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چکیده
سمینه و هدف:

تحلیل هطارکت هالی خاًَار بِعٌَاى ضاخػی از عدالت هالی در ّسیٌِّای سالهت خاًَارّا قلودادهیضَد ٍ هَاجِْی

خاًَارّا با ّسیٌِّای کورضکي ،فقر در ایي حَزُ را بِ بارهیآٍردّ .دف ًگارش هقالِی حاضر ،هحاسبِ ٍ تحلیل رًٍد فقر ِسالهت خاًَارّای
تْراًی طی دٍرُی زهاًی  1363تا  1391هی باضد.

مواد و روشها:

با استفادُ از دادُّای پیوایص ّسیٌِ – درآهد خاًَارّای کطَر طی دٍرُی هَرد هطالعِ ،جریاى فقر سالهت سرپرستاى

خاًَار تْراًی با رٍیکرد دادُّای ضبِترکیبی(ٍ استفادُ از ضاخع فقر فَستر ،گریر ٍ تَربک) هَرد بررسیقرارگرفت .الزم بِ ذکراست کِ در
اًجام هحاسبات از ًرمافسارّای  Excel ٍ Stata11استفادُضد.

یافتهها:

در ایي هطالعِ با تقسینبٌدی سرپرستاى خاًَارّای تْراًی بِ  8گرٍُ سٌّی ،فقرِ سالهت در ایي گرٍُّا هَردبررسی قرارگرفت .در بیي

سالّای هطالعِ ،سال  1378باالتریي هیساى فقرِ سالهت را در اکثر گرٍُّای سٌی بِ خَد اختػاظ دادُبَد ٍ ایي هیساى در اًتْای برًاهِی
چْارم تَسعِ ٍ هٌتْی بِ سال  1391برای ّوِی گرٍُّای سٌی غعَدی بَدُاست .در هقایسِی گرٍُّای سٌّی ،ایي هطالعِ ًطاىداد کِ از سال
(1373اًتْای برًاهِی اٍل تَسعِ) تا سال  1391بیطتریي هیساى فقرِ سالهت هربَط بِ گرٍُّای سٌی جَاىتر( 21-26سالِ ٍ  27-31سالِ) بَدُ-
است .

نتیجهگیزی:

بِطَرکلی در گرٍُّای سٌّی سرپرستاى خاًَارّای تْراًی ًرخ ٍ ضدت فقر سالهت در طَل سالّای هطالعًَِ ،ساًات زیادی

داضتِ ٍ در سالّای اخیر غعَدی بَدُاستًَ .ساًات باالی فقرِ سالهت در طَل برًاهِّای تَسعِ ًطاىهیدّد کِ سیاستّای پایدار ٍ
هٌسجوی برای کاّص هَاجِْی خاًَارّا با ّسیٌِّای کورضکي سالهت تدٍیي ًگردیدُاست.

واژههای کلیدی :فقر سالهت ،ضاخع هطارکت هالی خاًَار ،رٍیکرد ًسلی.
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تحلیل ضًٍس فمطِ سالهت زض ذاًَاضّا

ضا هیتَاى تٍِسیلِی زٍ ضٍیکطز اًدامزاز :ضٍیکطز

مقدمه
سالهت ،تِؾٌَاى یکی اظ پیصضططّای اغلی

زضآهسی ٍ ضٍیکطز تاض هالی .زض ضٍیکطز زضآهسی ،تغییط زض

ًػام ضفاُ اختواؾی ضٌاذتِضسُاست .ؾالٍُ تطزاضتي

تَظیؽ زضآهس تطحسة پطزاذتّای هالی ذاًَاض تطای ًػام

ضیَُی ظًسگی سالن ،هطزم تطای اضتماء ٍ تاظگطزاًسى

سالهت تطضسی هیضَز کِ تطاساس تغییط زض تؿساز

سالهت ذَز زضغَضت تیواضی هدثَض تِ استفازُ اظ

ذاًَاضّایی کِ تِؾلت پطزاذتّای سالهت تِ ظیط ذط

ذسهات سالهت ٍ تِؾثاضتی ذطیس آى ذسهات هیتاضٌس.

فمط ضاًسُضسُاًس ،سٌدیسُ

هیضَز .زض ضٍیکطز زٍم،

تطاساس ًَؼ ًػام سالهت ،تْطُهٌسی اظ ایي ذسهات

پطزاذتّای سالهت اظًػطتاثیط آى یا تداضب پطیطاى-

فطاضّای هالی هتفاٍتی ضا تط هطزم زضخَاهؽ هرتلف

کٌٌسُی ًاضی اظ آى تط ذاًَاضّ ،واًٌس هحاسثِی ضاذع

تحویل

هیًوایسّ .عیٌِّای التػازی هطتثط تا تیواضی

اًػاف زض هطاضکت هالی(

Fairness in Financial

ضا زض زٍ گطٍُ ؾوسُ هیتَاى لطاضزازّ :عیٌِّای ذسهات

 ٍ )Contributionزضغس ذاًَاضّای هَاخِ تا ّعیٌِّای

تِکاض ضفتِ خْت تطریع ٍ زضهاى تیواضی ٍ کاّص

ّای کوطضکي( ،)3تطضسی هیگطزز.

زضآهس ًاضی اظ افت تاظزّی ٍ غطفیّت کاضی فطز تیواض.

ساظهاى خْاًی تْساضت ضاذع اًػاف زض

زضّطحال ،ایي ّعیٌِّا تاؾث ایداز هطکالت هالی تطای

هطاضکت هالی ضا تطای تؿطیف تَظیؽ تاض پطزاذتّای

ذاًَاضّا گطزیسُ ٍ هوکياست آًْا ضا تِ زام فمطتیٌساظز

سالهت زض خاهؿِ هؿطفی کطزُاست کِ هیتَاًس تیي غفط

( .)1طثك ترویي ساظهاى خْاًی تْساضت ،ساالًِ تمطیثا

ٍ یک تغییطکٌس .غفط ،تیاًگط حساکثط تیاًػافی ٍ  1تیاًگط

 44هیلیَى ذاًَاض یا تیطتط اظ  150هیلیَى ًفط زضسطاسط

کاهلتطیي ضکل اًػاف استّ .وچٌیي ّعیٌِّای

Catastrophic

کوطضکي سالهت ظهاًی است کِ پطزاذت تطای ذسهات

هَاخِ ٍ حسٍز  25هیلیَى

سالهت اظ حس هؿیٌی اظ هٌاتؽ هالی ذاًَاض فطاتط ضٍز(.)6

ذاًَاض یا تیطتط اظ  100هیلیَى ًفط تِذاطط پطزاذت تطای

تِ گًَِای کِ ّعیٌِّای سالهت یک ذاًَاض زض غَضتی

ذسهات سالهت زض زام فمط گطفتاض هیضًَس( .)2ساظهاى

کوطضکي تلمیهیضًَس کِ ایي ّعیٌِّا فطاتط اظ  40زضغس

خْاًی تْساضت حفاغت هالی زض تطاتط ّعیٌِّای

زضآهس تالیهاًسُی ذاًَاض تؿس اظ ضفؽ ًیاظّای اساسی تاضس

کوطضکي سالهت ضا تِؾٌَاى یکی اظ سِ ّسف اغلی

ٍ ایي زضآهس ،تؿس اظ ضفؽ ًیاظّای اساسی تحت ؾٌَاى

ًػامّای سالهت هؿطفیکطزُاست .حفاغت هالی تِ ایي

تَاى پطزاذت ذاًَاض ( )Capacity To Payضٌاذتِ هی-

هؿٌی است کِ ّط ذاًَاض ،تایس سْن هتٌاسثی اظ زضآهسش

ضَز(.)7

خْاى،

تا ّعیٌِّای کوطضکي (

 )Expendituresسالهت،

ضا تطای ذسهات سالهت پطزاذتکٌس .ایي هفَْم ضطٍضت

پطزاذتّای کوطضکي لعٍها تِهؿٌای ّعیٌِّای

حوایت اظ زضآهس ذاًَاضّا ضا تِهٌػَض حفاغت آًْا اظ

تاالی هطالثتّای سالهت ًیست .تطای هثال حتی هراضج

افتازى زض زام فمط تیاى هیکٌس(.)3

ًسثتا کن تطای یک تیواضی هؿوَلی هیتَاًس تطای

تحلیل هطاضکت هالی ذاًَاض زض ًػام سالهت،

ذاًَاضّای فمیطتط کِ تحت پَضص تیوِ ًیستٌس ،اظًػط

هیتَاًس ضاذػی تطای فمط زض تاهیي هالی ّعیٌِّای

هالی هػیثتتاض ٍ کوطضکي تاضسً .کتِی اغلی هراضج

سالهت للوسازضَز کِ زضایي همالِ تحت ؾٌَاى ّعیٌِّای

کوطضکي ،هسالِی ؾسالت یا اًػاف زض تاهیي هالی است.

فمطظای سالهت یا تلَیحاً "فمط سالهت" اظ آى ًامتطزُهی-

تا ایيکِ زیسگاُّای هتٌَؾی زض هتَى زضتاضُی ؾسالت زض

ضَز کِ زض هطالؿاتی ًیع تِ ایي ؾٌَاى اضاضُضسُاست(-5

تاهیي هالی ٍخَززاضز ،اها تاضظتطیي زیسگاُ تیاى هیکٌس کِ

 .)4تحلیل ًتیدِی هطاضکت هالی ذاًَاض زض ًػام سالهت

ذاًَاضّا تایس زض پطزاذت ّعیٌِّای سالهت تطاساس
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ًػطت آتازی ٍ ّوکاضاى

پطزاذتضاى هطاضکتکٌٌس(ٌّ .)8گاهی کِ

تا تَخِ تِ ایي هطٍض هیتَاى اضاضُکطز کِ ایي

تَاًایی

ذاًَاضّا تا ّعیٌِّای کوطضکي هَاخِهیضًَس ،هوکي

هٌاتؽ ؾوستاً تٌْا تِ هحاسثِی ذاًَاضّای هَاخِ تا ّعیٌِ-

است پساًساظ ٍ زاضاییّای ذَز ضا ذطجکٌٌس یا هراضج

ّای کوطضکي یا ًاتطاتطی زض ّعیٌِّای سالهت پطزاذتِ ٍ

ضٍی سایط ًیاظّایطاى(هاًٌس غصا ،آهَظش ٍ

ضاذعّای ٍلَؼ(سطضواض) ٍ ضست فمط سالهت ضا هَضز

ذَز ضا

تطضسی لطاض ًسازُاًس کِ ایي اهط زض تحمیك حاضط هَضز

هسکي) کنکٌٌس ٍ زضًْایت تِ سوت فمط کطیسُ ضًَس.
کیظٍ ٍ ّوکاضاى(ّ )2003عیٌِّای کوطضکي ضا

لحاظ لطاضذَاّسگطفت .هعیت ؾوسُی زیگط هطالؿِی

زض تحلیل چٌسکطَض هَضز تطضسی لطاضزازُ ٍ تَسط

حاضط ًسثت تِ سایط تحمیمات ،استفازُ اظ ضٍیکطز

ضگطسیَى هتغیطّای هَضز ًػط ضا تط ّعیٌِّای کوطضکي

ًسلی(کََّضت)است کِ اظایي ططیك ،ضًٍس فمط سالهت

سالهت تحلیل کطزُاًسً .تایح ًطاىزاز کِ سْن پطزاذت-

زضطی سالّای هرتلف(هماضى تا اخطای تطًاهِّای تَسؿِ

ّای کوطضکي گستطش هتٌَؾی زض هیاى کطَضّا زاضتِ ٍ

کطَضی ٍ تحَالت زض ّعیٌِّای سالهت ذاًَاض) زض

کطَضّای زضحال گصاض ٍ آهطیکای خٌَتی ،تیطتطیي

ّطت ًسل سٌّی سطپطستاى ذاًَاض هَضز اًساظُگیطی ٍ

زضغس ذاًَاضّای هَاخِ تا ّعیٌِّای کوطضکي ضا زاضتِ-

تحلیل لطاضهیگیطز .

اًس( .)7زضسالّای  ،1386 ٍ 1382کاٍٍسی ٍ

زض کطَض ها(زض ًمطِ سالهت ٍ ًیع زض تطًاهِ پٌدن

ّوکاضاى( )1388زضهطالؿِای ،تِ تطضسی اًساظُگیطی طَلی

تَسؿِ) ،تِغطاحت تِ حوایت اظ ذاًَاضّا زض خْت

هَاخِْی ذاًَاضّا تا ّعیٌِّای کوطضکي زضهٌطمِی

خلَگیطی اظ سمَط تِ ٍضطِی فمط زض اثط ّعیٌِّای

ّفسُ تْطاى پطزاذتٌس .زضایي هطالؿِّ ،عیٌِّای کوطضکي

سالهت تاکیسضسُ ٍ ایي هسالِ تٍِضَح زض لالة زٍ

تطاساس غطفیّت پطزاذت ذاًَاض هحاسثِضس ٍ ًتایح

ّسف هَضز تاکیس لطاضگطفتِاست )1:کاّص سْن پطزاذت-

ًطاىزاز کِ ذاًَاضّای هَاخِیافتِ تا ّعیٌِّای کوطضکي

ّای هستمین اظ خیة( )Out of pocketتِ  30زضغس تا

سالهت اظ  12/6زضغس زضسال  1382تِ  11/8زض سال

پایاى تطًاهِی پٌدن )2.کاّص ًسثتی اظ خوؿیت کِ هَاخِ

 1386کاّصیافتِ کِ الثتِ ایي تفاٍت هؿٌازاض ًثَز(.)9

تا ّعیٌِّای کوطضکي سالهت ّستٌس تِ کوتط اظ یک

زضسال  ،1386آشضپیًَس تِ تطضسی ؾسالت زض

زضغس تا پایاى تطًاهِی پٌدن .تا تَخِ تِ هَاضز فَق،

سالهت زض هٌاطك هرتلف ایطاى تِ تفکیک ضْطی ٍ

هطالؿِی حاضط زضًػط زاضز تا استفازُ اظ ضٍیکطز

ضٍستایی پطزاذت .تطاساس ًتایح ایي پژٍّص ،هیعاى

ًسلی(ضًٍس فمط سالهت تا استفازُ اظ زازُّای ضثِ پاًل) ٍ

ضاذع ؾسالت زض هطاضکت هالی ذاًَاضّا زضهٌاطك

ًیع ضاذع هطاضکت هالی ذاًَاضّای تْطاًی ،تِ تطضسی

ضْطی ٍ ضٍستایی  ٍ 0/82 ٍ 0/84زضغس ّعیٌِّای

فمط زض ایي حَظُ تپطزاظز ٍ ضًٍس ضاذعّای آى ضا اظ

کوطضکي زض هٌاطك ضْطی ٍ ضٍستایی  0/3 ٍ 0/2تِ-

سال  1363تا  1391هَضز اًساظُگیطی ٍ تحلیل لطاضزّس.

زستآهسُاست(.)10

زضهطالؿِای

ضاغفط

ٍ

ّوکاضاى( )1391تِ اًساظُگیطی ًاتطاتطی زض ّعیٌِّای

مواد و روشها

سالهت زض ایطاى پطزاذتٌس ٍ تا استفازُ اظ ضیعِزازُّای

ًَع هطالعِ

پیوایص ّعیٌِی زضآهس ذاًَاض ٍ ضاذعّای ًاتطاتطی

تحمیك حاضط زضلالة هطالؿات «ضًٍس» خایهی-

ًتیدِگیطی ًوَزًس کِ ضوي تاالتَزى ًاتطاتطی زض ّعیٌِ-

گیطز کِ تا استفازُ اظ کََّضت تٌسی سٌّی سطپطستاى

ّای سالهت ،ایي ضاذعّا زسترَش ًَساًات ظیازی

ذاًَاضّا (تا استفازُ اظ زازُّای ضثِتطکیثی) تِ تطضسی

تَزُاًس(.)11

ضًٍس فمط سالهت زض طی سالّای اخطای تطًاهِّای

هجلِ داًطگاُ علَم پسضکی سبسٍار
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تحلیل ضًٍس فمطِ سالهت زض ذاًَاضّا

تَسؿِی کطَضی هیپطزاظز .هٌػَض اظ زازُّای ضثِتطکیثی

 57-61سالِ اظ سطپطستاى ذاًَاض زض ّطسال تطکیلهی-

یا ضثِپاًل ،زازُّایی است کِ تِ غَضت "همطؿی

ضَز ٍ سپس تا استفازُ اظ ضاذع فَستط،گطیط ٍ تَضتک

تکطاضضسُ" خوؽآٍضی ضسُاًس ٍ تطذالف زازُّای پاًل

( )FGTتحَالت فمط سالهت زضگطٍُّای سٌّی فَق هَضز

گطٍُّای هطرػی اظ افطاز زضطَل ظهاى پیگیطی ًوی-

تطضسیلطاضهیگیطز .تِ ؾثاضت زیگط ،زضایي تحمیك 8

ضًَس.

ًسل(سٌّی) اظ ذاًَاضّای تْطاًی تطکیلضسًس ٍ تطاساس

جاهعًِ ،وًَِی آهاری ٍ رٍش جوعآٍری دادُ ّا

فَاغل سالی پٌحسالِ ،ضًٍس تحَالت فمط سالهت زض ایي

خاهؿِی آهاضی ایي تحمیك ذاًَاضّای ساکي

ًسلّا هَضزهحاسثِ لطاضگطفت.

ضْطستاى تْطاى(ضْطی ٍ ضٍستایی) هیتاضٌسً .وًَِی

ضٍش کاض ٍ هحاسثِی ضاذعّا تِ ایي ضکل تَز

تحمیك ضاهل سطپطستاى ذاًَاضّای تْطاًی (زض  8گطٍُ

کِ پس اظ خساکطزى سطپطستاى ذاًَاضّای تْطاًی(تا

سٌّی) است کِ اطالؾات آًْا تَسط هطکع آهاض ایطاى(ططح

استفازُ اظ کس تستگی تا سطپطست ذاًَاض) اطالؾات

پیوایص

ّعیٌِّای تْساضتی ایي ذاًَاضّا ،تفکیک ٍ سپس تا

زضآهسّ -عیٌِی ذاًَاضِ هطکع آهاض ایطاى ،زازُّای الظم

تؿطیف آستاًِی پیطٌْازی ساظهاى خْاًی تْساضت {ذط

تطای اًَاؼ هطالؿِ پیطاهَى ضفتاض هػطفکٌٌسگاى ٍ

فمط سالهت تطاساس آستاًِی ً 0/4سثت ّعیٌِّای

هحاسثِی ضاذعّای فمط ٍ تَظیؽ زضآهس ضا فطاّنهی-

تْساضت تِتَاى پطزاذت ذاًَاض( ،})7ضاذعّای فمط

ساظز.

سالهت تطآٍضزگطزیسًس.

ّعیٌِ-زضآهس

ذاًَاض)خوؽآٍضیضسُ

است.

رٍش اجرا

زضایي تحمیك ،اظ هدوَؾِی ضاذعّای

FGT

زض تسیاضی اظ کطَضّای زضحال تَسؿِ (اظ خولِ

(فَستط ،گطیط ٍ تَضتک) تطای ًطاىزازى هیعاى ،ضکاف ٍ

ایطاى) ،گطٍُّای هطرػی اظ افطاز زض طَل ظهاى پیگیطی

ضست فمط سالهت ذاًَاضّای تْطاًی استفازُگطزیس .ایي

ًویضًَس .ایي اهط ،لعٍم استفازُ اظ سایط هتسّا تطای

ضاذع ،کلیِی سٌدِّای سطضواض فمط ،ضکاف فمط ٍ

تحلیل ضًٍسّای فمط ضا ًاگعیط هیساظز کِ یکی اظ ایي

هدصٍض ضکاف فمط ضا اًساظُگیطی هیکٌس .فطهَل کلی ایي

هَاضز ،استفازُ اظ ضٍیکطز ضثِتطکیثی است کِ زض تحمیك

گطٍُ اظ ضاذعّای فمط تِ پاضاهتط  αتستگی زاضز کِ

حاضط تطای تحلیل ضًٍس فمط سالهت ذاًَاضّای تْطاًی اظ

تیاًگط زضخِی اًعخاض اظ فمط است .ضاذع ًسثت

آى استفازُهیضَز .تِ ؾثاضت زیگط ،زض هَالؿی کِ زض یک

سطضواض فمط  ،تَظیؽ فطاٍاًی ذاًَاضّای زچاض فمط

کطَض زازُّای تطکیثی (تاتلَیی) ٍخَز ًساضز ،یک اهکاى

سالهت ضا زض خاهؿِ ًطاىهیزّس ،اها اظ تیاى ؾوك فمط زض

استفازُ اظ زازُّای همطؿی تکطاضضسُاست(.)12زض هطالؿِ-

سطح خاهؿِ ًاتَاى است .ضاذع ًسثت ضکاف فمط

ی حاضط تطای تطضسی ضًٍس فمط سالهت زض ذاًَاضّای

تطؾکس ضاذع ًسثت سطضواض ،تِ زضغس فطاٍاًی

تْطاًی تطاساس پیطٌْازّای ٍضتک( ،)13تا استفازُ اظ

ذاًَاضّای زچاض فمط کاهال ًغیطحساس تَزُ ٍ اغْاضًػطی

ضیعزازُّای هطکع آهاض ایطاى(پیوایص ّعیٌِ – زضآهس

زض ایي هَضز ًویکٌس ،اها ؾوك فمط زض سطح خاهؿِ ضا تیاى

ذاًَاض) ٍ تطاساس سيّ سطپطست ذاًَاض(تا زاهٌِی سٌّی

هیکٌس .زضحالیکِ ضکاف فمط فاغلِای ضا کِ فمیطاى اظ

پٌحسالِ) ٍ ًیع تا لحاظ زاهٌِی سٌّی  20-60سال تطای

ذط فمط زاضًس ،زض ًػطهیگیطز ،اها ضست فمط هدصٍض ،ایي

سطپطست ذاًَاض زضسالّای هٌترة (ضطٍؼ ٍ پایاى

فاغلِ ضا هحاسثِهیکٌس .زضایي حالتٍ ،ظى تیطتطی تِ

تطًاهِّای تَسؿِی کطَضی)ّ ،طت گطٍُ سٌّی ، 21-26

فمطایی زازُ

هیضَز کِ ضست فمط زض آًْا تیطتط

ٍ 52-56 ، 47-51 ،42-46 ، 37-41، 32-36 ، 27-31

است( )14الظم تِ شکط است کِ پطزاظش ٍ هحاسثِ
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ًػطت آتازی ٍ ّوکاضاى

ضاذعّا تَسط ًطمافعاضّای اکسل ٍ

ٍ ًوَزاض شیلٍ ،ضؿیّت ضاذعّای فمط سالهت زض گطٍُ

STATA

سٌّی  21-26سالِ اظ سال ٍضٍز تِ هطالؿِ( )1363تا سال

( )Version11غَضتگطفت.

ذطٍج( )1391زض استاى تْطاى ضا ًطاىهیزّس:
ّواًطَض کِ خسٍل ً 2طاىهیزّس ضًٍس ضاذع-

یافتهها

ّای فمط سالهت زض گطٍُ سٌّی ضواضُی یک(ذاًَاضّای

خسٍل شیل ،گطٍُّای سٌّی ٍ پیگیطی ذاًَاضّا ضا

گطٍُ سٌّی  21تا  26سالِی سال  1363تا  52-56سال-

(کِ زض ایي تحمیك تط هثٌای سيّ سطپطست ذاًَاض زض
فَاغل سالی ٍ سٌّی پٌحسالِ ایداز گطزیسُاًس) ًطاىهی-

ّای  )1391زاضای ًَساًاتی هی تاضس .زض تیي ایي سالّا،

زّس.

تاالتطیي هیعاى فمط سالهت هطتَط تِ سال  1378هیتاضس
هطاتك خسٍل ضواضُی ّ ،1طت گطٍُ سٌّی اظ

کِ ایي گطٍُ سٌّی ،تِ سيّ  37-41سالگی ضسیسُاًس ٍ پس

ذاًَاضّا تطکیلضسُاست ٍ تطاساس سال ٍضٍز سطپطستاى

اظ آى ،ایي ضًٍس کاّطی هیضَز(اظ  0/17زض سال  1378تِ

تِ هطالؿِ ٍ ضفتي تِ گطٍُ سٌّی تاالتط (تا فَاغل سٌّی

 0/07زض سال .)1391

پٌحسالِ) خطیاى فمط سالهت ایي چْاض گطٍُ سٌّی هَضز

یکی زیگط اظ کاضتطزّای ضٍیکطز زازُّای ضثِ-

پیگیطی لطاضهیگیطز.زض ایي خسٍل اؾساز زاذل پطاًتع

تطکیثی ،تطضسی اثطات گطٍُ سٌّی ذاظ پیطاهَى ٍلَؼ

ضواضُی گطٍُ سٌّی (یا ًسل) ضا ًطاىهیزّس کِ تا تغییط

ضاذع هَضز ًػط(کِ زض ایٌدا هٌػَض اظآى فمط سالهت

سٌّی(فَاغل سٌی پٌح سالِ) زض زٍضُّای ظهاًی پٌح سالِ

هیتاضس) زض سالّای هرتلف است .خسٍل ًٍوَزاض شیل،

هطرعهیگطزًس .زضایٌدا تِؾلت اختٌاب اظ خسٍلّا ٍ

ضًٍس فمط سالهت گطٍُّای سٌّی هرتلف ضا زض سالّای

ًوَزاضّای ظیاز ،گطٍُ سٌّی  21-26سالِ اظًػط خطیاى

هَضز تطضسی ًطاىهیزّس:

ضاذع فمط سالهت اظ سال ٍضٍز  1363تا سال ذطٍج

ّواًطَض کِ خسٍلً 3طاىهیزّس تِ طَضکلی

 1391هَضز تطضسیلطاضهیگیطز ٍ سپس ضًٍس ضاذعّای

ضًٍسّای ًطخ فمط سالهت زض گطٍُّای سٌّی هرتلف

فمط سالهت گطٍُّای سٌّی هرتلف همایسِهیضَز .خسٍل

زاضای ًَساى تَزُ ٍ زض زٍضُی هٌتْی تِ سال  1391ایي

جذول  :3وضعیت کوهورت بنذی گروههای سنّی سرپرستان خانوارها بهمنظور محاسبهی شاخصهای فقرسالمت در مطالعه
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1363
1368
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تحلیل ضًٍس فمطِ سالهت زض ذاًَاضّا

جذول :2پیگیری شاخصهای فقر سالمت در گروه سنی  23-23ساله از سال ورود به مطالعه( )3131تا سال خروج در استان تهران
سالمت

گروه سنی

P2

P0

P1

( 1363گروه سنی )21-26

0/18

0/4

0/49

( 1368گروه سنی )27-31

0/10

0/26

0/34

( 1373گروه سنی )32-36

0/13

0/32

0/41

( 1378گروه سنی )37-41

0/17

0/4

0/5

( 1383گروه سنی )42-46

0/10

0/25

0/32

( 1388گروه سنی )47-51

0/07

0/3

0/2

( 1391گروه سنی)52-56

0/07

0/18

0/30

جذول :1رونذ تغییرات نرخ فقر سالمت در گروههای سنی مختلف طی سالهای مطالعه
نرخ فقر شاخصهای سالمت در استان تهران طی سالهای مختلف مطالعه

سال
نرخ فقر

1363

1368

1373

1378

1383

1388

1391

گروه سنی 21-26

0/18

0/09

0/16

0/29

0/10

0/05

0/18

گروه سنی 27-31

0/15

0/10

0/14

0/20

0/18

0/10

0/12

گروه سنی 32-36

0/14

0/12

0/13

0/16

0/14

0/09

0/11

گروه سنی 37-41

0/13

0/12

0/13

0/17

0/13

0/10

0/12

گروه سنی 42-46

0/12

0/11

0/13

0/16

0/10

0/05

0/08

گروه سنی 47-51

0/12

0/12

0/13

0/16

0/10

0/07

0/08

گروه سنی 52-56

0/16

0/14

0/14

0/17

0/15

0/06

0/07

گروه سنی 57-61

0/18

0/13

0/12

0/17

0/11

0/07

0/09

ًطخ تطای ّوِی گطٍُّای سٌی غؿَزی تَزُاست .زض

تِ ؾثاضتی تطای هحاسثِ فمط سالهت اظ ضاذع هطاضکت

تیي سالّای هطالؿِ ،سال  1378تاالتطیي هیعاى فمط

هالی ذاًَاض ،استفازُ ٍ آستاًِی ذط فمط  0/40زض

سالهت ضا زض اکثط گطٍُّای سٌّی تِ ذَز اذتػاظ زازُ-

ًػطگطفتِضس تِگًَِای کِ اگط ًسثت ّعیٌِی تْساضت تِ

تَز .ضًٍس زیگطی کِ زض ضاذعّا ًوایاى است ،هتفاٍت-

تَاى پطزاذت ذاًَاض اظ  0/40تداٍظکٌس ،ذاًَاض زچاض

تَزى سیط ضاذعّا زض سالّای اخطای تطًاهِّای تَسؿِ

ّعیٌِّای کوطضکي هیضَز.
ًتایح ًطاىزاز تِطَضکلی زض گطٍُّای سٌّیً ،طخ

است.

فمط سالهت زاضای ًَساى ٍ هیعاى آى ًیع زض سالّای
هطالؿِ تاال تَزُاست .اگط ترَاّین تِطَض خعئیتط ٍ

بحث
لاًَى اساسی خوَْضی اسالهی ایطاى ضوي

تطاساس گطٍُّای سٌّی هَضز هطالؿِ تِ تحلیل ًتایح

هحَضی تطضوطزى سالهت کاهل ٍ خاهؽ اًساى  ،تْساضت

تپطزاظین ،تایس اضاضُکٌین کِ زض طَل زٍضاى خٌگ

ٍ زضهاى ضا اظخولِ ًیاظّای اساسی هیضٌاسس ٍ زٍلت ضا

تحویلی(زض ایي هطالؿِی زٍضُی ظهاًی  )63-67ضًٍس ًطخ

هکلّفکطزُاست تا تواهی هٌاتؽ ،اهکاًات ٍ غطفیّتّای

فمط سالهت گطٍُّای سٌّی کاّطی تَزُاست .تًِػطهی-

ذَز ضا خْت تاهیي ،حفع ٍ اضتمای سطح سالهت افطاز

ضسس زض ایي زٍضاى تِ زلیل ضطایط ذاظ التػازی ـ

کطَض تسیحکٌس( .اغَل  3،29،43لاًَى اساسی خوَْضی

سیاسی حاکن تط کطَض ،سالیك تطخیحی هطزم تطای

اسالهی ایطاى).

ذسهات سالهت تیطتط تِ ذسهات اضظاىتط ّوچَى

ّواًطَض کِ اضاضُضس زض ایي همالِ تطای اًساظُگیطی فمط

ذسهات اٍلیِی سالهت()PHCگطایص زاضتِاست (زض

سالهت اظ ضٍیکطز تحلیل هطاضکت هالی ذاًَاض زض ّعیٌِ-

همایسِ تا ذسهات گطاًمیوتتط) .زضایي زٍضاى ،تاالتطیي

ّای سالهت(هَاخِْ تا ّعیٌِّای کوطضکي) استفازُضس.

هیعاى فمط سالهت هطتَط تِ گطٍُّای هسيتط سطپطست
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ًػطت آتازی ٍ ّوکاضاى

ذاًَاض تَزُاست( 57-61 ٍ 52-56سالِ)کِ هیتَاًس

تَسؿِ( )1378-1388ضًٍسی کاّطی زاضتِاًس .هطالؿِای

تیاًگط آى تاضس کِ ایي گطٍُّای سٌّی زض تاهیي ّعیٌِّای

ًطاىزازُتَز سْن خوؿیتّی کِ زض کل کطَض تِزلیل ّعیٌِ-

سالهت ذَز تِ ؾلتّای هرتلفی (چَى تِزٍشکطیسىِ

ّای زضهاًی تِ ٍضطِ فمط هیافتازًس ،اظ کل خوؿیت زض

تاض تیطتط هطکالت سالهت زض ایي زٍضاى ٍ ؾسم پَضص

زٍضُی  1382تا (1385تطًاهِی سَم ٍ چْاضم تَسؿِ) اظ

ّعیٌِّای تستطی ٍ زضهاًی تیواضیّا) زض تٌگٌا تَزُاًس.

 0/012تِ  0/008زضغس کاّص یافتِاست .هیعاى ایي

زضطَل تطًاهِّای تَسؿِی اٍل ٍ زٍم زض اکثط

ضاذع زض هٌاطك ضٍستایی تِطَض چطوگیطی اظ هٌاطك

گطٍُّای سٌّی ،ضاّس افعایص ًطخ فمط سالهت ذاًَاضّای

ضْطی تیطتط تَزّ .وچٌیي ضاذع سْن ّعیٌِّای

تْطاًی تَزُاین .زض تثییي ایي ًَساًات هیتَاى اضاضُکطز

سالهت اظ غطفیّت پطزاذت ذاًَاض طی سالّای  1381تا

کِ طی ایي سالّا (تِ زالیلی اظخولِ اؾوال سیاستّای

(1385تطًاهِی سَم ٍ ضطٍؼ تطًاهِ چْاضم) زض هٌاطك

تؿسیل ساذتاضی) سیاستّای تْساضتی ٍ زضهاًی زٍلت

ضْطی اظ  0/066تِ  ٍ 0/051زض هٌاطك ضٍستایی اظ 0/083

زض لیاس تا سیاستّای آى زض حَظُّای زیگط اظ ثثات

تِ  0/071کاّص یافتِتَز .تاّوِی ایٌْا ،زض سال 1385

چٌساًی تطذَضزاضًثَزُ ٍ سیاستگصاضیّای زٍلت تِخای

هیاًگیي ّعیٌِّای زضهاًی پطزاذتضسُ تَسط ذاًَاضّای

آًکِ تیطتط تحت تاثیط تطًاهِضیعیّای استطاتژیک ٍ زض

ضْطی 1/23 ،تطاتط ذاًَاضّای ضٍستایی تَزُاست(.)18

ضاستای چطناًساظّای تلٌسهست تاضس ،تیطتط تحت تاثیط

زض تحلیل ایي ٍضؿیت هیتَاى اضاضُکطز کِ زض

هسائل ضٍظ غَضت پصیطفتِاست .زض تیي سالّای هطالؿِ،

ضْطّا ،سْن کاالّایی اظلثیل هسکي زض کل ّعیٌِّای

سال (1378زٍضُی اخطای تطًاهِی زٍم تَسؿِ) تاالتطیي

غیطذَضاکی تسیاض تیطتط اظ ضٍستاّا هی تاضس ٍ ایي

هیعاى فمط سالهت ضا زض گطٍُ ّای سٌّی تِ ذَز

هَضَؼ ذَز تِ ذَز تاؾثهیضَز کِ تا فطؼ ثاتتهاًسى

اذتػاظزازُاست .تا استٌاز تِ هفاز ٍسیاستّای

سایط ضطایط ،ضضس لیوت ًسثی ایي کاالّا ؾاهلی ضَز کِ

التػازی زضایي زٍضُّ ،وَاضُ هتَسط تَضم ترص تْساضت

سْن ّعیٌِّای سالهت اظ غطفیّت پطزاذت ذاًَاضّای

ٍ زضهاى تیص اظ تَضم کل کطَض تَزُاست(.)15

ضْطی کاّصیاتس .ایي ًکتِ زضحالت کلی ًیع

هیتَاًس

ضسیستطیي افعایص لیوت کاالّا ٍ ذسهات تْساضتی ٍ

غازق تاضس .تِطَضیکِ ٍخَز ضطایط تَضهی زض ایطاى تِ-

زضهاًی ًیع هطتَط تِ تطًاهِی اٍل ٍ زٍم تَسؿِ تَزُ کِ

ذػَظ افعایص لیوت کاالّای ذَضاکی ّوچَى هسکي،

کاّص یاضاًِّا ،آظازضسى ًسثی ًطخ اضظ ٍ چطذص زض

تِاخثاض تاؾث افعایص سْن آًْا زض ّعیٌِّای ذاًَاض تِ

سیاستگصاضیّای التػازی ضا هیتَاى اظ هَاضز ؾوسُ ٍ

لیوت کاّص یافتي سْن ّعیٌِّای زضهاًی هیضَز کِ

اساسی آى زاًست( )16کِ یافتِّای تحمیك حاضط ًیع ایي

زضایي زٍضُی ظهاًی هطَْز تَزُ است(.)19

هطلة ضا تاییسهیکٌس .زض هطالؿِی ضضَی ٍ ّوکاضاى()17

تطاساس ًتایح تحمیكً ،طخ فمط سالهت زض اًتْای

ًطاىزازُضس کِ زض طَل تطًاهِی زٍم تَسؿِ ٍ سالّای

تطًاهِی چْاضم تَسؿِ ٍ ضطٍؼ تطًاهِی پٌدن زض ّوِی

اتتسایی تطًاهِی سَم ،ضاذعّای ؾسالت زض تاهیي هالی

گطٍُّای سٌّی افعایص یافتِاستّ .طچٌسکِ تطًاهِی پٌدن

ّعیٌِّای سالهت ضًٍسی ًاهطلَب ٍ فعایٌسُ زاضتِاست

تَسؿِ ،یکی اظ خاهؽتطیي تطًاهِّایی است کِ زض حَظُی

ٍ زض طی ایي زٍضُّ ،ط سالِ حسالل  2زضغس اظ ذاًَاضّا

سالهت هػَبضسُ است ٍ زض آى تِ هَاضزی چَى

تِ زلیل پطزاذت ّعیٌِّای زضهاًی کوطضکي تِ ٍضطِ فمط

ؾَاضؼ هالیات تط سالهتٍ ،الؿیکطزى ّعیٌِّای زضهاى

افتازُاًس .تطاساس ًتایح تحمیك ضاذعّای فمط سالهت

اظ خیة هطزم تا سمف  30زضغس ٍ ّعیٌِکطزى  10زضغس

ذاًَاضّای تْطاًی زض طَل تطًاهِی سَم ٍ چْاضم

اظ زضآهسّای زٍلت اظ هحل ّسفوٌسکطزى یاضاًِّا اضاضُ
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تحلیل ضًٍس فمطِ سالهت زض ذاًَاضّا

ضسُتَز ،اها زض ؾول یافتِّای ایي هطالؿِ ًطاىزاز کِ

ذاًَاضّای هیاىسالتط ٍ هسيّتط تَزُاست ٍ آًْا سْن

ذاًَاضّا تاض تیطتطی ضا زض اذتػاظ ّعیٌِّای سالهت

تیطتطی اظ تَاى پطزاذت ذَز ضا غطف ّعیٌِّای سالهت

هتحول ضسُاًس ٍ هفاز لاًًَی ایي تطًاهِ حسالل زض سال

هیًوَزًس .تا تَخِ تِ اثطات هاًسگاضیی کِ فمط سالهت تِ-

اٍل تطًاهِ ،تِذَتی اخطایی ًگطزیسُاست.ضایس تتَاى یکی

ذػَظ زض اٍایل ضکلگیطی ظًسگی هیتَاًس تط ضفاُ ٍ

اظ زالیل هْنِ تاالتَزى ضاذعّای فمط سالهت زض تطذی

تْعیستی ذاًَاضّا زاضتِتاضس .،ایي یافتِ هیتَاًس زاللت-

اظ هماطؽ ٍ ًیع ًَساًات آى ضا تا هتغیط هػطف ذسهات

ّایی تِهٌػَض تسٍیي سیاستّای حوایتی تطای سالهت

سالهت تثییيًوَز .هػطف ذسهات سالهت ،یکی اظ

ذاًَاضّا تطای سیاستگصاضاى حَظُی سالهت کطَض

تؿییيکٌٌسُّای هْن زض هَاخِْ تا ّعیٌِّای کوطضکي

زاضتِتاضس.

سالهت تِ حسابهیآیس .زض هطالؿاتی ّوچَى ًکَیی

تاتَخِ تِ ًتایح پژٍّص تِؾٌَاى یک تستِی

همسم(ً )21( Somkotra ٍ )20طاىزازُضسُ کِ هیعاى

سیاستی هیتَاى تحت پَضص لطاضزازى ذسهات گطاى-

هَاخِْ تا ّعیٌِّای کوطضکي سالهت تا هتغیطّایی هاًٌس

لیوت سالهت تِذػَظ تطای گطٍُّای هحطٍم ٍ

هیعاى هػطف ذسهات زًساىپعضکی ،پاضاکلٌیک سطپایی ٍ

ظیطذط فمط زضآهسی ،تَخِ ذاظ تِ ضفاُ ٍ سالهت

تستطی ضاتطِی هؿٌازاضی زاضز .تِ گًَِای کِ ذاًَاضّایی

ذاًَاضّای خَاىتط تٍِیژُ زض ظهیٌِی کاالّای هطتَط تِ

کِ اظ ذسهات تستطی ٍ زًساىپعضکی استفازُهیًوایٌس ،تا

هسکي ٍ تغصیِ (زض ضاستای تاهیي ًیاظّای اساسی ٍ

تَخِ تِ گطاىتَزى ایي ذسهات ٍ ؾسم پاسدگَیی

کاستي اظ تاض ّعیٌِّای کوطضکي سالهت)ّ ،سفوٌسًوَزى

تیواضستاىّای زٍلتی ٍ استفازُ اظ ذسهات تستطی

یاضاًِّا زض لالة اضئِی ذسهات تغصیِ ٍ سالهت تِ-

تیواضستاىّای ذػَغی تا ٍخَز زاضتي تیوِی زضهاًی،

ذػَظ تطای گطٍُّای خوؿیتی ذاًَاضّای خَاى ٍ

تاظّن تا ّعیٌِّای کوطضکي سالهت هَاخِ هیضًَس ٍ

زضًْایت پایص هساٍم ططح خسیس تحَل ًػام سالهت تِ-

گطاىتَزى ٍ تحت پَضص تیوًِثَزى ذسهات زًساى-

هٌػَض اضتمای ضاذع ؾسالت زض تاهیي هٌػفاًِی ّعیٌِ-

پعضکی ًیع ؾلت زیگط هَاخِْ تا ّعیٌِ ّای کوطضکي

ّای هالی سالهت ذاًَاضّا ضا پیطٌْاز ًوَزّ .وچٌیي

سالهت تَزُ است .زض هطالؿِی کاٍسی ٍ ّوکاضاى()9

پیطٌْاز هیگطزز زض هطالؿات تؿسی تاتَخِ تِ ٍیژگیّای

ًطاىزازُضس کِ هَاخِْ تا ّعیٌِّای کوطضکي تا هتغیط

ذاًَاضّا( ّوچَى ضغل ،تُؿس ذاًَاض ٍ هیعاى آسیةپصیطی

هػطف ذسهات سالهت تٍِیژُ ذسهات زًساىپعضکی ٍ

ًسثت تِ فمط) ضًٍسّای فمط سالهت هَضز هحاسثِ

تستطی هطتثط تَزُاست .تطاساس هطالؿِی ٍی ٍ ّوگام

لطاضگیطز ٍ تاؾٌایت تِ ًتایح ،تِ اضائِی تستِّای سیاستی

تا ًتایح هطالؿِی ها ًسثت ذاًَاضّای هَاخِ تا ّعیٌِّای

ذاظ ّط هَضز هثازضت ٍضظیس.

کوطضکي سالهت زض ذاًَاضّای تْطاًی اظسال  1382تا
(1386زٍضُی اخطای تطًاهِی تَسؿِ چْاضم) ضًٍسی

تشکر و قدردانی

کاّطی زاضتِاست.زض همایسِی گطٍُّای سٌّی ،هطالؿِ

ایي همالِ حاغل ططح پژٍّطی است کِ تا

ًطاىزاز کِ اظ سال (1373اًتْای تطًاهِی اٍل تَسؿِ) تا

حوایت هالی هطکع تحمیمات هسیطیت ضفاُ اختواؾی

سال  ،1391تیطتطیي هیعاى فمط سالهت هطتَط تِ گطٍُ-

زاًطگاُ ؾلَم تْعیستی ٍ تَاىترطی تْطاى غَضت

ّای سٌّی خَاىتط( 27-31 ٍ 21-26سالِ) تَزُاست .ایي

پصیطفتِ است .اظایيضٍ اظ هطکع تحمیمات هسیطیت ضفاُ

یافتِ ،زاللت زاضز کِ زضایي سالّا ،سْن ّعیٌِّای

اختواؾی تِ سثة حوایت هالی ٍ اظ خٌاب آلای زکتط

سالهت زض سثس ذاًَاضّای خَاىتط ّوَاضُ تاالتط اظ

حسیي ضاغفط تِسثة ضاٌّواییّای اضظًسُ تطکط هیگطزز.
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Background: The analysis of household financial contribution is
considered as an indicator of financial equity in health.
Households facing catastrophic payments lead to household
poverty. This paper tends to measure and analyse trends of
health poverty of Tehran housholds during1984-2012.
Materials & Methods: In this Trend study we used the statistical
data on Household budgets (based on cohort data) for measuring
health poverty in households with heads residing in Tehran
city(Using FGt index). For analyzing data, we used STATA and
Excel Software.
Results: Households with heads divided into 8 groups. The
results showed that, in most age groups, both the rate and the
severity of health poverty in 1999 had the highest values. Health
poverty indices in the last of Forth Development Plan and ending
in 2012 has been rised for all age groups. Comparing age
groups, since 1994 (the end of the First Development Plan) until
2012, the result showed the highest health poverty rate being
related the younger age groups (26-21 years and 31-27 years),
respectively.
Conclusion: Overall, health poverty rate was high in all age
groups and is associated with large fluctuations. The high
fluctuation of the health poverty index during the Development
Plans show stable and consistent policy has not been developed
to reduce households facing catastrophic health expenditure.
Key words: Health poverty, Household financial contribution,
cohort approach
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