتی
شَد؛ شاه فزاًشیش ٍ پزداخت بتزای هتَارد ختارج اس تؼْتذات
بیوِ) ،پزداخت ّای غیز رسوی( 3در طَرتحسا بیوارستتاًی
تبت ًوی شَد؛ شاه ٍجَُ ًمذی ٍ غیز ًمذی کِ تَسط بیوار
بِ پششک یا پزسٌ پششکی پزداخت شذُ است) ،پزداخت بزای
کاالّای خزیذاری ٍ آٍردُ شذُ( 4کاالّایی کِ بیوارستاى بایتذ
آًْا را تاهیي کٌذ ٍلی بیوار هجبَر بِ خزیذ اس بیزٍى هی شتَد
ٍ بِ بیوارستاى هتی آٍرد تتا در فزایٌتذ هزالبتت ا استتفادُ
شَد)(.)4
پزداخت اس جیب اگزچِ در کشَرّای تَسؼِ یافتِ ٍ در حال
تَسؼِ هتذاٍل هی باشذ ،اها ًاکارآهتذتزیي رٍ تتاهیي هتالی
ًظام سالهت است ٍ هکاًیسن ًالظی بزای تجویغ ریستک هتی
باشذ( .)5پزداخت اس جیب بِ طَر جذی هی تَاًذ اتزات هٌفتی
اس جولِ در دستزسی ٍ بْزُ هٌذی اس ختذهات  -هخظَطت در
بیي فمزا – بِ ّوزاُ داشتِ باشذ( .)6افشایش پزداخت اس جیتب
بزای خذهات خظَطی ٍ دٍلتی ،بستیاری اس ختاًَادُ ّتا را بتِ
سوت فمز هی کشذ ٍ باػث افشایش فمز افتزادی هتی شتَد کتِ
فمیز بَدُ اًذ( .)7تاهیي هالی هبتٌی بز پزداخت اس جیتب غالبت
رٍشتی ًشٍلتی در پزداختت بتِ ختذهات ستالهت هتی باشتذ ٍ
بسیاری اس هزدم را دچار ّشیٌِ ّای کوزشکي هی کٌتذ( .)8بتا
پزداخت باالی ّشیٌِ ّتای ستالهت ّتز ستالِ ًشدیتک بتِ 44
هیلیَى خاًَار (بیش اس  150هیلیَى ًفز) در سزاستز جْتاى بتا
ّشیٌِ ّای کوزشکي هَاجِْ هی شًَذ( .)9بِ ًظتز هتی رستذ
حتی با ٍجَد بیوِ سالهت ،پزداختت اس جیتب ریستک فمتز را
افشایش هی دّذ(.)10
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مواد و روش ها
ایي هطالؼِ تَطیفی  -تحلیلی ٍ همطؼی در ستال  1394در
شْز تْزاى اًجام شذ .جاهؼِ هَرد بزرسی ایتي هطالؼتِ شتاه
توام بیواراى بستزی تزخیض شذُ اس بیوارستاى ّای آهَسشتی
داًشگاُ ػلَم پششکی شْیذ بْشتی در شتْز تْتزاى بَدًتذ .بتا
استفادُ اس فزهَل حجن ًوًَِ ٍ سطح اطویٌاى  95درطذ ٍ بتا
در ًظز گزفتي هیشاى پزداخت اس جیب در سال ّای اخیتز()15
کِ حذٍد  50درطذ بَدُ است( ،)p= 0/5حجن ًوًَِ ً 385فتز
بز آٍرد شذ کتِ در ًْایتت ً 405فتز ٍارد هطالؼتِ شتذً .حتَُ
اًتخا ًوًَِ بذیي طَرت بَد کتِ در هزحلتِ ًخستت اس بتیي
بیوارستاى ّای تحت پَشتش داًشتگاُ ػلتَم پششتکی شتْیذ
بْشتی 2 ،بیوارستاى تک تخظظی ٍ  2بیوارستاى ػوَهی بتِ
طَرت تظادفی اًتخا شذ .با تَجِ بِ اًذاسُ بیوارستاى (تؼذاد
تخت بستزی)ً ،وًَِ ّا بِ طَرت تخظیض هتٌاستب اس چْتار
بیوارستاى اًتخا شذً .وًَِ ّای هَرد ًیاس اس ّتز بیوارستتاى
بِ طَرت ًوًَِ گیزی در دستزس اًتخا شذ .هؼیتار ٍرٍد بتِ
هطالؼِ ،رضایت شخظی بیوار بَد.
ابشار جوغ آٍری دادُ در ایي هطالؼِ یتک فتزم جوتغ آٍری
اطالػات هحمتك ستاختِ ٍ طتَرت حستا هتالی بیوتاراى در
بیوارستاى بَد .فزم شاه اطالػات دهَگزافیتک ٍ ستَاالتی در
هتتَرد پزداختتت ّتتای غیزرستتوی ٍ ّشیٌتتِ ارجتتاع بتتِ بیتتزٍى
بیوارستاى بَد کِ پ اس تاییتذ ًظتزات طتاحب ًظتزاى هتَرد
استفادُ لزار گزفت .ایي فزم بتِ طتَرت حرتَری ٍ پزستش اس
بیوار یا ّوزاُ ٍی تکوی شذ .اطالػات ّشیٌِ ای ًیش با هزاجؼِ
بتتِ بختتش تتتزخیض ٍ بزرستتی طَرتحستتا پزًٍتتذُ بیوتتاراى
استخزاج شذ.

در هطالؼِ ها پزداخت اس جیتب بیوتاراى شتاه ستِ بختش
پزداختتت رسوی(طتتَرت حستتتا بیوارستتتاًی) ،پزداختتتت
غیزرسوی ٍ ّشیٌِ ارجاع بِ بیزٍى اس بیوارستاى بزای دریافتت
کاال ٍ خذهات در سهاى بستزی بَد کِ هجوَع آى ّا بِ ػٌتَاى
هیشاى پزداخت اس جیب در ًظتز گزفتتِ شتذ .درطتذ پزداختت
ّشیٌِ ّا تَستط ستاسهاى ّتای بیوتِ گتز ٍ ّوچٌتیي هیتشاى
پَشش ّشیٌِ ّا تَسط یاراًِ دٍلتی ًیتش بتِ تفکیتک ختذهات
هختلف بیوارستاًی هحاسبِ شذ .دادُ ّای هطالؼِ با استفادُ اس
رٍ ّای آهتار تَطتیفی شتاه فزاٍاًتی ،درطتذ ،هیتاًگیي ٍ
اًحزا هؼیار ٍ رگزستیَى خطتی چٌذگاًتِ بتزای بزرستی اتتز
هتغیزّای دهَگزافیک بز هیشاى پزداخت اس جیب در ًزم افتشار
 SPSS 16هَرد تجشیِ ٍ تحلی لزار گزفتت .هتغیتز ٍابستتِ در
تحلی رگزسیَى هیشاى پزداخت اس جیب ٍ هتغیزّای هستتم
آى جٌسیت ،بؼذ خاًَارًَ ،ع بیوارستاى ،هیاًگیي هذت الاهتت،
داشتي اػوال جزاحیًَ ،ع بیوِ ،شغ ٍ هح ستکًَت بَدًتذ.
ّوچٌیي در هذل رگزسیَى هطالؼِ ی ها اس آًالیش بالیواًذُ ّتا
بزای بزرسی هذل استفادُ شذ؛ بِ ایي تزتیب کِ ًوَدار  Ŷبز Y
تزسین شذ ٍ فزع ّوگٌی ٍاریاً ّا کٌتزل شذ ٍ بتا ًوتَدار
 Q –Qplotفزع ًزهتالیتی بالیواًتذُ کٌتتزل شتذ .اًجتام ایتي
هطالؼِ تَسط کویتِ اخالق در پ ٍّش داًشگاُ ػلَم پششتکی
شْیذ بْشتی هَرد تظَیب لزار گزفت.

یافته ها
بزاساس یافتِ ّای دهَگزافیک 58 ،درطذ بیواراى سى ٍ 97
درطذ بیواراى اس پَشش بیوتِ پایتِ درهتاى بزختَردار بَدًتذ.
ّوچٌیي  13درطذ آى ّا ساکي رٍستتا بَدًتذ .هتَستط ستي
بیواراى  )19±( 45سال ٍ هتَسط الاهت آى ّا  5/22رٍس بَد.
هیشاى هبلغ کلی طَرتحستا بیوتاراى هتَرد بزرستی ،126
 17 ،950 ،613ریتتال ٍ هیتتاًگیي ّتتز پزًٍتتذُ 42 ،625 ،831
ریتتال کتتِ کوتتتزیي هبلتتغ  1،656،880ریتتال ٍ بیشتتتزیي آى
 304،878،033ریتتال بتتَد .ختتذهات جزاحتتی بتتا  20درطتتذ
بیشتزیي سْن را در بیي ّشیٌِ ّای بیواراى بستتزی داشتت ٍ
خذهات ّتلیٌگ ٍ پزستتاری بتا  17/4درطتذ ،لتَاسم ٍ دارٍی
هظزفی اتتاق ػوت بتا  16/6درطتذ ٍ لتَاسم ٍ دارٍی هظتزفی
بخش با  16/1درطذ در ردُ ّای بؼذی لتزار داشتتٌذ (جتذٍل
.)1
بیشتزیي هیشاى پَشش بیوتِ ای بتا  91درطتذ هزبتَط بتِ
خذهات جزاحی گلَبال بتَدُ استت در حتالی کتِ گتزٍُ ستایز
خذهات ٍ گزٍُ دارٍ ٍ لَاسم هظزفی اتتاق ػوت بتِ تزتیتب بتا
 40/4 ٍ 31/2درطذ کوتزیي پَشش بیوِ ای را داشتتِ استت.
سایز خذهات شاه ّشیٌِ ّای ختذهات هتَردی ه ت چشتن
پششکی ،دًذاًپششتکی ،ختذهات پَستتی ٍ ،بزختی اس ختذهات
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خذهات بستزی در بیوارستاى ّای دٍلتتی بتِ سیتز 10درطتذ
کاّش یابذ(.)27
سٌجش ٍ پایش هیشاى ّشیٌِ ّای ًظتام ستالهت ،سیاستت
گذاراى ًظام سالهت را در اًتختا سیاستت ّتای هٌاستب بتِ
هٌظتَر حوایتت اس بیوتاراى کوتک خَاّتذ کتزد( .)19حجتن
پزداختت اس جیتب خاًَارّتا ٍ هتؼالتب آى بتزٍس ّشیٌتِ ّتای
کوزشکي خذهات سالهت ،دٍ ػاه هْوی ّستٌذ کتِ ّوتَارُ
بایذ در هحاسبات هزبَط بتِ بزًاهتِ ریتشی ٍ سیاستت گتذاری
خذهات سالهت هَرد تَجِ لزار گیزًذ( .)28با تَجِ بِ اّویتت
هیشاى پزداخت اس جیب ٍ ارسیابی هستوز آى بتِ هٌظتَر پتایش
ػذالت در تاهیي هالی ًظام سالهت ،ایي هطالؼِ با ّذ بزرسی
هیشاى پزداخت اس جیب بیواراى بستتزی پت اس اجتزای طتز
تحَل سالهت در بیوارستاى ّتای آهَسشتی هٌتختب داًشتگاُ
ػلَم پششکی شْیذ بْشتی در شْز تْزاى اًجام شذ.

احسان زارعی ي َمکاران11 ..
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

فصلىامٍ

دٍلتی را بِ خَد اختظاص دادُ اًذ .بزای ختذهات تختت ّتای
ٍی ُ کوتزیي هیشاى یاراًِ اختظاص دادُ شذُ است (جذٍل .)1
بیشتزیي هیشاى پزداخت اس جیب بتِ گتزٍُ ستایز ختذهات ٍ
لَاسم ٍ دارٍی هظزفی اتاق ػوت بتِ تزتیتب بتا 14/9 ٍ 31/8
درطذ بَدُ است ٍ در هماب کوتزیي هیشاى پزداختت اس جیتب
ًیش بزای خذهات گلَبال ( 5/2درطذ) ٍ تخت ٍی ُ ( 4/1درطذ)
بَد .بِ طَر کلی هیشاى پزداخت اس جیب رسوی بیوتاراى بتزای
خذهات بستزی  9/9درطذ بَدُ است(جذٍل .)1

جدول  :1توزیع هسینه های خدمات بستری و مکانیسم های پرداخت (ریال)

هتلینگ و

مبلغ کل

درصذ

مبلغ بیمه

درصذ

مبلغ یارانه

مبلغ پزداخت
درصذ
اس جیب

درصذ

مبلغ تخفیف

درصذ

17/4 3134513430

2205409969

156296575 11/4 358458665 13/2 414348231 70/3

12/7 2287986824

1995109668

87/2

95930294

4/2

152167544

6/6

44779318

1/9

خذمات پششک 1046629250

5/8

945309289

90/3

35473848

3/4

58542743

5/6

7303370

0/7

620886000

3/5

565389630

91

20007590

3/2

32386780

5/2

3102000

0/5

اعمال جزاحی 3578092688

20

120853182 79/1 2831428209

3/4

256260332

7/2

10/3 369550965

326364760 20/5 604269317

11

0/9

پزستاری
خذمات
تشخیصی
گلوبال
لواسم و داروی

16/1 2894069666

1990224123

16/6 2978475703

1203946337

10/2 305578444 14/9 442621725 34/4 1026329197 40/4

تخت های ویژه 252865500

1/4

224775190

88/9

4422140

1/7

10402170

4/1

13266000

5/2

928433644

5/2

792993074

85/4

53362320

5/7

51155634

5/5

30922616

3/3

228660421

1/3

71386293

31/2

80103056

35

72623543

31/7

4547529

2

72

2455099175

908558273

4

مصزفی بخش
لواسم و داروی
مصزفی اتاق عمل
پزوسجز های
درمانی غیزجزاحی
سایز خذمات
جمع کل

12825971782 100 17950163126

68

بز اساس یافتِ ّای هطالؼتِ 13 ،درطتذ (ً 53فتز) بیوتاراى
پزداخت غیزرسوی داشتٌذ کِ هجوتَع هبلتغ پزداختتی ،000
 15 ،100ریتتال ٍ هیتتاًگیي آى  284 ،906ریتتال بتتَد ٍ ّوتتِ
پزداختی ّا بِ ًیزٍّای خذهاتی بَدّ .وچٌتیي هیتشاى ارجتاع
ب یواراى بِ بیزٍى اس بیوارستاى بزای دریافت کاال ٍ خذهات 12
درطذ (ً 49فز) بتَدُ استتّ .شیٌتِ کت ارجتاع بتِ بیتزٍى اس
بیوارستاى بزای خزیذ کاال ٍ خذهات  42 ،900 ،000ریال بَد.
هجوَع پزداخت اس جیب بیوتاراى شتاه پزداختت رستوی،
پزداخت غیزرسوی ٍ ّشیٌِ ارجاع بتِ بیتزٍى اس بیوارستتاى در
ایي هطالؼِ  18 ،800 ،163 ،126ریتال بتَد .بٌتابزایي هیتشاى
پزداخت اس جیب بِ ػٌَاى درطذی اس ک طَرتحستا ّشیٌتِ
ّای رسوی ٍ غیز رسوی 10/2 ،بَد کتِ  9/9آى رستوی0/2 ،

9/9 1760983896 14

26788534

5

ّشیٌتِ ارجتاع بتِ بیتزٍى اس بیوارستتاى بتزای دریافتت کتتاال ٍ
خذهات ٍ  0/1آى غیزرسوی بَد.
بز اساس یافتِ ّای حاط اس تحلی رگزستیَى ،هتغیزّتای
جٌسیت ،بؼذ خاًَارًَ ،ع بیوارستاى ،هیاًگیي هتذت الاهتتٍ ،
داشتي ػو جزاحی بز هیتشاى پزداختت اس جیتب در بیوتاراى
بستزی هَتز بَد (جذٍل  .)2هیشاى پزداخت بیواراى هزد بیشتز
اس بیواراى سى بَد ٍ داشتتي ػوت جزاحتی ٍ هتَستط الاهتت
بیشتز در بیوارستاى باػث افشایش هیشاى پزداخت اس جیتب بتِ
هیشاى  352533ٍ1971018ریال شذُ استّ .وچٌیي بیواراى
بستزی در بیوارستاى ج پزداخت اس جیب بیشتزی داشتِ اًذ ٍ
بِ اسای افشایش ّز ًفز بِ تؼذاد اػرای خاًَار پزداخت اس جیب
کاّش یافتِ است(.)p≤ 0/05
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درهاًی کِ در بخش ّای درهاًگاّی حیي بستزی بتَدى ارائتِ
شذُ ٍ در بخش ًبَدُ است هی شَد ٍ ایي ختذهات هؼوتَالً اس
حوایت بیوِ ای کوتز بزخَردار ّستٌذ .بِ طَر کلی  72درطذ
اس ّشیٌِ ّای خذهات بستزی تَسط بیوِ ّتای پایتِ پَشتش
دادُ شذُ است(جذٍل .)1
حذٍد  14درطذ ّشیٌِ ّای بیواراى بستتزی تَستط یاراًتِ
دٍلتی اس هح بزًاهِ طز تحتَل ستالهت پَشتش دادُ شتذُ
است .سایز خذهات ،دارٍ ٍ لَاسم هظزفی اتاق ػو ٍ بخش بتِ
تزتیب بتا  20/5 ٍ 34/5 ،35درطتذ بیشتتزیي ستْن اس یاراًتِ

سال شاوسدَم ،شمارٌ  ، 3پاییس  ،3369شمارٌ مسلسل. .96

فصلىامٍ

احسان زارعی ي َمکاران13 ..

میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای ديلتی بعد از اجرای طرح تحًل سالمت

جدول  :2تاثیر عوامل دموگرافیک بر میسان پرداخت از جیب بیماران بستری

متغیز
هزد

173

2133512

735096

0/004

سى

235

0

-

-

الف

144

- 287881

1206150

0/812

176

- 524598

1130536

0/643

ج

41

7318077

1582028

0/001

د

47

0

-

-

دارد

281

1971018

756248

0/010

ًذارد

127

0

-

-

هیاًگیي هذت الاهت

5/22

352533

69158

0/001

بؼذ خاًَار

3

- 415521

238641

0/083

جٌسیت

بیوارستاى

اػوال جزاحی

بحث و نتیجه گیری
ایي هطالؼِ با ّذ بزرسی هیشاى پزداخت اس جیب بیوتاراى
بستزی در بیوارستاى ّای آهَسشی ٍابستِ بتِ داًشتگاُ ػلتَم
پششکی شْیذ بْشتی در شْز تْزاى اًجام شذ ٍ بزاساس یافتِ
ّا ،هیشاى پزداخت اس جیب بیواراى بستزی  10/2درطذ بَد .در
ابتذای سال  1392هیشاى پزداخت اس جیب هزدم بزای ختذهات
سالهت باالی  58درطذ بَدُ( )29کِ ایي هیشاى بزای ختذهات
بستزی در بیوارستاى ّای دٍلتی لب اس اجتزای طتز تحتَل
حذٍد  37درطذ بَدُ است( .)30بِ دًبال اجزای طتز تحتَل
سالهت ،پزداخت اس جیتب بیوتاراى بتزای ختذهات بستتزی در
بیوارستاى ّای دٍلتی کاّش یافتِ ٍ بِ سیز  10درطذ رستیذُ
است ( )29کِ با یافتِ ّای هطالؼِ ها در یک راستاست.
یافتِ ّای هطالؼات پیشیي ًشتاى دادُ اًتذ کتِ استتفادُ اس
خذهات بستزی باػث افشایش پزداخت اس جیب هزدم شذُ ٍ آى
ّا را با ّشیٌِ کوزشکي هَاجتِ هتی ستاسد( .)32-31بٌتابزایي
یکی اس اّذا اطلی طز تحَل ًظام سالهت ،کاّش پزداختت
هستمین اس جیب هزدم در خذهات بستزی ٍ در ًتیجتِ کتاّش
ریسک ّشیٌِ کوزشتکي بتَدُ استت .طبتك گتشار هَسستِ
تحمیمات سالهت اگزچِ پ اس اجتزای طتز تحتَل ستالهت،
ّشیٌِ کوزشکي در هیتاى خاًَارّتای رٍستتایی  4/5درطتذ ٍ
بزای خاًَارّای شْزی  1/8درطذ کاّش پیتذاکزدُ ( ،)29اهتا
ٌَّس ّن هیشاى هَاجِْ خاًَار با ّشیٌِ کوزشتکي  4/8درطتذ
ّست(.)33
در ایي هطالؼِ ،پزداختت غیتز رستوی جشئتی اس پزداختت اس
جیب بیواراى هحسَ شذُ ٍ طبتك یافتتِ ّتای پت ٍّش 12
درطذ بیواراى پزداخت اس جیب غیز رسوی داشتٌذ .ایي هیشاى
در هطالؼات لبلی در ایزاى بیي  10تا  21درطذ گتشار شتذُ
است( )36-34کِ با هطالؼِ ها در یتک راستاستت .در هطالؼتِ

آتاًاسٍَا در بلغارستاى طی ستال ّتای  2011 ٍ 2010هیتشاى
پزداختتت غیزرستتوی بتتِ تزتیتتب  18/3 ٍ 31/8درطتتذ بتتزای
خذهات بستزی بَدُ است(ّ .)37وچٌیي در هطالؼِ لیارپَلی
در یًَاى 26 ،درطذ بیواراى بستزی در بیوارستاى ّای دٍلتتی
پزداخت غیزرسوی داشتٌذ( .)38اگزچِ هیشاى ایي پزداختت در
بیوارستاى ّای دٍلتی رلن لاب تَجْی ًبَدُ است ،اها بِ ًظز
هی رسذ بزای بزرسی دلیك تز ایي هَضتَع بایتذ اس رٍ ّتای
دیگزی استفادُ کزد .بیواراى در بیوارستتاى هوکتي استت بتِ
دالیلی ه ًگزاًی اس اداهِ هزالبت ،کیفیت هزالبت ٍ غیتزُ در
ایي سهیٌِ اظْار ًظز ٍالؼی ًکزدُ باشٌذ.
هیشاى ارجاع بیواراى بِ بیزٍى اس بیوارستتاى بتزای دریافتت
کاال ٍ خذهات  12درطذ بَد ٍ در گتشار هَسستِ تحمیمتات
سالهت در پاییش  1393ایتي هیتشاى  10درطتذ گتشار شتذُ
استت( )29کتِ بتتا هطالؼتِ هتا در یتتک راستاستت .در هطالؼتتِ
آرسٌیجَیچ در طزبستاى ،خزیذ لتَاسم ٍ تجْیتشات پششتکی اس
خارج بیوارستاى  60درطذ ّشیٌِ بستتزی بیوتاراى را تشتکی
هی دادُ استت( .)4اس آًجتایی کتِ خزیتذ ختذهات ٍ کاالّتا اس
بیزٍى ػالٍُ بز ّشیٌِ ّای باالً ،گزاًی ّایی ًیش دربارُ کیفیتت
آًْا ایجاد کزدُ بَد ،بِ حذال رساًذى هیشاى ارجاع بِ بیزٍى اس
بیوارستتتاى ٍ تتتاهیي دارٍ ٍ لتتَاسم هظتتزفی اس طزیتتك ختتَد
بیوارستاى یکی اس اّذا بزًاهِ تحَل سالهت بَدُ استت(.)27
یافتِ ّای هطالؼِ ها ًیش حاکی اس آى است کِ بیشتزیي حوایت
یاراًِ ای دٍلت اس دارٍ ٍ لَسام هظزفی بَدُ استت کتِ پتیش اس
طز تحَل ،بیوار هجبَر بِ تاهیي آى ٍ پزداخت ّشیٌِ ّتایش
بَد.
سْن یاراًِ پزداختی دٍلت بزای خذهات بستزی  14/1درطذ
بَد کِ ایي هیتشاى در هطالؼتِ جْتاًگزد در اطتفْاى  7درطتذ
بَد( .)39بیشتزیي یاراًِ تخظیظی بتِ لتَاسم ٍ دارٍی هظتزفی
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تعذاد

ضزیب

S.E

P-value
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

هی شَد بِ دلیت اّویتت هیتشاى پزداختت اس جیتب در ًظتام
سالهت ،هطالؼِ ای در بیوارستاى ّای خظَطی اًجام شَد تتا
تظَیز بْتزی اس ٍضؼیت پزداختت اس جیتب در بختش بستتزی
بذست آٍردّ .وچٌیي با تَجِ بِ ایٌکِ بیواراى ٍ خاًَادُ آًْتا
بِ دلی آًکِ احتوال بزگشتت بتِ بیوارستتاى را هتی دٌّتذ ٍ
تزس اس تاتیز گشار دّی بز رابطتِ بیوتار بتا پششتک ٍ ستایز
پزستتٌ بیوارستتتاًی اس بیتتاى بستتیاری اس هتتَارد اجتٌتتا هتتی
کٌٌذ( ،)34هوکي است هیشاى پزداختت اس جیتب غیتز رستوی
اظْار شذُ غیزٍالؼتی باشتذ .بتذیي هٌظتَر تَطتیِ هتی شتَد
پزداخت غیز رسوی بیواراى بؼذ اس تزخیض بِ طتَرت ،تلفٌتی
یا هزاجؼِ حرَری اس بیواراى پزسیذُ شَدّ .وچٌیي بتا تَجتِ
بِ رٍ ًوًَِ گیزی راحت ٍ در دستزس در تؼوین ًتایش ایتي
هطالؼِ بِ دیگز بیوارستاى ّا بایذ احتیاط کزد.

نتیجه گیری
هطالؼِ ها ًشاى داد هیشاى پزداخت اس جیتب بیوتاراى بتزای
خذهات بستزی در بیوارستاى ّای دٍلتی  10/2درطذ بَد .بتا
آغاس طز تحَل سالهت در سال  93پزداخت اس جیب بیوتاراى
بستزی در بیوارستاى ّای دٍلتتی کتاّش سیتادی یافتتِ ٍ بتا
تَجِ بِ ایٌکِ یکی اس اّذا اطلی طز تحتَل ًظتام ستالهت
کاّش پزداخت اس جیب بیواراى بستزی بَدُ است ،بِ ًظز هی
رسذ ٍسارت بْذاشت بِ ایي ّذ رسیذُ استت .بتزای کتاّش
پایذار پزداخت اس جیب ،بایذ بزًاهِ ّایی کالى در ستطح هلتی
بزای خذهات سزپایی ٍ بخش خظَطی ًیش طزاحی ٍ اجزا شَد.
تشکر و قدردانی
ایي همالِ حاط پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشذ رشتِ هتذیزیت
خذهات بْذاشتی ٍ درهاًی در داًشتگاُ ػلتَم پششتکی شتْیذ
بْشتتتی هتی باشتتذ .بتتذیي ٍستتیلِ پ ٍّشتتگز هزاتتتب تشتتکز ٍ
لذرداًی خَد را اس هذیزاى ٍ کارکٌتاى بیوارستتاى ّتای هتَرد
هطالؼِ اػالم هی دارد.
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اتاق ػو ٍ بخش اختظاص داشتِ است کِ در هطالؼتِ هشتابِ
ًیش چٌیي یافتِ ای گشار شذُ است( .)40بِ ًظز هی رسذ در
طَرتی کِ یاراًِ پزداختی بابت تحَل سالهت ٍجتَد ًذاشتت،
بیواراى بایذ ایتي هیتشاى  14درطتذ را اس جیتب پزداختت هتی
کزدًذ.
در هطالؼِ ها  21درطذ خاًَار سیز دٍ ًفز 75 ،درطذ بیي سِ
تا شش ًفز ٍ  4درطذ باالی شش ًفتز ػرتَ داشتتٌذ .در ایتي
هطالؼِ با افشایش تؼذاد اػرای ختاًَار بتِ اسای ّتز ًفتز ،521
 415ریال اس ّشیٌِ ّای پزداختی بیواراى کوتز شذ کِ هؼٌادار
بَد .ایي ًتیجِ بزػک یافتتِ ّتای هطالؼتِ حستام لیاستًَذ،
پٌاّی ٍ احوذی ( )43-41بَدّ .وچٌیي هزداى ًسبت بِ سًاى
پزداخت اس جیب بیشتزی داشتٌذ ،یؼٌی ّز بیوار هتزد ًستبت
بِ ییوار سى  2 ،133 ،512ریال بیشتز بزای بستزی شذى خَد
پزداخت کزدُ است .بِ ًظز هتی رستذ ٍختین بتَدى ستالهتی
هزداى حیي بستزی اس دالی آى بَدُ استّ .وچٌتیي بیوتاراى
بستزی در بیوارستاى ج پزداخت اس جیب بیشتزی داشتٌذ .بتِ
ًظز هی رسذ دلی ایي تفاٍت ًَع تخظتض ایتي بیوارستتاى ٍ
استفادُ اس لَاسم هظزفی گزاى لیوت در اتتاق ػوت باشتذ کتِ
باػث شذُ بیواراى پزداخت اس جیب بیشتزی داشتِ باشتٌذ .در
هطالؼِ پٌاّی ًَع هالکیتت ٍ تخظتض بیوارستتاى بتز هیتشاى
پزداخت اس جیب بیواراى تاتیز داشت( )42کِ با هطالؼتِ هتا در
یک راستاست .هتَسط هذت الاهتت اس دیگتز ػَاهت هتَتز بتز
پزداخت اس جیب بَد ٍ بِ اسای ّز رٍس افشایش الاهتت ،بیوتاراى
هبلغ ّ 35شار تَهاى پزداختت بیشتتزی داشتتٌذ اًتذ .افتشایش
تؼذاد رٍسّای بستزی با افشایش ّشیٌِ ّای ّتلیٌگ ٍ بزخی اس
خذهات دیگز ّوزاُ است کتِ در ًْایتت پزداختت اس جیتب را
افشایش هی دّذ .بیواراًی کِ ػو جزاحی داشتٌذ با پزداختت
اس جیب بیشتزی ًیش هَاجِ شذُ بَدًذ .با تَجِ بِ ایٌکِ ػوت
جزاحی پز ّشیٌِ ّست ٍ بزاساس یافتِ ّتای هطالؼتِ هتا ًیتش
دارٍ ٍ لَاسم اتاق ػو کوتزیي هیشاى پَشش بیوِ ای را داشتِ
است؛ بٌابزایي ًتیجِ بذست آهذُ هٌطمی هی باشذ.
هطالؼِ ها هحتذٍدیت ّتایی داشتت .در ایتي هطالؼتِ فمتط
بیوارستاى ّای دٍلتی هتَرد بزرستی لتزار گزفتٌتذ .پیشتٌْاد
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Abstract
Background: One of the main goals of health sector evolution plan is reducing the amount of out of
pocket payment by patients receiving hospital services in public sectors. This study aimed to assess the
amount of out of pocket payment by inpatients in public hospitals affiliated to Shahid Beheshti
University of Medical Science in Tehran city in 2015.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 405 discharged patients from four public and
teaching hospitals were selected using convenient sampling method. Data were collected using a
researcher made checklist and investigating the hospital bills. In order to data analysis, descriptive
statistics and regression analysis were utilized through SPSS Software version16.
Results: The amount of out of pocket payment was 10.2 percent included 9.9 percent formal
payment, 0.2 percent bought & brought goods and 0.1 percent informal payment. The most portion of
the hospital costs was related to medical supplies and pharmaceuticals, surgeries services and hosteling
with 32.6, 20.6 and 17.36, respectively. Type of hospital, having surgery, average length of stay, family
size and gender had significant effect on the out of pocket payment amount (p ≤ 0.05).
Conclusion: The amount of out of pocket payment by inpatient in public hospitals was in accordance
with goal of the health sector evolution plan, which reveals the appropriate government support. It is
recommended to tailor and implement enormous plans regarding outpatients and private sector in
national level to attain sustained reduction in out of pocket payment.
Keywords: Out of pocket payment, Informal payment, Health system financing, Health sector
evolution plan
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