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دربارۀ محتوی

محتوی پیشرو گزارشی جامع از هزینههای سالمت خانوارهای ایرانی در سال  1398است؛ که بر اساس دادههای پیمایش
هزینه – درآمد خانوار ،جمعآوری شده توسط مرکز آمار ایران ،تهیه شدهاست.

این گزارش چهارمین گزارش جامع هزینههای سالمت براساس پیمایش هزینه_درآمد خانوار است که در هشت فصل ارائه
میشود .در فصل اول به تعریف مفاهیم و روشهای محاسبۀ هزینهها و شاخصهای سالمت پرداخته شدهاست .در فصل
دوم ،هزینههای سالمت با احتساب سال  1395بهعنوان سال پایه به هزینههای ثابت تبدیل و نتایج براساس قیمتهای
ثابت ارائه شدهاند .در فصل سوم به بررسی هزینههای سالمت بر اساس قیمتهای جاری و موجود سال  1398پرداخته
شده است .با طبقهبندی خدمات بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت ،در فصل چهارم ،هزینههای سالمت بر
اساس این طبقهبندی بررسی شدهاند .به منظور مقایسهپذیری بیشتر هزینههای سالمت با درآمد و کل هزینههای مصرفی
خانوار ،در فصل پنجم این گزارش ،به بررسی درآمد و کل هزینههای مصرفی در پنجکها و دهکهای هزینهای پرداخته
شده است .به دلیل اهمیتی که در بررسی و محاسبۀ پرداختهای غیررسمی وجود دارد ،در فصل ششم ،پرداختهای
غیررسمی براساس قیمتهای جاری و ثابت ارائه شدهاند .همچنین در فصل هفتم این گزارش به بررسی پرداختهای
مستقیم از جیب براساس مراکز ارائه دهندۀ خدمات (در مراکز و بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و سایر
مراکز) پرداخته شده است؛ و در نهایت در فصل هشتم این گزارش روند شاخصهای هزینهای سالمت طی سالهای
 1395تا  1398مورد بررسی قرار گرفته است .در این گزارش ،همۀ هزینهها و شاخصهای سالمت در سطح کل جمعیت،
به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه شدهاند.
برای استفاده از این گزارش لطفا از آدرس استنادی زیر استفاده شود .لینک گزارشهای  1395و  1396و 1397نیز بهترتیب
قرار دارد.
گزارش وضعیت هزینههای سالمت خانوارهای ایرانی (مطالعه هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال .)1398
گزارش جامع .مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران .زمستان 1399
• Health Expenditures in I.R.Iran (Household Expenditure and Income Survey of National Statistical Center of Iran, 2019).
)Comprehensive Report. National Institute for Health Research. 2021 (Winter
• https://nih.tums.ac.ir/Item/566
• https://nih.tums.ac.ir/Item/565
• https://nih.tums.ac.ir/Item/1129

از این گزارش تنها  30نسخه چاپ شده است و نسخه الکترونیک آن در سایت
مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران موجود است.
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خالصه
گزارش پیشرو به بررسی مهمترین شاخصهای مرتبط با
هزینههای سالمت در سال  1398میپردازد .هدف از این
گزارش ،بررسی شاخصهای سالمت از منظر حفاظت مالی
در سطح کل جامعه ،نواحی شهری و روستایی و پنجکها و
دهکهای هزینهای برای رصد وضعیت پرداختهای سالمت
و نظام سالمت ایران در سال  1398است .در این گزارش از
دادههای پیمایش هزینه  -درآمد خانوار با حجم نمونۀ 38199
خانوار استفاده شدهاست .برای بررسی هزینههای سالمت براساس
قیمتهای ثابت از شاخص قیمت مصرف کننده برای خانوارهای
شهری و روستایی در سال  1398و با در نظر گرفتن سال 1395
بهعنوان سال پایه استفاده شده است .با توجه به آنکه در محاسبۀ
شاخص هزینههای کمرشکن سالمت روش یکسان در انتخاب
منابع و مقادیر آستانهای وجود ندارد؛ محاسبۀ شاخص هزینههای
کمرشکن سالمت در این گزارش براساس روش سازمان جهانی
بهداشت و روش پیشنهادی اهداف توسعۀ پایدار سالمت صورت
گرفته است .بهمنظور محاسبۀ شاخص هزینههای فقرزای
سالمت از روش سازمان جهانی بهداشت ،خطوط فقر ملی و
بینالمللی بانک جهانی ( 5/5 ،4 ،3/2 ،1/9و  6دالر) بهمنظور
فراهم کردن امکان مقایسههای بینالمللی و خط فقر بهصورت
 60درصد میانۀ هزینههای مصرفی استفاده شده است .براساس
نتایج بهدست آمده در این گزارش متوسط سرانۀ پرداخت مستقیم
از جیب بهصورت ساالنه براساس قیمتهای ثابت سال 1395
در سطح کل جامعه  4154088ریال و در جمعیتهای شهری و
روستایی بهترتیب  4730614و  2404245ریال بودهاست و 4/87
درصد از کل هزینههای مصرفی خانوارها بهصورت پرداختهای
مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت صرف شده است.
در بررسی سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل،
داروها با احتساب  29/64درصد بیشترین سهم از پرداختهای
مستقیم از جیب را در سال  1398دارا بودهاند .در این گزارش
شاخص رخداد هزینههای کمرشکن سالمت بهصورت افزایش
پرداختهای مستقیم از جیب از  25درصد کل هزینههای
مصرفی و  40درصد ظرفیت پرداخت بهترتیب  3/46و 2/04
درصد بهدست آمد و بررسی نتایج در پنجکهای هزینهای بیانگر

آن بود که بیشترین رخداد هزینههای کمرشکن سالمت در
جمعیتهای پنجک پنجم اتفاق افتادهاست .بااستفاده از روش
سازمان جهانی بهداشت در محاسبۀ شاخص رخداد هزینههای
فقرزای سالمت و براساس خطوط فقر بینالمللی و ملی 3/2 ،1/9
و  5/5دالر ،هزینههای سالمت باعث سقوط متوسط سرانۀ کل
هزینههای مصرفی به زیر خط فقر بهترتیب برای ،0/06 ،0/72
 0/40و  1/73درصد از جمعیتهای غیرفقیر ایران در سال 1398
شده است .همچنین بااحتساب خط فقر بهصورت  60درصد میانۀ
مصرف خانوار ،هزینههای سالمت باعث به زیر خط فقر کشیده
شدن  1/85درصد از جمعیت در همین سال شدهاست .در این
مطالعه ،بررسی روند شاخصهای سالمت طی سالهای  1395تا
 1398نشان داد که در ایران روند پرداختهای مستقیم از جیب
طی سالهای تحت بررسی صعودی بوده است و این شاخص
در سال  1398نسبت به سال  1395در حدود  70درصد رشد
داشته است؛ با این حال روند رخداد شاخص هزینههای کمرشکن
سالمت با مقدار آستانهای  25درصد کل هزینههای مصرفی طی
سالهای  1395تا  1398نزولی بوده است؛ که با توجه به روند
صعودی پرداختهای مستقیم از جیب میتواند علت آن کاهش
در رفع نیاز جامعه به خدمات سالمت باشد؛ با این حال بررسی این
فرضیه براساس دادههای این مطالعه امکانپذیر نبود .همچنین
بررسی روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت نشاندهندۀ آن
بود که این شاخص در مسیر رسیدن به اهداف سالمت اهداف
توسعۀ پایدار قرار ندارد و در سال  1397به بیشترین مقدار خود
طی چند سال گذشته رسیده است؛ هرچند این شاخص در سال
 1398نسبت به سال قبل خود  16/27درصد کاهش در رشد
داشته است؛ اما نیاز است که نظام سالمت ایران برای رسیدن به
پوشش همگانی سالمت در سالهای پیشرو نگاه ویژهتری به
آن داشته باشد .در این مطالعه بررسی روند مهمترین شاخصهای
حفاظت مالی سالمت طی سالهای  1395تا  1398بیانگر آن بود
که ایران در مسیر رسیدن به اهداف سالمت اهداف توسعۀ پایدار
در سالهای آتی مسیر سختی در پیش دارد و ضرورت دارد برای
تحقق هر چه زودتر اهداف سالمت استراتژیهای کارآمدتری در
پیش بگیرد.

1

فصل اول

مقدمه و روش کار

درباره فصل

در این فصل ،ابتدا به معرفی خدمات بخش ششم و قسمتی از بخش سیزدهم پرسشنامۀ پیمایش
هزینه_درآمد خانوار مرتبط با هزینههای بهداشت و درمان در سال  1398پرداخته شده است؛ پس از
آن به تعریف متغیرها ،مفاهیم و شاخصهای مرتبط با هزینههای سالمت مانند پرداختهای مستقیم
از جیب ،شاخص رخداد هزینههای کمرشکن سالمت و شاخص رخداد هزینههای فقرزای سالمت
پرداخته شده است .الزم به ذکر است که روش محاسبۀ شاخصهای مذکور براساس روشهای
استاندارد موجود مانند روش سازمان جهانی بهداشت و روش محاسبۀ هزینههای سالمت براساس
قیمتهای ثابت نیز بههمراه جزئیات محاسبه در این فصل ارائه شده است.
در پایان خالصۀ روش کار بهصورت معرفی متغیرها و روش محاسبۀ آنها در قالب جدول فراهم و
ارائه شده است.

محتـوی پیـشرو گزارشـی از نتایـج بررسـی شـاخصها و
هزینههـای بهداشـتی و درمانـی خانوارها 1از پرسشـنامۀ پیمایش
هزینـه  -درآمـد خانـوار 2در سـال  1398اسـت؛ کـه بـا هـدف
بررسـی هزینههـا و شـاخصهای حوزۀ سلامت بهمنظـور رصد
پرداختهـای سلامت و نظـام سلامت ایـران نـگارش شـده
اسـت .بررسـی هزینـه و درآمـد خانـوار (بودجـۀ خانـوار) بـرای
ف اصلـــي بــــهدست آوردن
اولین بار در سال  1314با هـــد 
ي توسـط
ف بـراي محاسـبۀ شـاخص هزين ۀ زندگ 
ب مصـر 
ضرايـ 
بانـک ملـی ایـران انجام شـد .در سـال  1338پـس از یک وقفۀ
طوالنـی ،ادارۀ بررسـیهای اقتصـادی بانک ملی ایـران بهمنظور
تجدیـد نظـر در ضرایـب اهمیـت شـاخص هزینۀ زندگـی در 32
شـهر کشـور ،بـا مراجعـه بـه خانوارهـای نمونـه بـه تهیـۀ آمـار
در ایـن زمینـه مبـادرت نمـود .از سـال  1344بانـک مرکـزی
ایـران ،بهصـورت مرتـب بررسـیهایی در زمینـۀ هزینـه و درآمد
خانوارهای شـهری انجام دادهاسـت .آمارگیـری از هزینه و درآمد
خانوارهای روسـتایی در سـال  1342برای اولین بار توسـط ادارۀ
کل آمـار عمومـی سـابق انجام شـد و سـپس بـا تأسـیس مرکز
آمـار ایـران در سـال  1344در مقیاسـی وسـیعتر ادامـه یافـت.
طـی سـال  ،1347آمارگیـری از هزینۀ خانوارها در نقاط شـهری
و در مقیاسـی گسـتردهتر توسـط مرکـز آمـار ایران شـروع شـد.
ایـن آمارگیـری از سـال  1353علاوه بـر هزینـه ،درآمدهـای
خانوارهـای شـهری را نیز شـامل میشـود و تاکنون بهاسـتثنای
سـال  1357 ،1355و  1360همـه سـاله از ابتـدای اردیبهشـت
بهمـدت یـک سـال توسـط مرکـز آمـار ایـران بـا نمونـهای بـه
حجـم تقریبـ ًا  39هـزار خانوار شـهری و روسـتایی اجـرا و نتایج
آن اسـتخراج و منتشـر شـده اسـت .بهدلیل آنکه بررسـی بودجۀ
خانـوار از سـوی بانـک مرکـزی ایـران تنهـا بـرای خانوارهـای
شـهری انجام میشـود ،در این گزارش از دادههای مسـتخرج از
اجـرای پیمایـش هزینه  -درآمد خانوارهای شـهری و روسـتایی
توسـط مرکـز آمـار ایـران اسـتفاده شدهاسـت .در ایـن پیمایش،
جامعـۀ هـدف شـامل همۀ خانوارهـاي معمولي سـاكن و گروهي
در مناطـق شـهري و روسـتایی كشـور اسـت .نمونههـاي ايـن
پیمایـش طي سـه مرحله و با اسـتفاده از روشهـاي نمونهگيري
احتمالـي انتخـاب ميشـوند .در مرحلۀ اول ،خوشـههاي نمونه در
هـر يـك از طبقـات نمونۀ پايـه بـهروش تصادفي سـاده انتخاب
ميشـوند؛ سـپس در مرحلۀ دوم در هر خوشـۀ نمونـه ،گروههاي

چرخـش براسـاس الگـوي چرخـش سـاخته و بـراي آمارگيـري
در هـر سـال تعييـن ميشـوند و در نهایـت در مرحلـۀ سـوم،
خانوارهـاي انتخـاب شـدۀ داخـل هر يـك از گروههـاي چرخش
انتخـاب ميشـوند .بـا انتخـاب نمونههـا ،اطالعات مـورد نياز در
ایـن پیمایـش از طريـق مصاحبـۀ رودررو و تكميـل پرسشـنامه
جمـعآوري ميشـود .پرسشـنامۀ پیمایـش هزینه  -درآمـد خانوار
دارای چهـار قسـمت به این شـرح اسـت :خصوصيـات اجتماعي
اعضـاي خانوار ،مشـخصات محل سـكونت و تسـهيالت و لوازم
عمـدۀ زندگـي ،هزينههـاي خوراكي و غيرخوراكـي ،و درآمدهاي
خانوار .بخش ششـم و قسـمتی از بخش سـیزدهم قسـمت سوم
ایـن پرسشـنامه (هزينههـاي خوراكـي و غيرخوراكـي خانـوار)
مربـوط بـه هزینههـای بهداشـتی و درمانـی خانوارهـا بهترتیـب
در یـک مـاه و یـک سـاله گذشـته میشـود کـه در بخشهـای
مذکـور ،هزینههـای مربـوط بـه محصـوالت دارویـی و درمانی،
محصوالت پزشـکی ،وسـایل و تجهیزات درمانـی ،خدمات طبی
سـرپایی ،خدمـات دندانپزشـکی ،خدمـات پیراپزشـکی ،درمان و
تـرک اعتیـاد و خدمـات بیمارسـتانی یـا بسـتری مـورد پرسـش
قـرار میگیرنـد.
در گزارشهـا و چکیـده نتایج منتشـر شـده از سـوی مرکـز آمار
ایـران مرتبـط بـا آمارگیری از هزینـه و درآمد خانوارهـا ،در حوزۀ
سلامت تنهـا هزینههای بهداشـتی و درمانـی و هزینۀ بیمههای
اجتماعـی و درمانـی ،در سـطح کل و بهتفکیـک دهکهـای
هزینـهای و درآمـدی بهصورت سـاالنه برای یک خانوار شـهری
و روسـتایی گـزارش میشـود .بهدلیـل اهمیتـی کـه در ارائـۀ
شـاخصهای سلامت و تحلیـل آنهـا در جهـت همسـوئی بـا
اهـداف پوشـش همگانـی سلامت پس از اجـرای طـرح تحول
سلامت در ایـران وجـود دارد ،موسسـۀ ملی تحقیقات سلامت
براسـاس وظیفـۀ دیدهبانـی شـاخصها و برنامههـای حـوزه
سلامت ،در ایـن گـزارش اقـدام بـه تجمیـع و بررسـی کامـل
هزینههـا و شـاخصهای سلامت براسـاس دادههـای پیمایـش
هزینه_درآمـد خانـوار ،یعنـی دادههـای سـال  ،1398در سـطح
کل جمعیـت ،بهتفکیـک محـل سـکونت خانـوار و پنجکهـای
(دهکهـا) هزینـهای کردهاسـت .الزم بهذکـر اسـت کـه تحلیل
رونـد هزینههـا و شـاخصهای سلامت عالوه بر شـاخصهایی
کـه در گزارشـات سـالهای قبـل بـوده اسـت ،به گزارش سـال
 1398اضافه شـده اسـت.

 .1در این پیمایش هزینههای سالمت به تفکیک هزینه های بهداشت و درمان گردآوری میشود.
2. Household Expenditure and Income Survey
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در این گزارش برآورد همۀ هزینهها و شاخصهای حوزۀ سالمت
با اعمال وزن ارائه شدهاست ،لذا نتایج قابل تعمیم به جامعه
هستند .جدول  1-1تعداد کل خانوارها و جمعیتهای شهری و
روستایی را در سطح نمونه و پس از اعمال وزن در سطح کل
جمعیت در سال  1398نشان میدهد.
در سال  1398تعداد کل خانوارهای نمونهگیری شده شامل 38328
خانوار شهری و روستایی بوده است که بهعلت ناقص بودن اطالعات
هزینه و درآمد (برای مثال :صفر بودن هزینۀ مواد خوراکی و )...
برای  129خانوار ،در این گزارش هزینهها و شاخصهای سالمت
براساس اطالعات  38199خانوار محاسبه و برآورد شدهاست .در

دادههای پیمایش هزینه_درآمد خانوار ،برای برخی از خانوارها درآمد
منفی ثبت شدهاست که میتواند برای خانوارهایی باشد که در زمان
مراجعۀ آمارگیران مرکز آمار به منازل آنها برای جمعآوری داده،
هنوز درآمدی از محل کار و درآمد خود کسب نکردهاند (مانند
مراجعه به کشاورزان در فصلهایی بهجز فصل برداشت محصول)؛
الزم به ذکر است که از اطالعات این خانوارها در این گزارش
استفاده و برآورد هزینهها و درآمدها در فصل پنجم این گزارش با
احتساب این خانوارها صورت گرفتهاست.
با توجه به نمودار  76 ،1-1درصد از خانوارهای ایران را خانوارهای
شهری و  24درصد را خانوارهای روستایی تشکیل میدهند.

جدول  :1-1حجم نمونه در پیمایش هزینه  -درآمد خانوار بهتفکیک شهر و روستا و در سطح کل جامعه
در سال 1398
ردیف

شاخص

در سطح شهری

در سطح روستایی

در سطح کل کشور

1

تعداد خانوارها در نمونه

19827

18372

38199

2

تعداد خانوارها پس از اعمال وزن

19498625

6088133

25586759

24
76

نمودار  :1-1سهم خانوارهای شهری و روستایی از کل خانوارهای ایران در سال 1398
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پرسشنامه و دادهها

پرسشنامه پیمایش هزینه ـ درآمد خانوار شامل 4
قسمت به شرح زیر است:
 .1خصوصیات اجتماعی اعضای خانوار؛
 .2مشخصات محل سکونت و تسهیالت و لوازم عمدۀ زندگی؛
.3هزینههای خوراکی و غیرخوراکی خانوار؛
 .4درآمدهای خانوار.
در ایــن گــزارش ،اطالعــات مربــوط بــه هزینههــای بهداشــتی
و درمانــی ارائــه میشــود و ایــن گــزارش بــه ارائــه اطالعــات
ســایر بخشهــا نمیپــردازد .در ایــران دادههــا و اطالعــات

مربــوط بــه هزینههــای بهداشــتی و درمانــی خانوارهــا از بخــش
ســیزدهم قســمت ســو ِم ایــن پرسشــنامه اســتخراج
ششــم و
ِ
میشــوند .بخــش ششــم و ســیزدهم پرسشــنامه در پیوســت
یــک ارائــه شدهاســت .بخــش ششــم پرسشــنامه ،هزینههــای
بهداشــتی و درمانــی خانــوار را در "یــک مــاه گذشــته" و بخــش
ســیزدهم پرسشــنامه شــامل هزینههــای بهداشــتی و درمانــی
خانــوار در "یــک ســال گذشــته" میشــود .جــدول 2-1
دســتهبندی خدمــات ســامت را در بخــش ششــم و ســیزدهم
پرسشــنامه بــرای ســال  1398نشــان میدهــد.

جدول  :2-1طبقهبندی خدمات بهداشتی و درمانی خانوار در بخش  6و  13پرسشنامۀ سال 1398
ردیف

خدمات

تفکیک
محصوالت ،وسایل و لوازم کمک پزشکی (کد )061 M1

 .1محصوالت دارویی و درمانی (کد )0611
 .2محصوالت پزشکی (کد )0612 M

 .3وسایل و تجهیزات درمانی (کد )0613
خدمات طبی سرپایی (کد )062 M

1

خدمات بخش 6
(هزینههای بهداشتی و درمانی خانوار در ماه گذشته)

2

خدمات بخش 13
گذشته)
سال
یک
در
خانوار
درمانی
و
بهداشتی
(هزینههای
 .1خدمات پزشکی (کد )0621 A

 .1خدمات پزشکی (کد )0621 M

 .2خدمات دندانپزشکی (کد )0622
 .3خدمات پیراپزشکی (کد )0623

هزینه ترک اعتیاد (کد )064

 .1هزینه ترک اعتیاد (کد )0641

محصوالت ،وسایل و لوازم پزشکی (کد )061 A2

 .1محصوالت پزشکی (کد )0612 A

خدمات طبی سرپایی (کد )062 A

خدمات بیمارستانی (کد )063

 .1خدمات بیمارستانی (کد )0631

 .1خدمات سالمت با دورۀ یادآمد ماهانه ()Monthly
 .2خدمات سالمت با دورۀ یادآمد ساالنه ()Annually

وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398

10

طبقهبندی خدمات

در این گزارش دستهبندی خدمات به چند صورت انجام شدهاست و در نتیجه هزینهها و شاخصهای سالمت در چند فصل ارائه
میشود .در فصل دوم و سوم دستهبندی براساس جدول  3-1خواهد بود.
جدول  :3-1دستهبندی خدمات سالمت و کدهای مربوط به آنها در فصل دوم و سوم گزارش
ردیف

خدمات

تفکیک

1

سرپایی

کدهای  0621 Mو 0621 A

2

بستری

کد 0631 A

3

پاراکلینیک

0623

4

دندانپزشکی

0622

5

محصوالت دارویی و درمانی

0611

6

محصوالت پزشکی  -وسایل و تجهیزات درمانی

مجموع کدهای  0612 Aو  0612 Mو 0613

7

درمان و ترک اعتیاد

0641

در فصل چهارم طبقهبندی خدمات براساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت و براساس جدول  4 -1خواهد بود.
جدول  :4-1دستهبندی خدمات سالمت و کدهای مربوط به آنها براساس طبقهبندی خدمات به روش
پوشش همگانی سالمت
ردیف

خدمات

تفکیک

1

ارتقا سالمت

هیچ کدی ندارد

2

پیشگیری

062348+062347+062346+062345+061217+061122+061116

3

تشخیصی

062342+062341+062335+062334

4

درمان

سایر کدهای باقیمانده

5

توانبخشی

064112+062339+062338+062337+062336+061337+061319+061315
061211+064114+064113+

6

طب تسکینی

هیچ کدی ندارد
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در فصل ششم بررسی پرداختهای غیررسمی براساس کد خدمات جدول  5 – 1انجام شده است.
جدول :5- 1کد خدمات در محاسبۀ پرداختهای غیررسمی
ردیف

خدمات

کد

1

هزينــه پرداختــي بــراي آزمايشــگاه ،دارو و تجهيــزات در طــول مــدت بســتري و قبــل از ترخيــص خــارج از
1
صــورت حســاب بيمارســتان G

063145

2

هزينــه پرداختــي بــراي آزمايشــگاه ،دارو و تجهيــزات در طــول مــدت بســتري و قبــل از ترخيــص خــارج از
2
صــورت حســاب بيمارســتان NG

063146

3

ساير هزينههاي پرداختي براي بيمار بستري خارج از صورت حساب بيمارستان G

063147

4

ساير هزينههاي پرداختي براي بيمار بستري خارج از صورت حساب بيمارستان NG

063148

در فصل هفتم ،بررسی پرداختهای سالمت براساس نوع مرکز ارائهدهندۀ خدمات ،براساس کد خدمات جدول  6 – 1ارائه شدهاست.
در این فصل ،شاخصها تنها براساس کد خدماتی ارائه شدهاند که از سوی هر دو مرکز ارائهدهندۀ خدمات (یعنی مراکز ،درمانگاهها و
بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علومپزشکی و سایر مراکز و بیمارستانها) قابل ارائه بودهاند.
جدول :6-1کد خدمات سالمت به تفکیک مراکز ارائهدهنده خدمات سالمت
ردیف

خدمات

1

مراکز ،درمانگاه و بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی

2

سایر مراکز و بیمارستانها
(مراکز وابسته به تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح ،شرکت نفت،
دانشگاه آزاد ،خصوصی و خیریه)

کد
،062223 ،062128 ،062122 ،062119 ،062117
،062341 ،062338 ،062336 ،062334 ،062225
،062126 ،062124 ،062347 ،062345 ،062343
063149 ،063147 ،063145 ،063143 ،063141

،062224 ،062129 ،062123 ،062121 ،062118
،062342 ،062339 ،062337 ،062335 ،062226
،062127 ،062125 ،062348 ،062346 ،062344
063151 ،063148 ،063146 ،063144 ،063142

 .1مراکز ،درمانگاه و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 .2سایر مراکز و بیمارستانها (مراکز وابسته به تأمین اجتماعی ،نیروهای مسلح ،شرکت نفت ،دانشگاه آزاد ،خصوصی و خیریه)
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تعریف مفاهیم و متغیرهای مهم
پرداختهای مستقیم از جیب )OOP( 1

هزینههایی که توسط خانوار هنگام دریافت خدمات سالمت
پرداخت میشود پرداخت مستقیم از جیب نامیده میشوند .این
پرداختها بهطور معمول شامل خرید دارو ،مشاورههای پزشکی و
صورتحساب بیمارستان میشود .هزینههای مربوط به ّطب سنتی
و پرداختهای غیررسمی نیز در پرداختهای مستقیم از جیب
لحاظ میشوند؛ اما مخارج حملونقل برای دریافت خدمات و
مواد غذایی خاص را شامل نمیشود .این گونه هزینهها خالص
از هرگونه بازپرداخت بیمه هستندو لذا پیشپرداختهایی که
در قالب حق بیمه پرداخت میشود ،در دستۀ پرداخت از جیب
تقسیمبندی نمیشود [ .]1در دادههای خا ِم پیمایش هزینه_درآمد
خانوارها در ایران ،تنها پرداختی بهعنوان پرداخت مستقیم از جیب
خانوار تلقی میشود که کد خرید "یک" برای آن ثبت شده باشد.
در این گزارش پرداختهای غیررسمی نیز بهعنوان پرداخت از
جیب در نظر گرفته شدهاند.

میشوند که بار مالی خانوارها برای سالمت برابر یا متجاوز از 40
درصد ظرفیت پرداخت خانوار شود ،یعنی درآمدی که پس از
کسر هزینههای معیشتی خانوار بهعنوان ظرفیت پرداخت باقی
میماند .در روش سوم از محاسبۀ سهم پرداختهای مستقیم
از جیب از کل هزینههای مواد غیرخوراکی خانوار برای برآورد
نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت
استفاده شده است .در هر سه روش مذکور ،نسبت جمعیت مواجه
شده با هزینههای کمرشکن سالمت با احتساب مقادیر آستانهای
 25 ،10و ( 40صرفنظر از مقادیر آستانهای پیشنهاد شده برای
هر روش) محاسبه شده است .در محاسبه کردن هزینههای
کمرشکن سالمت به روش سازمان جهانی بهداشت ،به محاسبۀ
خط فقر  ،هزینههای معیشتی  ،هزینههای غیرمعیشتی یا ظرفیت
پرداخت خانوار نیاز است .هزینههای معیشتی در برابر هزینههای
غیرمعیشتی قرار میگیرند و به صورت زیر تعریف میشوند.

هزینههای معیشتی و خط فقر

هزینههای معیشتی و خط فقر حداقل نیازهای یک خانوار برای
حفظ زندگی در جامعه هستند .در روش سازمان جهانی بهداشت
پرداختهای غیررسمی
از سهم مواد خوراکی از کل هزینههای مصرفی خانوار برای
پرداختهای غیررسمی به پرداختهای اطالق میشوند که از سوی محاسبۀ خط فقر و هزینههای معیشتی استفاده میشود [.]1
خانوارها به افراد یا سازمانهای ارائه دهندۀ خدمات سالمت به صورت هزینههای غیرمعیشتی (ظرفیت پرداخت خانوار)
نقدی یا غیرنقدی ،پرداخت میشوند .این پرداختها جزء پرداختهای
هزینههای غیرمعیشتی یک خانوار ظرفیت پرداخت آن خانوار را
مستقیم از جیب محسوب میشوند.
هزینههای غیرمعیشتی یک خانوار ظرفیت پرداخت آن خانوار را
شاخصهزینههای کمرشکن سالمت
نشان میدهد .ظرفیت پرداخت خانوار از کسر هزینههای معیشتی
یک خانوار زمانی با هزینههای کمرشکن سالمت روبهرو خواهد و در مواردی از کسر هزینههای مواد خوراکی از کل هزینههای
شد که سهم هزینههای سالمت از کل هزینههای مصرفی ،مصرفی خانوار بهدست میآید [.]1
هزینههای مواد غیرخوراکی یا ظرفیت پرداخت برای آن خانوار ،از برای محاسبۀ خط فقر و در نتیجه ظرفیت پرداخت یک خانوار
مقدار آستانهای معینی تجاوز کند [ .]1در این گزارش از سه روش بهصورت زیر عمل میشود:
برای محاسبۀ نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن ابتدا سهم هزینههای مواد خوراکی برای هر خانوار با تقسیم
سالمت استفاده شده است .اولین روش ،روش پیشنهاد شده هزینههای مواد خوراکی بر کل هزینههای خانوار محاسبه میشود
برای محاسبۀ نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن
سالمت جهت ارزیابی حفاظت مالی خانوارها از هزینههای سالمت
در اهداف توسعۀ پایدار است؛ در این روش نسبت جمعیت مواجه
سپس بُعد تعدیل شدۀ خانوارها 2بهجای بُعد واقعی بهصورت زیر
شده با هزینههای کمرشکن سالمت با احتساب مقادیر آستانهای
محاسبه میشود:
 10و  25درصد کل هزینههای مصرفی برآورد میشود ].[2،3
در روش دوم که توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 2005
ارائه شدهاست []1؛ از ظرفیت پرداخت خانوارها استفاده میشود.
براساس این تعریف هزینههای سالمت زمانی کمرشکن محسوب
1. Out of Pocket
2. Equivalised Household Size

در مرحلۀ بعد بهمنظور محاسبه کردن خط فقر ،سهمهزینههای خوراکی از کلهزینههای خانوار محاسبه و بهصورت صعودی مرتب و
به صد قسمت مساوی تقسیم میشود .با توجه به اینکه خانوارهای فقیر سهم بیشتری ازهزینههای خود را صرف غذا میکنند میانگین
وزنیهزینههای تعدیل شدۀ خوراکی برای آن خانوارهایی که سهم مواد خوراکی آنها از کلهزینههایشان در فاصلۀ صدک 45ام تا
55ام قرار میگیرد ،به عنوان خط فقر تعریف میشود:

با محاسبۀ خط فقر،هزینههای معیشتی برای هر خانوار بهصورت زیر بدست میآید

در پایان ظرفیت پرداخت خانوارها بهصورتهزینههای غیر معیشتی تعریف و محاسبه میشود:

در برخی از خانوارها که هزینههای مواد خوراکی کمتر از هزینههای معیشتی است ،هزینههای مواد غیرخوراکی برای آن خانوار
بهعنوانهزینههای غیرمعیشتی یا ظرفیت پرداخت در نظر گرفته میشود.

 .1کلهزینههای یک خانوار به دو دستۀهزینههای مواد خوراکی وهزینههای مواد غیرخوراکی تقسیم میشود.

مقدمه و روش کار

که در آن  hhsizeبُعد واقعی خانوار و  βفاکتور تعدیل است؛ که ارزش آن برابر با  0/56است .این پارامتر بیان میکند که مصرف مواد
خوراکی با افزایش تعداد اعضای خانوار افزایش مییابد؛ اما این افزایش در مصرف مواد خوراکی نسبت به افزایش در بُعد خانوار کمتر
است .با محاسبۀ بُعد تعدیل شدۀ خانوار ،هزینههای مواد خوراکی 1تعدیل شده با تقسیم هزینههای مواد خوراکی بر بُعد تعدیل شده
بهصورت زیر محاسبه میشود:
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بار مالی پرداختهای سالمت

1

بار مالی پرداختهای سالمت ،بهصورت سهم پرداختهای مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت از ظرفیت پرداخت خانوار
تعریف و بهصورت زیر برای هر خانوار محاسبه میشود [:]1

به این ترتیب خانوارهایی که سهم پرداخت مستقیم از جیب آنها برابر یا بیشتر از  40درصد ظرفیت پرداختشان باشد براساس روش
سازمان جهانی بهداشت باهزینههای کمرشکن سالمت روبهرو میشوند یعنی:

بر همین اساس ،اگر متغیر نشانگر  Eiنشان دهندۀ وقوع یا عدم وقوعهزینههای کمرشکن سالمت برای iامین خانوار باشد ،شاخص
سرشمار ( )Headcountبهصورت زیر نسبت خانوارهایی را برآورد میکند که باهزینههای کمرشکن سالمت روبه رو شدهاند

جمعیت زیر خط فقر

به جمعیتهایی اطالق میشود که کلهزینههای مصرفی روزانۀ آنها کمتر از خط فقر است .در مقابل جمعیت زیر خط فقر ،جمعیت
غیرفقیر قرار میگیرد یعنی جمعیتهایی کههزینههای مصرفی روزانۀ آنها باالی خط فقر قرار دارد.

شاخصهزینههای فقرزای سالمت
شاخصهزینههای فقرزای سالمت بر اساس روش سازمان جهانی بهداشت

یک خانوار غیرفقیر زمانی بهعلت پرداخت از جیب برای دریافت خدمات سالمت فقیر میشود که کلهزینههای مصرفی آن خانوار
پس از کسر پرداخت مستقیم از جیب ،کمتر از خط فقر وهزینههای معیشتی آن خانوار شود [ ]1یعنی:

در پایان ،براساس روش سازمان جهانی بهداشت نسبت جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت بهصورت زیر محاسبه میشود:

1. Burden of Health Payments

شاخصهزینههای فقرزای سالمت براساس خطوط فقر بیناملللی بانک جهانی

جدول  7-1خطوط فقر ملی و بینالمللی برآورده شده از سوی
بانک جهانی را در چهار دستۀ درآمدی کشورها نشان میدهد
] .[4با توجه به این جدول ،خط فقر برای کشورهای با درآمد
متوسط به باال که ایران نیز در محدودۀ این کشورها قرار میگیرد
برابر با  5/5دالر برآورد شده است .برای محاسبۀ خطوط فقر
براساس واحد پول جاری ایران یعنی ریال (معادل با خطوط فقر
بینالمللی) ،ابتدا از بانک جهانی ضریب تبدیل واحد پول بینالملل
به واحد پول محلی برای ایران در سال  1390استخراج و سپس با
ضرب در خطوط فقر  1/9دالر 3/2 ،دالر و  ،...مقادیر خطوط فقر
براساس واحد پول جاری ایران در سال  1390محاسبه شد؛ سپس
خطوط فقر بهدست آمده در سال  1390در شاخص قیمت مصرف
کننده در سال ( 1398با احتساب سال  1390به عنوان سال پایه)
ضرب و خطوط فقر بینالمللی براساس واحد پول جاری ایران در
سال  1398بهدست آمد .بر همین اساس خط فقر 42760/75
ریال (برای هر نفر در روز) معادل با خط فقر  1/9دالر ،خط فقر
 72018/1ریال (برای هر نفر در روز) معادل با خط فقر بینالمللی

 3/2دالر ،خط فقر  90022/63ریال (برای هر نفر در روز) معادل
با خط فقر بینالمللی  4دالر ،خط فقر 123781/1ریال (برای
هر نفر در روز) معادل با خط فقر بینالمللی  5/5دالر و خط
فقر 135033/9ریال (برای هر نفر در روز) معادل با خط فقر
 6دالر ،جهت محاسبۀ شاخصهای مرتبط با خط فقر در این
گزارش استفاده شد .شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1398
با احتساب سال  1390به عنوان سال پایه برابر با  449/99و
ضریب تبدیل واحد پول بینالملل به واحد پول محلی در سال
 1390برابر با  5001/36بوده است .الزم به ذکر است که گرچه
به خط فقر  5/5دالر ،میتوان به عنوان خط فقر برای کشورهای
با درآمد متوسط به باال اشاره کرد اما به این معنی نیست که این
خط فقر میتواند تنها برای کشورهای با درآمد متوسط به باال به
کار برده شود؛ لذا در این گزارش برای محاسبۀ جمعیت زیر خط
فقر و جمعیت مواجه شده با هزینههای فقرزای سالمت از خطوط
فقر بینالمللی  1/9دالر و سایر خطوط فقر بینالمللی نیز (3/2
دالر و  )...استفاده شده است.

جدول :7-1خطوط فقر ملی و بیناملللی بانک جهانی براساس طبقهبندی درآمدی – اقتصادی کشورها
ردیف

طبقهبندی درآمد ،اقتصاد

میانه

میانگین

1

درآمد پایین

1/9

2/20

2

درآمد پایین به متوسط

3/20

3/90

3

درآمد متوسط به باال

5/50

5/60

4

درآمد باال

21/70

21/20

شاخصهزینههای فقرزای سالمت با احتساب خط فقر بهصورت  60درصد میانۀهزینههای مرصفی

در این گزارش از کل هزینههای مصرفی خانوار در محاسبۀ این
خط فقر استفاده شدهاست .روش محاسبه بهاین صورت است که
ابتدا در هر خانوار ،سرانۀ کل هزینههای مصرفی در روز محاسبه
میشود؛ سپس میانۀ آن محاسبه و  60درصد میانه بهعنوان خط
فقر نسبی در نظر گرفت ه میشود؛ به این ترتیب اگر متوسط کل
هزینههای مصرفی برای هر نفر در روز زیر این خط فقر قرار
بگیرد ،آن فرد زیر خط فقر و فقیر محسوب میشود .جمعیتهای

غیرفقیری که کل هزینههای مصرفی آنها در روز پس از کسر
پرداختهای مستقیم از جیب در زیر خط فقر نسبی  60درصد میانۀ
مصرف قرار میگیرد ،بهعنوان جمعیت مواجه شده با هزینههای
فقرزای سالمت با احتساب خط فقر  60درصد میانۀ مصرف در
نظر گرفته میشوند .مقدار خط فقر استفاده شده در این گزارش
بهصورت  60درصد میانۀ مصرف ،برابر با 136104/2ریال (برای
هر نفر در روز) در سال  1398بودهاست.

مقدمه و روش کار
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شاخص شکاف فقر

1

شاخص شکاف فقر به دو صورت محاسبه میشود.
در روش اول شاخص شکاف فقر با نام شدت 2فقر در خانوارهای زیر خط فقر محاسبه و نتایج آن در گزارشهای بانک جهانی ارائه
میشود .در این روش فاصلۀ متوسط سرانۀ کلهزینههای مصرفی در روز از خط فقر برای هر خانوار زیر خط فقر محاسبه میشود و
سپس سهم آن از خط فقر به صورت زیر بهدست میآید.

plpercapita.perday - exppercapita.perday
plpercapita.perday

= Poverty Intensityh

در نهایت متوسط این شاخص به عنوان شاخص شدت فقر در خانوارهای زیر خط فقر ارائه میشود.
در روش دوم شاخص شکاف فقر با نام افزایش شکاف فقر ناشی از پرداختهای مستقیم از جیب محاسبه و از سوی سازمان جهانی
بهداشت ارائه میشود .این شاخص به صورت زیر در خانوارهای محاسبه میشود که کل هزینههای مصرفی آنها پس از کسر
هزینههای سالمت به زیر خط فقر سقوط و باهزینههای فقرزای سالمت روبه رو شدهاند.

در نهایت متوسط این شاخص به عنوان افزایش شکاف فقر ناشی از پرداختهای مستقیم از جیب در جمعیتهای مواجه شده با
هزینههای فقرزای سالمت محاسبه میشود.

قیمتهای ثابت و جاری

در این گزارش نتایج بررسیهزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت و جاری ارائه شده است.
تعاریف

قیمت جاری :3بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارها را در سال جاری (در این گزارش سال  )1398نشان میدهد .قیمتهای
جاری کاالها و خدمات تحت تاثیر اثر تورم هستند [.]7
قیمت ثابت :4بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوار را در سال پایه و با تعدیل اثر تورم نشان میدهد .بهمنظور ثابت کردنهزینهها
از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده میشود [.]7
شاخصها
شاخص قیمت( 5بها) مرصفکننده

شاخص قیمت مصرف کننده معیار سنجش تغییرات در قیمت کاالها و خدماتی است که به مصرف خانوارها میرسد و مهمترین
ابزار اندازهگیری تورم قیمتها در اقتصاد هر کشور است .این شاخص کاربردهای گوناگونی در اندازهگیری روند درآمد و هزینۀ
واقعی خانوارها ،تعدیل دستمزد و حقوقها ،برآورد حسابهای ملی به قیمت ثابت و  ...داشته و بهصورت زیر محاسبه میشود:

1. Poverty Gap
2. Intensity
3. Current price
4. Constant price
5. Consumer Price Index

با توجه به اینکه بررسی هزینه  -درآمد خانوارها در ایران در
بیش از یک ماه انجام میشود و نرخ تورم در اکثر ماهها باال
است ،براساس شاخص قیمت مصرفکننده تمامی هزینهها برای
سال جاری و با در نظر گرفتن سال  1395بهعنوان سال پایه
تورمزادیی شده و به قیمتهای ثابت تبدیل میشوند .مرکز آمار
ایران ،شاخص قیمت مصرف کننده برای سال  1398را با در
نظر گرفتن سال  1395به عنوان سال پایه برای خانوارهای
شهری برابر با 183/99و برای خانوارهای روستایی 191/38
گزارش کرده است .بدینترتیب برای محاسبۀ شاخصها در فصل

دوم این گزارش ،همۀ هزینهها (کل هزینههای مصرفی ،مواد
خوراکی ،هزینههای سالمت و  )...برای خانوارهای شهری بر
عدد  1/839و برای خانوارهای روستایی بر  1/913تقسیم و به
هزینههای ثابت تبدیل شدهاند.
سال پایه با توجه به تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف
خانوارها که میتواند ناشی از تحوالت اقتصادی و اجتماعی باشد
از سوی مرکز آمار ایران تعیین میشود؛ در زمان نگارش این
مقاله ،براساس آخرين تجديدنظر ،سال  1395به عنوان سال پايه
مبناي محاسبه بوده است [.]6

مقدمه و روش کار
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جدول خالصه روش کار

جدول  :8-1خالصۀ روش کار محاسبۀهزینهها و شاخصهای سالمت

ردیف

شاخص

تعریف و روش محاسبه

1

پرداخت مستقیم از جیب

OOP

مجموع همۀ پرداختهای مستقیم از جیب برای دریافت انواع خدمات سالمت – در دادههای خام مجموع همۀ
پرداختهایی است که برای آنها کد یک (خرید) ثبت شده باشد.

2

eqsizeh

3

eqfoodh

4

بعد تعدیل شده خانوار
سرانه مواد غذایی تعدیل شده
foodexph

5
6

seh

7

CtPh

9

10

11

این متغیر از تقسیمهزینههای مواد خوراکی خانوار بر بُعد تعدیل شدۀ خانوار بدست میآید.

سهمهزینههای مواد خوراکی از از تقسیمهزینههای مواد خوراکی بر کلهزینههای خانوار محاسبه میشود.
کلهزینههای خانوار
Pl

8

از به توان رساندن بُعد واقعی خانوار به عدد  0/56بدست میآید.

خط فقر
هزینههای معیشتی خانوار
ظرفیت پرداخت خانوار

میانگین وزنی سرانۀ مواد غذایی تعدیل شده برای خانوارهایی که  foodexphآنها بین صدک  45و 55
قرار میگیرد.
از حاصل ضرب بُعد تعدیل شدۀ خانوار در خط فقر برای هر خانوار محاسبه میشود.
از کسرهزینههای معیشتی و در مواردیهزینههای مواد خوراکی از کلهزینههای خانوار حاصل میشود.

OOPCtPh

بار مالی پرداخت برایهزینههای از تقسیم پرداخت مستقیم از جیب بر ظرفیت پرداخت خانوار بدست میآید.
سالمت

متغیر نشانگرهزینههای
کمرشکن سالمت

در صورتی که بار مالی پرداخت برایهزینههای سالمت از مقدار آستانهای از پیش تعیین شده تجاوز کند این
شاخص مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را میگیرد .عدد یک به معنی مواجۀ خانوار با هزینههای
کمرشکن و عدد صفر عدم مواجۀ خانوار باهزینههای کمرشکن سالمت است.

شاخص سرشمارهزینههای
کمرشکن سالمت

نسبت خانوارهایی را نشان میدهد که باهزینههای کمرشکن سالمت مواجه شدهاند .صورت آن متغیر catah
و مخرج آن تعداد کل خانوارها است.

Catah

Head Count

در صورتی که هزینههای کل یک خانوار بزرگتر از هزینههای معیشتی محاسبه شده برای آن خانوار باشد
impoorh
نشانگرهزینههای فقرزای اما پس از کسر  OOPاز این هزینهها ،هزینههای کل خانوار کمتر از هزینههای معیشتی شود آن خانوار با
متغیر
هزینههای فقرزای سالمت روبهرو شده است و مقدار این متغیر برابر با یک خواهد شد در غیر این صورت این
سالمت
متغیر مقدار صفر را میگیرد.
Imp

12

شاخص سرشمارهزینههای
فقرزای سالمت

نسبت خانوارهایی را نشان میدهد که با هزینههای فقرزای سالمت روهبهرو شدهاند .صورت آن متغیر �im
 poorhو مخرج آن تعداد کل خانوارها است.

13

شاخص قیمت مصرف کننده

CPI

برای محاسبۀ این شاخص قیمت کاال در سال جاری بر قیمت کاال در سال پایه تقسیم و نتیجه بر عدد  100ضرب
میشود .با استفاده از این فرمول و با یک محاسبه ساده میتوان هزینه ثابت را بدست آورد.

فصل دوم

بررسی هزینههای سالمت بر اساس
قیمتهای ثابت
درباره فصل

در این فصل هزینهها و شاخصهای حوزۀ سالمت بر اساس قیمتهای ثابت (با احتساب سال
 1395بهعنوان سال پایه) ارائه شد ه است .در این فصل ابتدا متوسط سرانۀ هزینههای سالمت در
کنار متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی ،مواد خوراکی و مواد غیرخوراکی بررسی و سپس سهم
هزینههای سالمت از منابع مختلف خانوار مانند کل هزینههای مصرفی و  ...آمده است .بهمنظور
بررسی پرداختهای مستقیم از جیب بهترتیب سهم انواع خدمات سالمت (شامل داروها ،خدمات
سرپایی ،خدمات بستری و  )...از کل پرداختهای مستقیم از جیب محاسبه و سپس متوسط سرانۀ
پرداختهای مستقیم از جیب بهصورت کل و بهتفکیک انواع خدمات سالمت در قالب جداول و
نمودارهای مرتبط ارائه شده است .همچنین در این فصل مرتبط با شاخصهای حفاظت مالی به
ص رخداد هزینههای کمرشکن و فقرزای سالمت پرداخته شده است .در انتهای این
بررسی شاخ 
فصل نیز اطالعات مربوط به وضعیت بیمهها و متوسط سرانۀ پرداختی برای بیمههای مرتبط با
بهداشت و درمان آمده است.
الزم به ذکر است که در این فصل همۀ هزینهها و شاخصهای سالمت در سطح کل جمعیت،
بهتفکیک محل سکونت خانوارها و پنجکهای هزینهای ارائه شدهاند.
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متوسط رسانۀ کلهزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و سالمت (سال)
1

این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف – در سطح کل جمعیت
نمودارهـای  1-2و  2-2متوسـط سـرانۀ کل هزینههـای مصرفـی،
هزینههـای مـواد خوراکـی ،هزینههای مواد غیرخوراکی و سلامت
(پرداخت مسـتقیم از جیب) را براسـاس قیمتهای ثابت (بااحتساب
سـال  1395بهعنـوان سـال پایـه) در سـطح کل جمعیـت در سـال
نشـان میدهنـد .در نمودار  1-2متوسـط سـرانۀ هزینهها براسـاس
بُعـد واقعی خانوار و در نمودار  2-2براسـاس بُعد تعدیل شـدۀ خانوار

آمـده اسـت .در محاسـبۀ بُعد تعدیل شـدۀ خانوار ،سـایز هـر خانوار
بـه تـوان فاکتـور تعدیـل  0/56میرسـد ،سـپس سـرانۀ هزینههـا
محاسـبه میشـود .ایـن فاکتـور بیـان میکنـد کـه مصـارف مـواد
خوراکـی بـا افزایش تعـداد اعضای خانـوار افزایش مییابـد؛ اما این
افزایـش در مصـرف نسـبت بـه افزایش در بُعـد خانوار کمتر اسـت.
براسـاس نمودار  1-2متوسـط سـرانۀ هزینههای سلامت در سـال
بـرای هر فـرد  4154088ریال و براسـاس نمـودار 6947660 ،2-2
ریـال در سـال  1398بوده اسـت.

نمودار :1-2متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و سالمت
(در سطح کل جمعیت  -سال)

نمودار :2-2متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کلهزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی
و سالمت (در سطح کل جمعیت -سال)
 .1پرداخت مستقیم از جیب خدمات سالمت

نمودارهای  3-2و  4-2متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی ،هزینههای مواد غیرخوراکی ،هزینههای موادخوراکی و سالمت را
(پرداخت مستقیم از جیب) براساس قیمتهای ثابت و بهتفکیک محل سکونت خانوارها (شهری یا روستایی) در سال  1398نشان
میدهند .در همۀ موارد جمعیتهای شهری نسبت به جمعیتهای روستایی هزینههای بیشتری در سال میپردازند .با توجه به هر دو
نمودار ،هزینههای سالمت برای یک فرد شهری تقریبا دو برابر یک فرد روستایی است .در نمودار  3-2از بُعد واقعی خانوار و در نمودار
 4-2از بُعد تعدیل شدۀ خانوار استفاده شده است.

نمودار :3-2متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و سالمت
(به تفکیک محل سکونت -سال)

نمودار :4-2متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد
خوراکی و سالمت (به تفکیک محل سکونت -سال)

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت

ب -به تفکیک محل سکونت خانوار(سال)
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ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای (بر اساس بعد واقعی خانوار -سال)

جدول  1-2متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی ،هزینههای مواد
غیرخوراکی ،هزینههای مواد خوراکی و سالمت (پرداخت مستقیم از
جیب) را براساس قیمتهای ثابت و بهتفکیک پنجکهای هزینهای
در سال  1398نشان میدهد .در این جدول در محاسبۀ هزینهها از
بُعد واقعی خانوار استفاده شده است .نمودار  5-2نشان میدهد که
جمعیتهای فقیر در مقایسه با جمعیتهای ثروتمند سهم بیشتری

از هزینههایشان را برای دریافت مواد خوراکی میپردازند و برای
آنها سهم هزینههای غیرضروریتر مانند سالمت کمتر است.
با توجه به جدول  1-2در جمعیتهای پنجک اول بیش از 40
درصد از هزینهها برای مواد خوراکی بودهاست؛ در حالی که در
جمعیتهای ثروتمند سهم مواد خوراکی از کل هزینههای مصرفی
تنها در حدود  18/5درصد بوده است.

جدول :1-2متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و سالمت
(به تفکیک پنجکهای هزینهای -سال)

پنجک

ردیف

انواع هزینه

1

کلهزینههای مصرفی

20408448

2

مواد خوراکی

8657494

12670996

3

مواد غیرخوراکی

11750954

22764180

35183425

4

سالمت

722450

1495710

2382333

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

165132320

35435176

50902324

74780928

15718899

20099870

30683758

54681058

134448562

4130270

12042504

12042504
4130270
2382333

1495710
722450

نمودار :5-2متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و سالمت
(بهتفکیک پنجکهای هزینهای -سال)

د-به تفکیک پنجکهای هزینهای (بر اساس بعد تعدیلشدۀ خانوار -سال)

جدول  2-2متوسط سرانۀ تعدیل شدۀ کل هزینههای مصرفی،
هزینههای مواد غیرخوراکی ،هزینههای مواد خوراکی و سالمت
(پرداخت مستقیم از جیب) را بهتفکیک پنجکهای هزینهای
در سال نشان میدهد؛ که در محاسبۀ آنها از بعد تعدیل شدۀ
خانوار استفاده شدهاست .در استفاده از بعد تعدیل شده نسبت به
حالتی که از بعد واقعی خانوار استفاده میشود ،متوسط سرانۀ همۀ

هزینهها افزایش و تقریب َا دو برابر میشود .با توجه به نمودار ،6-2
تفاوت بسیار زیادی در هزینههای پنجکهای ثروتمند نسبت به
سایر پنجکها به خصوص پنجک اول وجود دارد؛ به طوریکه
متوسط سرانۀ هزینههای سالمت و کل هزینههای مصرفی
در جمعیتهای ثروتمند تقریب ًا بهترتیب  13/46و  6/58برابر
جمعیتهای فقیر است.

جدول :2-2متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کلهزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و
سالمت (به تفکیک پنجکهای هزینهای -سال)

پنجک

ردیف

انواع هزینه

1

کلهزینههای مصرفی

39893808

2

مواد خوراکی

16964618

23628322

3

مواد غیرخوراکی

22929190

42426818

63268336

4

سالمت

1414264

2808701

4270306

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

262653216

66055140

91370360

129923112

28102024

34611736

48436652

95311376

214216564

7208197

19041270

19041270
7208197
4270306
2808701
1414264

نمودار :6-2متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کلهزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی
و سالمت (به تفکیک پنجکهای هزینهای -سال)

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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سهم پرداختهای مستقیم از جیب از کلهزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی و ظرفیت
پرداخت خانوار

این شاخص به ترتیب در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت

نمــودار  7-2ســهم هزینههــای ســامت (پرداختهــای
مســتقیم از جیــب) خانــوار را از منابــع مختلــف (ظرفیــت
پرداخــت _محاســبه شــده بــا روش ســازمان جهانــی بهداشــت_
هزینههــای مــواد غیرخوراکــی و کل هزینههــای مصرفــی) در
ســطح کل جمعیــت نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه ایــن نمــودار ســهم هزینههــای ســامت
(پرداختهــای مســتقیم از جیــب) هــر خانــوار از کل هزینههــای

ظرفیت پرداخت خانوار

هزینههای مواد
غیرخوراکی

مصرفــی  4/87درصــد در ســال  1398بــوده اســت .براســاس
ظرفیــت پرداخــت خانــوار (روش ســازمان جهانــی بهداشــت) این
ســهم  6/58درصــد بــرآورد شدهاســت .در محاســبۀ ظرفیــت
پرداخــت ،هزینههــای معیشــتی بهعنــوان حداقــل نیازهــای
بقــای یــک خانــوار از کل هزینههــای مصرفــی آن خانــوار
حــذف و ظرفیــت پرداخــت یــا هزینههــای غیرمعیشــتی خانــوار
بــه دســت میآیــد.

کلهزینههای مصرفی

نمودار :7-2سهم پرداختهای مستقیم از جیب از کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی و
ظرفیت پرداخت خانوار (در سطح کل جمعیت)

ب-به تفکیک محل سکونت خانوار

نمـودار  8-2سـهم هزینههـای سلامت (پرداختهای مسـتقیم
از جیـب) خانـوار را از منابع مختلـف (ظرفیت پرداخت_محاسـبه
شـده بـا روش سـازمان جهانـی بهداشـت_ هزینههـای مـواد
غیرخوراکـی و کل هزینههـای مصرفـی) بهتفکیـک محـل
سـکونت خانـوار در سـال  1398نشـان میدهد .با توجـه به این

ظرفیت پرداخت خانوار

نمـودار جمعیتهـای روسـتایی نسـبت بـه جمعیتهای شـهری
سـهم بیشـتری از هزینههـای کل مصرفیشـان را برای سلامت
میپردازنـد؛ همچنیـن سـهم هزینههـای سلامت جمعیتهـای
روسـتایی از هزینههـای مـواد غیرخوراکـی و ظرفیـت پرداخـت
نسـبت بـه جمعیتهای شـهری بیشـتر اسـت.

هزینههای مواد
غیرخوراکی

کلهزینههای مصرفی

نمودار :8-2سهم پرداختهای مستقیم از جیب از کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی و
ظرفیت پرداخت خانوار (به تفکیک محل سکونت خانوار)

6/23

7/65

روستایی

شهری

ظرفیت پرداخت خانوار

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای

نمودارهای  9-2و  10-2سهم هزینههای سالمت (پرداختهای
مستقیم از جیب) خانوار را از منابع مختلف (ظرفیت پرداخت-
محاسبه شده با روش سازمان جهانی بهداشت -هزینههای مواد
غیرخوراکی و کل هزینههای مصرفی) بهترتیب در خانوارهای

ظرفیت پرداخت خانوار

هزینههای مواد
غیرخوراکی

پنجک اول و پنجم نشان میدهند .با توجه به این نمودارها
خانوارهای پنجک پنجم با اختالف  3/16درصد سهم بیشتری از
کل هزینههای مصرفیشان را برای سالمت به صورت پرداخت
مستقیم از جیب میپردازند.

کلهزینههای مصرفی

نمودار :9-2سهم پرداختهای مستقیم از جیب از کل هزینههای مرصفی ،مواد
غیرخوراکی و ظرفیت پرداخت خانوار (خانوارهای پنجک اول)

ظرفیت پرداخت خانوار

هزینههای مواد
غیرخوراکی

کلهزینههای مصرفی

نمودار :10-2سهم پرداختهای مستقیم از جیب از کل هزینههای مرصفی ،مواد
غیرخوراکی و ظرفیت پرداخت خانوار (خانوارهای پنجک پنجم)

وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398

30

سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل

این شاخص به ترتیب در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت (سال)

نمـودار  11 - 2سـهم انـواع خدمات سلامت را از کل هزینههای
سلامت یـا پرداخـت از جیـب کل ( )OOPدر سـطح کل جمعیـت
نشـان میدهـد .بـا توجـه بـه ایـن نمـودار ،بیشـترین پرداخـت از
جیـب بـرای دریافـت خدمـات دارویـی بـا سـهم  29/64درصد از
پرداخـت از جیـب کل و کمتریـن پرداخـت از جیب بـرای دریافت

خدمـات مربـوط بـه تـرک و درمـان اعتیاد بـا سـهم  0/22درصد
در سـال  1398بودهاسـت .پـس از دارو ،خدمـات دندانپزشـکی
و بسـتری بهترتیـب بـا 19/31و  17/89درصـد جـزء خدماتـی
محسـوب میشـوند که افراد بیشـترین پرداخت مسـتقیم از جیب
را بـرای آنهـا در سـال  1398داشـتهاند.

نمودار :11-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در سطح کل جمعیت)

بیشترین سهم پرداخت از جیب

 29/64درصد

متعلق به دارو میباشد

نمودارهای  12-2و  13-2سهم انواع خدمات سالمت را از
کل هزینههای سالمت یا پرداخت از جیب کل بهترتیب برای
جمعیتهای شهری و روستایی نشان میدهند .با توجه به این
نمودارها بیشترین پرداختهای مستقیم از جیب در جمعیتهای
شهری و روستایی برای دریافت دارو بودهاست؛ و خدمات مربوط
به درمان و ترک اعتیاد کمترین پرداخت از جیب را به خود

اختصاص دادهاند .در جمعیتهای شهری ،خدمات دندانپزشکی
و بستری پس از داروها بیشترین سهم از پرداخت از جیب کل
را در سال  1398دارا بودهاند .با توجه به نمودار  ،13-2در
جمعیتهای روستایی ،خدمات بستری و پاراکلینیک جز خدماتی
محسوب میشوند که پس از داروها دارای بیشترین سهم از
پرداخت از جیب کل بودهاند.

نمودار :12-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهای شهری)

نمودار :13-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهای روستایی)

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت

ب-تفکیک محل سکونت خانوار
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ج-به تفکیک پنجکهای هزینهای

جـدول  3-2سـهم انـواع خدمـات سلامت را از کل هزینههای
سلامت یـا از پرداخـت از جیـب کل بـه تفکیـک پنجکهـای
هزینـهای در سـال  1398نشـان میدهـد .در جمعیتهـای
پنجـک اول بیش از نیمی از پرداختهای مسـتقیم از جیب برای
دریافـت داروهـا بـوده اسـت و پـس از داروها خدمات بسـتری و
سـرپایی دارای بیشـترین سـهم بودهانـد .در جمعیتهای پنجک

پنجـم  25/33درصـد از پرداخـت از جیبهـا بـرای دریافـت
خدمـات دندانپزشـکی و پـس از خدمـات دندانپزشـکی
بیشـترین سـهم از پرداخـت از جیبهـا بـرای دریافـت دارو و
خدمات بسـتری بودهاسـت .نمودارهای دایـرهای  14-2و 15-2
شـاخص مذکـور را بهترتیـب بـرای جمعیتهـای پنجـک اول و
پنجـم نشـان میدهنـد.

جدول :3-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل به تفکیک پنجکهای هزینهای

بسرتی

9/54

0/63

16/46

2/52

0/73

18/99

3/18

17/139

4/04
4/14
13/01

ردیف

ترک و
درمان
اعتیاد

محصوالت
پزشکی و
تجهیزات درمانی

پنجکهای
هزینهای

دارو

رسپایی

1

پنجک اول

52/04

15/21

3/61

2

پنجک دوم

43/91

13/8

6/35

13/05

3

پنجک سوم

40/36

13/24

7/06

17/36

0/55

4

پنجک چهارم

33/84

11/24

16/25

15/89

0/25

18/39

5

پنجک پنجم

22/97

7/31

25/33

13/57

0/05

17/76

دندانپزشکی پاراکلینیک

در جمعیتهای پنجک اول
حدود نیمی از پرداختهای مستقیم از جیب
برای دریافت داروها بوده است

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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نمودار :14-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در پنجک اول

نمودار :15-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در پنجک پنجم

این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت (سال)

نمـودار  16-2سـهم انواع خدمـات سلامت را از کل هزینههای
سلامت یـا از پرداخـت از جیـب کل ( )OOPدر جمعیتهایی که
در سـال  1398پرداخـت از جیـب داشـتهاند نشـان میدهـد .بـا
توجـه بـه این نمـودار ،داروها در سـال  1398بیـش از  50درصد
از پرداختهـای مسـتقیم از جیـب را در جمعیتهایـی کـه برای
دریافـت خدمـات سلامت ،پرداخـت مسـتقیم از جیب داشـتهاند

بهخـود اختصـاص دادهاند .پس از آن خدمات سـرپایی و بسـتری
بهترتیـب بـا  14/33و  13/37درصـد جـزء خدماتـی محسـوب
میشـوند کـه افراد بیشـترین پرداخت مسـتقیم از جیـب را برای
آنهـا داشـتهاند .خدمـات مربـوط به تـرک و درمـان اعتیـاد نیز
بـا  0/12درصـد کمتریـن پرداخـت مسـتقیم از جیـب را بـه خود
اختصاص دادهاند.

نمودار :16-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در سطح کل جمعیت (در جمعیتهایی
که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

خدمات سرپایی
14/33

خدمات بستری
13/37

پس از داروها ،خدمات سرپایی و بستری جزء خدماتی
محسوب میشوند که افراد بیشترین پرداخت مستقیم از
جیب را برای آنها داشتهاند.

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت

سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهایی که برای دریافت خدمات
سالمت پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)
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ب -بهتفکیک محل سکونت خانوار (سال)

نمودارهای  17-2و  18-2سـهم انواع خدمات سلامت (سرپایی،
ت از جیـب
بسـتری و  )...را از کل هزینههـای سلامت یـا پرداخـ 
کل بهترتیـب بـرای جمعیتهای شـهری و روسـتایی که پرداخت
مسـتقیم از جیـب داشـتهاند ،نشـان میدهند .در جمعیت شـهری
 51/92درصـد و در جمعیـت روسـتایی  56/76از پرداختهـای
ب بـرای دریافـت دارو بودهاسـت؛ و خدمات مرتبط
مسـتقیم از جی 

بـا اعتیـاد کمتریـن سـهم از پرداختهـای مسـتقیم از جیـب را
دارا بودهانـد .در جمعیتهـای شـهری نسـبت بـه جمعیتهـای
روسـتایی سـهم بیشـتری از پرداختهـای مسـتقیم از جیب برای
دریافـت خدمـات دندانپزشـکی صـرف شـده اسـت .در هـر دو
جمعیتهـا سـهم تقریبـ ًا یکسـانی از پرداختهـای مسـتقیم از
جیـب بـرای دریافـت خدمات بسـتری بودهاسـت.

نمودار :17-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در جمعیتهای شهری (در
جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

نمودار :18-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در جمعیتهای روستایی (در
جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای (سال)

جدول  4-2سهم انواع خدمات سالمت را از کل هزینههای
ت از جیب کل بهتفکیک پنجکهای هزینهای
سالمت یا از پرداخ 
نشان میدهد .با توجه به این جدول ،بیش از  63درصد از
پرداختهای مستقیم از جیب در جمعیتهای پنجک اول برای
دریافت دارو بودهاست .سهم دارو از کل پرداختهای مستقیم از
جیب در جمعیتهای پنجک پنجم  45/32درصد بودهاست .برای
جمعیتهای پنجک اول پس از دارو ،بیشترین پرداخت مستقیم
از جیب برای دریافت خدمات بستری با سهم  13/84درصد و

سپس خدمات سرپایی با مقدار  13/19درصد بودهاست .برای
پنجکهای ثروتمند پس از دارو بیشترین سهم برای خدمات
بستری و سرپایی بهترتیب با سهم  13/89و  13/68درصد
بودهاست .برای هر دو جمعیت فقیر و ثروتمند بهصورت تقریبی
سهم یکسانی از پرداختها برای خدمات بستری و سرپایی صرف
شدهاست .نمودار 19-2و  20-2سهم انواع خدمات سالمت از
ک اول و پنجم در جمعیتهایی که
پرداخت از جیب کل را در پنج 
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند نشان میدهند.

جدول :4-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل به تفکیک پنجکهای هزینهای
(در جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

ردیف

پنجکهای
هزینهای

دارو

رسپایی

دندانپزشکی پاراکلینیک

ترک و
درمان
اعتیاد

محصوالت
پزشکی و
بسرتی
تجهیزات درمانی

1

پنجک اول

63/79

13/19

1/53

4/36

0/25

13/84

3/04

2

پنجک دوم

56/89

14/79

2/45

7/48

0/17

13/45

4/75

3

پنجک سوم

53/82

15/58

3/34

9/48

0/13

12/7

4/95

4

پنجک چهارم

48/99

14/3

7/22

11/06

0/06

13/04

5/33

5

پنجک پنجم

45/32

13/68

9/95

11/133

0/03

13/89

5/81

سهم دارو از کل پرداختهای مستقیم از
جیب در جمعیتهای پنجک پنجم

 45/32درصد

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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نمودار :19-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در پنجک اول (در جمعیتهایی که
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

ک پنجم (در
نمودار :20-2سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در پنج 
جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398
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متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب بهصورت کل و به تفکیک خدمات سالمت (سال)

این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت (سال)

نمـودار  21-2متوسـط سـرانۀ پرداخـت مسـتقیم از جیـب را
بهصـورت کل و بهتفکیـک انـواع خدمات سلامت در سـطح کل
جمعیـت در سـال  1398نشـان میدهد .متوسـط سـرانۀ پرداخت
از جیـب کل بـر اسـاس قیمتهـای ثابـت 4154088 ،ریـال بوده

اسـت .بیشـترین پرداخـت مسـتقیم از جیـب در ایـن سـال بـرای
دریافـت محصوالت دارویـی و کمترین پرداخت مسـتقیم از جیب
بـرای دریافـت محصـوالت و خدمـات مربـوط بـه درمـان و ترک
اعتیـاد بوده اسـت.

نمودار :21-2متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب به صورت کل و به تفکیک خدمات سالمت
(در سطح کل جمعیت)

ب-به تفکیک محل سکونت خانوار(سال)

در نمـودار 22-2متوسـط سـرانۀ پرداختهـای مسـتقیم از جیـب
بـرای دریافـت انـواع خدمـات سلامت (سـرپایی ،بسـتری)... ،
بـرای جمعیتهـای شـهری و روسـتایی ارائـه شدهاسـت .در همـۀ
مـوارد جمعیتهـای شـهری نسـبت بـه جمعیتهـای روسـتایی
هزینههـای بیشـتری از جیـب بـرای دریافـت خدمـات سلامت

در سـال  1398پرداخـت کردهانـد .براسـاس ایـن نمودار بیشـترین
پرداخـت مسـتقیم از جیـب برای دریافـت محصـوالت دارویی بوده
اسـت؛ در جمعیتهای شـهری متوسـط سـرانۀ پرداخت مستقیم از
جیـب برای محصـوالت دارویی  1333011ریـال و در جمعیتهای
روسـتایی  923130ریـال بـوده اسـت.

نمودار :22-2متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب به صورت کل و به تفکیک خدمات سالمت
(به تفکیک محل سکونت خانوار)

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای

جدول 5-2و نمودار 23-2متوسط سرانۀ پرداخت از جیب کل و
انواع خدمات سالمت را (سرپایی ،بستری و  )...بهتفکیک پنجکهای
هزینهای نشان میدهند .با توجه به جدول  5-2متوسط سرانۀ
پرداخت از جیب بهصورت کل و برای دریافت انواع خدمات سالمت
در جمعیتهای پنجک پنجم بیشتر از سایر پنجکها بوده است؛
بهطوریکه متوسط سرانۀ پرداخت مستقیم از جیب در جمعیتهای
ثروتمند (پنجک پنجم) نسبت به پنجک اول تقریب ًا  16/67برابر

بوده است .نمودار  ،23-2پرداختهای مستقیم از جیب برای
دریافت انواع خدمات سالمت را در پنجکهای هزینهای اول و
پنجم نشان میدهد .با توجه به این نمودار در پنجک پنجم بیشترین
پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات دندانپزشکی بوده
است و خدمات مربوط به درمان و ترک اعتیاد کمترین پرداخت
مستقیم از جیب را دارا بودهاند .در پنجک اول بیشترین پرداخت
مستقیم از جیب برای دریافت دارو بودهاست.

جدول :5-2متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب به صورت کل و به تفکیک خدمات سالمت به تفکیک
پنجکهای هزینهای

ردیف

پنجکهای
هزینهای

دارو

رسپایی

دندانپزشکی پاراکلینیک

ترک و
درمان
اعتیاد

محصوالت
پزشکی و
بسرتی
تجهیزات درمانی

پرداخت از جیب
کل

1

پنجک اول

375931

109886

26082

68955

4535

118880

18179

722450

2

پنجک دوم

656704

206352

94974

195224

10890

283971

47595

1495710

3

پنجک سوم

961576

315344

168100

413535

13190

414317

96271

2382333

4

پنجک چهارم 1397616

464071

671111

656250

10503

759698

171021

4130269

5

2765977

879970

3050880

1633589

6081

2139081

1566928

12042505

پنجک پنجم

نمودار :23-2متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب به صورت کل و به تفکیک خدمات سالمت
در جمعیتهای پنجک اول و پنجم هزینهای
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شاخصهزینههای کمرشکن سالمت (کلهزینههای مرصفی،هزینههای مواد غیرخوراکی،
ظرفیت پرداخت خانوار (روش سازمان جهانی بهداشت))

این شاخص به ترتیب در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار و سپس به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار

جـدول  ،6-2درصـد رخـداد هزینههای کمرشـکن سلامت را با
اسـتفاده از همـۀ روشهـای موجـود و مقادیر آسـتانهای مختلف
در سـطح کل جمعیـت و بهتفکیـک محـل سـکونت خانوارها در
سـال  1398نشـان میدهـد .براسـاس ایـن جـدول بـا افزایـش
مقـدار آسـتانهای درصـد رخـداد هزینههای کمرشـکن سلامت
کاهـش یافتهاسـت .در سـال  1398سـهم پرداخـت مسـتقیم از
جیـب بـرای  3/46درصد از جمعیـت از  25درصد کل هزینههای
مصرفـی آنهـا تجاوز کرده اسـت .برای  2/04درصـد از جمعیت

نیـز هزینههـای سلامت بیـش از  40درصـد ظرفیـت پرداخـت
آنهـا بوده اسـت .با اسـتفاده از روش سـازمان جهانی بهداشـت
بهترتیـب حـدود  1/68و  3/13درصـد از جمعیتهـای شـهری
و روسـتایی بیـش از  40درصـد از ظرفیـت پرداختشـان را بـرای
سلامت پرداخـت کردهانـد .حـدود  3/31درصـد از جمعیتهای
شـهری و  3/93درصـد از جمعیتهای روسـتایی نیز بیش از 25
درصـد از کل هزینههـای مصرفیشـان را بـرای دریافـت خدمات
سلامت پرداخـت کردهاند.

جدول :6-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای 40 ،25 ،10
(در سطح کل جمعیت و محل سکونت)

سهم پرداخت از جیب (از)

در سطح کل جمعیت

جمعیتهای شهری

جمعیتهای روستایی

آستانه

40

10

25

کلهزینههای مصرفی

15/35

3/46

0/97

هزینههای مواد غیرخوراکی

22/84

6/99

2/32

ظرفیت پرداخت خانوار (روش سازمان جهانی بهداشت)

21/75

6/29

2/04

کلهزینههای مصرفی

15/16

3/31

0/95

هزینههای مواد غیرخوراکی

21/65

6/25

1/89

ظرفیت پرداخت خانوار (روش سازمان جهانی بهداشت)

20/73

5/58

1/68

کلهزینههای مصرفی

15/91

3/93

1/04

هزینههای مواد غیرخوراکی

26/44

9/25

3/59

ظرفیت پرداخت خانوار (روش سازمان جهانی بهداشت)

24/83

8/46

3/13

ب -به تفکیک پنجکهای هزینهای
جــدول  7-2درصــد رخــداد هزینههــای کمرشــکن ســامت

از کل هزینههــای مصرفیشــان را بــرای دریافــت خدمــات

را بهتفکیــک پنجکهــای هزینــهای و بــا بهرهگیــری ســامت و  3/22درصــد از آنهــا بیــش از  40درصــد از
از روشهــای مختلــف نشــان میدهــد .در همــۀ مقادیــر ظرفیــت پرداختشــان را بــرای ســامت در ســال  1398پرداخــت
آســتانهای ،بیشــترین و کمتریــن درصــد مواجــه بــا هزینههــای کردهانــد .در جمعیتهــای فقیــر (پنجــک اول) درصــد مواجــه
کمرشــکن ســامت بهترتیــب در جمعیتهــای پنجــک پنجــم

بــا هزینههــای کمرشــکن ســامت بهصــورت تجــاوز

و اول اتفــاق افتــاده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  6/29 ،7-2پرداختهــای مســتقیم از جیــب از  25درصــد کل هزینههــای
درصــد از جمعیتهــای پنجــک پنجــم بیــش از  25درصــد

مصرفــی  1/62درصــد بودهاســت.

جدول :7-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای  25 ،10و 40
به تفکیک پنجکهای هزینهای

پنجکهای هزینهای

کلهزینههای مرصفی

مواد غیرخوراکی
آستانه

ظرفیت پرداخت خانوار

40

10

25

40

10

25

40

10

25

19/56

5/48

1/34

اول

10/32

1/62

0/21

19/68

5/52

1/34

5/90

1/78

دوم

12/85

2/30

0/44

21/74

6/21

1/96

21/19

1/93

سوم

14/51

3/09

0/63

21/78

6/09

2/09

20/91

5/63

چهارم

18/35

4/00

1/10

25/27

7/39

2/32

23/58

6/31

1/95

پنجم

20/71

6/29

2/46

25/73

9/74

3/88

23/51

8/13

3/22

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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شاخصهزینههای کمرشکن سالمت (به تفکیک انواع خدمات سالمت)

این شاخص به ترتیب در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار
یک خانوار به علت پرداخت از جیب برای هر نوع خدمات سالمتی

از  25درصد از کل هزینههای مصرفی و  40درصد از ظرفیت

میتواند با هزینههای کمرشکن سالمت روبه رو شود .جدول

پرداخت (روش سازمان جهانی بهداشت) ،در سطح کل جمعیت

 8-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت

و خانوارهای شهری ،خدمات دندانپزشکی و در سطح خانوارهای

جیب انواع خدمات سالمت و نه
را به تفکیک پرداخت مستقیم از ِ

روستایی بهترتیب خدمات بستری و دارو سبب بیشترین مواجه

پرداخت مستقیم از جیب کل ،در سطح کل جمعیت و به تفکیک با هزینههای کمرشکن سالمت بودهاند .در سطح کل جمعیت و
محل سکونت خانوار نشان میدهد .با توجه به این جدول ،در سطح

همچنین در سطح خانوارهای شهری و روستایی ،پرداخت برای

کل جمعیت و خانوارهای شهری و روستایی ،داروها سبب رخداد

دریافت خدمات ترک و درمان اعتیاد و خدمات سرپایی کمترین

بیشترین مواجه با هزینههای کمرشکن سالمت بودهاند( .در 10

مواجه را با هزینههای کمرشکن سالمت به وجود آوردهاند .الزم

درصد کل هزینههای مصرفی)؛ به طوریکه  3/23درصد از کل

به ذکر است که نتایج ارائه شده در جدول  8-2با احتساب همۀ

جمعیت و  2/90و  4/24درصد از جمعیتهای شهری و روستایی جمعیتها محاسبه شده است؛ چه خانوارهایی که برای خدمات
تنها به علت پرداخت برای دارو با هزینههای کمرشکن سالمت

سالمت پرداخت از جیب داشتهاند و چه خانوارهایی که از سوی

روبه رو شدهاند .به صورت تجاوز پرداختهای مستقیم از جیب

آنها هیچگونه پرداختی برای خدمات سالمت صورت نگرفته است.

 3/23درصد

از کل جمعیت تنها بهعلت پرداخت از جیب
برای دریافت دارو با صرف بیش از  10درصد
از کل هزینههای مصرفیشان باهزینههای
کمرشکن سالمت مواجه شدهاند

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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جدول :8-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای  25 ،10و 40
به تفکیک انواع خدمات سالمت در سطح کل جمعیت و محل سکونت

خدمات سالمت

در سطح کل جمعیت

جمعیتهای شهری

جمعیتهای روستایی

کلهزینههای مرصفی

هزینههای مواد
غیرخوراکی

ظرفیت پرداخت خانوار
(روش سازمان جهانی
بهداشت)

سرپایی

10

25

40

10

25

40

10

25

40

0/23

0/05

0/03

0/53

0/09

0/03

0/49

0/09

0/03

بستری

2/50

0/57

0/17

3/82

1/04

0/38

3/60

0/99

0/33

پاراکلینیک

1/78

0/25

0/04

3/01

0/58

0/15

2/81

0/52

0/13

دارو

3/23

0/33

0/03

6/69

0/94

0/19

6/18

0/85

0/13

دندانپزشکی

2/31

0/60

0/16

2/81

0/95

0/39

2/69

0/89

0/36

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

0/38

0/13

0/09

0/63

0/16

0/11

0/56

0/15

0/10

درمان و ترک اعتیاد

0/07

0/02

0/01

0/08

0/05

0/01

0/08

0/05

0/01

سرپایی

0/18

0/04

0/01

0/36

0/07

0/02

0/33

0/07

0/02

بستری

2/51

0/56

0/17

3/73

0/91

0/34

3/50

0/88

0/29

پاراکلینیک

1/61

0/23

0/04

2/65

0/46

0/12

2/46

0/41

0/11

دارو

2/90

0/24

0/02

5/57

0/63

0/10

5/15

0/57

0/05

دندانپزشکی

2/70

0/67

0/16

3/26

1/02

0/39

3/14

0/96

0/36

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

0/39

0/16

0/11

0/64

0/17

0/13

0/57

0/17

0/12

درمان و ترک اعتیاد

0/07

0/01

0/01

0/07

0/05

0/01

0/07

0/05

0/01

سرپایی

0/36

0/08

0/06

1/02

0/16

0/07

0/95

0/14

0/07

بستری

2/48

0/59

0/16

4/09

1/44

0/50

3/89

1/32

0/47

پاراکلینیک

2/29

0/31

0/05

4/12

0/95

0/24

3/86

0/85

0/21

دارو

4/24

0/59

1/85 10/08 0/07

0/44

9/31

1/71

0/38

دندانپزشکی

1/10

0/41

0/17

1/44

0/72

0/38

1/33

0/65

0/35

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

0/35

0/05

0/02

0/61

0/12

0/04

0/53

0/10

0/04

درمان و ترک اعتیاد

0/05

0/03

0/01

0/09

0/05

0/03

0/09

0/05

0/03

جدول  9-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن
جیب انواع خدمات
سالمت را به تفکیک پرداخت مستقیم از ِ
سالمت و نه پرداخت مستقیم از جیب کل در پنجکهای
هزینهای نشان میدهد .در پنجکهای اول تا سوم ،دارو سبب
ن مواجۀ جمعیتها با هزینههای کمرشکن سالمت
بیشتری 
بودهاند؛ به طوریکه بهترتیب  3/27 ، 3/42و  3/16درصد از
جمعیتهای پنجکهای اول تا سوم تنها به علت پرداخت از جیب
برای دریافت دارو با صرف بیش از  10درصد از کل هزینههای
مصرفیشان با هزینههای کمرشکن سالمت مواجه شدهاند .در
جمعیتهای پنجک چهارم و پنجم خدمات دندانپزشکی سبب
بیشترین مواجۀ این جمعیتها با هزینههای کمرشکن سالمت
ک اول برای دارو و در پنجک دوم و سوم برای
بودهاند .در پنج 
دریافت خدمات بستری با صرف بیش از  25درصد از کل

هزینههای مصرفی بهترتیب  0/43 ،0/27و  0/53درصد از جمعیت
با هزینههای کمرشکن سالمت روبهرو شدهاند .در پنجک چهارم
و پنجم خدمات دندانپزشکی بهترتیب با  0/70و  1/60درصد
(با احتساب  25درصد از کل هزینههای مصرفی) ،علت بیشترین
مواجه با هزینههای کمرشکن سالمت بودهاست .براساس روش
سازمان جهانی بهداشت ( 40درصد ظرفیت پرداخت) در پنجک
اول دارو ،پنجک دوم خدمات دندانپزشکی ،پنجک سوم خدمات
بستری بهترتیب با  0/31 ،0/22و  0/38درصد ،سبب رخداد
بیشترین مواجه با هزینههای کمرشکن سالمت در سال 1398
شدهاند؛ همچنین با احتساب  40درصد ظرفیت پرداخت خانوار ،در
پنجک چهارم و پنجم خدمات دندانپزشکی بهترتیب با  0/42و
 0/73درصد سبب رخداد بیشترین مواجه با هزینههای کمرشکن
سالمت در سال  1398شدهاند.

 3/42درصد

ک اول
از جمعیت پنج 
تنها به علت پرداخت از جیب برای دریافت
دارو با صرف بیش از  10درصد از کل هزینههای
مصرفیشان با هزینههای کمرشکن سالمت
مواجه شدهاند

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت

ب -به تفکیک پنجکهای هزینهای
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جدول :9-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای  25 ،10و 40
به تفکیک انواع خدمات سالمت در پنجکهای هزینهای
پنجکهای
هزینهای

خدمات سالمت

سرپایی

0/16

0/01

0/00

0/80

0/04

0/01

0/79

0/04

پاراکلینیک

0/82

0/10

0/00

1/97

0/24

0/10

1/96

0/23

0/10

دارو

دندانپزشکی

سرپایی

0/04
2/64

پاراکلینیک

1/47

دندانپزشکی

0/93

دارو

3/27

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

0/12

سرپایی

0/17

بستری

پاراکلینیک
دارو

دندانپزشکی

0/12
1/95
2/14
3/16
1/11

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

0/46

سرپایی

0/30

درمان و ترک اعتیاد
بستری

پاراکلینیک
دارو

دندانپزشکی

0/11
3/08
2/23
3/40
3/63

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

0/42

سرپایی

0/35

درمان و ترک اعتیاد
بستری

پاراکلینیک
پنجم

0/31

0/16

درمان و ترک اعتیاد

چهارم

3/42

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

بستری

سوم

1/33

0/21

درمان و ترک اعتیاد

دوم

10

25

40

10

25

40

10

25

40

0/01

بستری

اول

کلهزینههای مرصفی

هزینههای مواد
غیرخوراکی

ظرفیت پرداخت خانوار
(روش سازمان جهانی
بهداشت)

دارو

دندانپزشکی

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی
درمان و ترک اعتیاد

0/05
3/51
2/23
2/91
5/55
0/70
0/01

0/26
0/27
0/12
0/03
0/00
0/01
0/43
0/11
0/35
0/34
0/01
0/05
0/01
0/53
0/30
0/30
0/27
0/08
0/00
0/10
0/55
0/23
0/29
0/70
0/11
0/02
0/13
1/06
0/52
0/45
1/60
0/42
0/01

0/04
0/01
0/00
0/00
0/00
0/00
0/09
0/00
0/01
0/04
0/00
0/01
0/01
0/14
0/09
0/04
0/10
0/01
0/00
0/02
0/16
0/00
0/01
0/23
0/09
0/01
0/11
0/41
0/11
0/07
0/45
0/34
0/01

2/79
8/61
0/54
0/26
0/10
0/50
3/82
2/67
6/89
1/20
0/56
0/12
0/33
3/54
3/72
7/05
1/51
0/71
0/11
0/48
4/12
3/49
6/06
4/53
0/70
0/05
0/52
4/82
3/22
4/84
6/26
0/95
0/01

0/74
1/36
0/21
0/07
0/04
0/07
1/06
0/39
1/04
0/56
0/05
0/05
0/02
0/99
0/79
0/87
0/54
0/11
0/09
0/19
1/12
0/70
0/76
1/26
0/12
0/04
0/14
1/30
0/77
0/66
2/16
0/44
0/01

0/18
0/22
0/11
0/01
0/00
0/01
0/29
0/02
0/15
0/31
0/01
0/05
0/01
0/42
0/22
0/19
0/22
0/02
0/01
0/03
0/31
0/15
0/11
0/43
0/11
0/01
0/11
0/68
0/26
0/28
0/87
0/37
0/01

2/77
8/58
0/54
0/26
0/10
0/45
3/79
2/60
6/63
1/18
0/56
0/12
0/32
3/27
3/50
6/43
1/47
0/63
0/11
0/42
3/85
3/23
5/43
4/35
0/57
0/05
0/46
4/30
2/76
3/84
5/94
0/77
0/01

0/74
1/34
0/21
0/07
0/04
0/06
1/01
0/38
1/00
0/54
0/04
0/05
0/02
0/91
0/73
0/80
0/51
0/11
0/09
0/19
1/06
0/59
0/52
1/13
0/12
0/04
0/13
1/22
0/68
0/60
2/04
0/42
0/01

0/18
0/22
0/11
0/01
0/00
0/01
0/29
0/02
0/15
0/31
0/01
0/05
0/01
0/38
0/22
0/15
0/21
0/02
0/01
0/02
0/24
0/13
0/05
0/42
0/11
0/01
0/11
0/57
0/21
0/10
0/73
0/37
0/01
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شاخصهزینههای کمرشکن سالمت (در جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

این شاخص به ترتیب در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار و سپس به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار

جدول  10-2درصد رخداد هزینههای کمرشکن سالمت را با
ش موجود برای محاسبۀ این شاخص و مقادیر
استفاده از سه رو 
آستانهای مختلف در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت
خانوارها در سال  1398نشان میدهد .در این جدول ،نتایج ارائهشده
تنها با احتساب جمعیتهایی محاسبهشده است که پرداخت مستقیم
از جیب داشتهاند .در سال  1398پرداخت مستقیم از جیب برای
 5/07درصد از کل جمعیتی که برای دریافت خدمات سالمت
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند ،بهصورت تجاوز از  25درصد
کل هزینههای مصرفی کمرشکن بودهاست .برای  2/99درصد از

این جمعیتها نیز هزینههای سالمت بیش از  40درصد ظرفیت
پرداخت آنها بوده و سبب مواجهشدن آنها با هزینههای کمرشکن
سالمت شدهاست .با توجه به این جدول هزینههای سالمت بیشتر
باعث مواجهشدن جمعیتهای روستایی با هزینههای کمرشکن
سالمت شدهاست؛ بهطوریکه  4/68درصد از جمعیتهای
روستایی با صرف بیش از  40درصد از ظرفیت پرداختشان برای
دریافت خدمات سالمت ،با هزینههای کمرشکن سالمت روبهرو
شدهاند .در حالی که در محل سکونت شهری  2/45درصد جمعیت
با هزینههای کمرشکن سالمت روبه رو شدهاند.

جدول :10-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای  25 ،10و 40
(در سطح کل جمعیت و محل سکونت -در جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

سهم پرداخت از جیب (از)

در سطح کل جمعیت

جمعیتهای شهری

جمعیتهای روستایی

آستانه

40

10

25

کلهزینههای مصرفی

22/48

5/07

1/42

هزینههای مواد غیرخوراکی

33/46

10/24

3/39

ظرفیت پرداخت خانوار (روش سازمان جهانی بهداشت)

31/86

9/21

2/99

کلهزینههای مصرفی

22/07

4/81

1/38

هزینههای مواد غیرخوراکی

31/52

9/09

2/76

ظرفیت پرداخت خانوار (روش سازمان جهانی بهداشت)

30/18

8/12

2/45

کلهزینههای مصرفی

23/76

5/87

1/56

هزینههای مواد غیرخوراکی

39/49

13/81

5/37

ظرفیت پرداخت خانوار (روش سازمان جهانی بهداشت)

37/09

12/63

4/68

برای  2/99درصد از جمعیتها
هزینههای سالمت بیش از  40درصد
ظرفیت پرداخت آنها بوده است
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ب -به تفکیک پنجکهای هزینهای

جـدول ،11-2درصـد رخـداد هزینههای کمرشـکن سلامت را با
اسـتفاده از همـۀ روشهـای موجود و مقادیر آسـتانهای مختلف به
تفکیـک پنجکهـای هزینـهای در سـال  1398نشـان میدهـد.
در ایـن جـدول ،نتایـج ارائهشـده تنهـا بـا احتسـاب جمعیتهایـی
محاسبهشـده اسـت کـه پرداخـت مسـتقیم از جیـب داشـتهاند .با
توجـه بـه ایـن جـدول ،بیشـترین رخـداد هزینههـای کمرشـکن
سلامت در جمعیتهـای ثروتمنـد (پنجـک پنجـم) اتفـاق
افتادهاسـت؛ بهطوریکـه  8/11درصـد از جمعیتهـای ثروتمندی

کـه در سـال  1398بـرای دریافـت خدمـات سلامت پرداخـت
مسـتقیم از جیـب داشـتهاند بـا صـرف بیـش از  25درصـد از کل
هزینههـای مصرفیشـان با هزینههای کمرشـکن سلامت مواجه
شـدهاند؛ درحالیکـه در جمعیتهـای پنجـک اول ایـن عـدد برابر
بـا  2/89درصـد بودهاسـت .بهصورت تجـاوز هزینههای سلامت
از  40درصـد ظرفیـت پرداخـت 2/39 ،درصـد از جمعیتهـای
پنجـک اول و  4/15درصـد از جمعیتهـای پنجـک پنجـم بـا
هزینههـای کمرشـکن سلامت روبـهرو شـدهاند.

جدول :11-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای  25 ،10و  40به
تفکیک پنجکهای هزینهای (در جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

کلهزینههای مرصفی

مواد غیرخوراکی

پنجکهای هزینهای

ظرفیت پرداخت خانوار

آستانه
10

25

40

10

25

40

10

25

40

اول

18/38

2/89

0/37

35/05

9/83

2/39

34/83

9/76

2/39

دوم

19/66

3/53

0/68

33/27

9/50

2/99

32/42

9/03

2/72

سوم

20/63

4/39

0/90

30/97

8/67

2/98

29/74

8/01

2/74

چهارم

25/48

5/56

1/53

35/09

10/27

3/22

32/75

8/77

2/71

پنجم

26/72

8/11

3/17

33/20

12/56

5/00

30/33

10/48

4/15

 8/11درصد

از جمعیت ثروتمند که بـرای دریافـت خدمـات
سالمت پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند با صرف
بیش از 25درصد از کل هزینههـای مصرفیشان با
هزینههای کمرشکن سالمت مواجه شدهاند
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شاخصهزینههای کمرشکن سالمت (به تفکیک انواع خدمات سالمت در جمعیتهایی که
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

این شاخص به ترتیب در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار
جـدول  12-2نسـبت جمعیـت مواجـه شـده بـا هزینههـای درصد از کل هزینههای مصرفی)؛ بهطوریکه  14/73درصد از
کمرشـکن سلامت را کـه تنهـا بـه دلیـل پرداخـت مسـتقیم از کل جمعیت تنها به علت پرداخت مستقیم از جیب برای استفاده
جیـب بـرای دریافـت نـوع خاصـی از خدمت (سـرپایی ،بسـتری از خدمات مرتبط با ترک و درمان اعتیاد با هزینههای کمرشکن
و )..و نـه بـه علـت تمامی پرداختهـای مسـتقیم از جیب آنها ،سالمت روبهرو شدهاند .با توجه به نتایج ارائهشده در این جدول،
بـا هزینههـای کمرشـکن سلامت مواجـه شـدهاند بهترتیـب در خدمات دندانپزشکی دومین خدماتی محسوب میشوند که سبب
سـطح کل جمعیـت و بـه تفکیـک محل سـکونت خانوار نشـان رخداد هزینههای کمرشکن سالمت در جمعیتهای استفادهکننده
میدهـد .در ایـن جـدول ،نتایج ارائهشـده برای یـک نوع خدمت از این خدمات به علت پرداخت مستقیم از جیب شدهاند .در سطح
خـاص ،بـا احتسـاب جمعیتهایی صـورت گرفته اسـت که برای جمعیتهای روستایی و شهری ،خدمات دندانپزشکی بهتنهایی
باعث مواجهشدن بهترتیب  6/50و  12/24درصد از جمعیت
آن خدمـت خـاص پرداخـت مسـتقیم از جیـب داشـتهاند.
با توجه به این جدول ،در سطح کل جمعیت و در سطح خانوارهای با هزینههای کمرشکن سالمت بهصورت صرف بیش از 40
شهری و روستایی ،پرداختهای مستقیم از جیب برای دریافت درصد از ظرفیت پرداخت (روش سازمان جهانی بهداشت) ،و در
خدمات ترک و درمان اعتیاد و خدمات دندانپزشکی سبب رخداد سطح کل جمعیت باعث مواجهشدن  13/22درصد از جمعیت با
بیشترین مواجه با هزینههای کمرشکن سالمت بودهاند (در  25هزینههای کمرشکن سالمت شدهاست.

 14/73درصد

از کل جمعیت با صرف  25درصد از هزینههای
مصرفی تنها به علت پرداخت مستقیم از جیب برای
استفاده از خدمات مرتبط با ترک و درمان اعتیاد با
هزینههای کمرشکن سالمت روبهرو شدهاند

جدول :12-2نسبت جمعیت مواجه شده باهزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای  25 ،10و  40به تفکیک
انواع خدمات سالمت در سطح کل جمعیت و محل سکونت (در جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)

ردیف

خدمات سالمت

1

در سطح کل
جمعیت

2

جمعیتهای
شهری

3

جمعیتهای
روستایی

کلهزینههای مرصفی

هزینههای مواد
غیرخوراکی

ظرفیت پرداخت خانوار
(روش سازمان جهانی
بهداشت)

سرپایی

10

25

40

10

25

40

10

25

40

0/57

0/13

0/07

1/31

0/23

0/08

1/21

0/22

0/08

بستری

3/34 14/77

6/14 22/52 0/99

5/83 21/21 2/22

1/96

پاراکلینیک

1/57 11/23

3/67 19/05 0/26

3/30 17/75 0/95

0/85

0/56

1/57 11/25 0/05

1/43 10/39 0/32

0/22

دارو
دندانپزشکی
محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی
درمان و ترک اعتیاد

5/44

7/14 17/74 53/96 7/74 18/98 56/23 3/30 12/11 46/21
5/65

1/90

13/22 41/63 69/00 13/22 41/63 69/00 5/47 14/73 58/89

سرپایی

0/46

بستری

3/37 15/08

پاراکلینیک
دارو
دندانپزشکی
محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی
درمان و ترک اعتیاد

1/30

9/35

2/34

1/55

8/25

2/24

0/18

0/05

5/47 22/39 1/03

5/27 21/01 2/01

1/72

2/81 16/25 0/23 1/140 9/88

2/54 15/10 0/74

0/67

1/06

0/95

0/09

4/87

0/11

0/41

0/04

0/03

0/90

9/35

0/18

0/05

0/17

0/83

8/65

6/30 16/90 55/11 6/84 17/97 57/13 2/85 11/72 47/42
5/43

2/13

1/53

8/85

2/38

1/74

7/83

2/35

سرپایی
بستری

3/27 13/89

8/03 22/88 0/87

پاراکلینیک

2/15 15/91

6/64 28/68 0/33

5/92 26/85 1/68

1/00

3/13 17/04 0/12

2/89 15/73 0/75

دندانپزشکی
محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی
درمان و ترک اعتیاد

1/72

9/84 40/50 63/57 9/84 40/50 63/57 4/69 11/82 63/21
0/91

دارو

1/53

7/16

0/19

0/16

2/55

0/39

0/34

0/18

0/18

2/38

7/40 21/75 2/80

2/64
1/47
0/64

12/24 22/86 46/96 13/24 25/17 50/73 6/03 14/48 38/83
6/55

0/93

2/18 11/44 0/34

0/77

9/99

1/80

0/76

23/94 45/20 86/21 23/94 45/20 86/21 7/97 23/94 45/20
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ب -به تفکیک پنجکهای هزینهای

جدول 13-2به تفکیک پنجکهای هزینهای نسبت جمعیتهایی
را نشان میدهد که تنها به دلیل پرداخت مستقیم از جیب برای
دریافت نوع خاصی از خدمت (سرپایی ،بستری و  )...و نه به
علت تمامی پرداختهای مستقیم از جیب آنها ،با هزینههای
کمرشکن سالمت مواجه شدهاند .درواقع در این جدول ،نتایج
ارائهشده برای یک نوع خدمت خاص ،با احتساب جمعیتهایی
صورت گرفته است که برای آن خدمت خاص پرداخت مستقیم
از جیب داشتهاند .با توجه به این جدول ،در پنجک اول ،خدمات
درمان و ترک اعتیاد علت بیشترین مواجه با هزینههای کمرشکن
سالمت بوده است؛ بهطوریکه  24/55درصد از جمعیتهای
ک اول با صرف بیش از  10درصد از کل هزینههای مصرفی
پنج 
خود تنها برای دریافت خدمات درمان و ترک اعتیاد با هزینههای
کمرشکن سالمت مواجه شدهاند .در جمعیتهای پنجک اول،
پس از خدمات درمان و ترک اعتیاد ،خدمات دندانپزشکی دومین
خدماتی بودهاند که سبب بیشترین بروز هزینههای کمرشکن

سالمت در این جمعیتها شدهاند .در پنجکهای دوم تا چهارم
نیز خدمات مربوط به ترک و درمان اعتیاد سبب بیشترین مواجه
با هزینههای کمرشکن سالمت بودهاند (آستانۀ  10درصد کل
هزینههای مصرفی) .در پنجک پنجم  14/47درصد از جمعیت
با صرف بیش از  25درصد از هزینههای مصرفی برای خدمات
دندانپزشکی و  13/45درصد ،با صرف بیش از  40درصد از
ظرفیت پرداخت برای خدمات مربوط به ترک و درمان اعتیاد با
هزینههای کمرشکن سالمت روبهرو شدهاند.
در پنجک اول 7/51 ،درصد از جمعیت با صرف  25درصد از کل
هزینههای مصرفی و  6/62درصد با صرف  40درصد از ظرفیت
پرداخت خود برای دریافت خدمات دندانپزشکی در سال 1398
با هزینههای کمرشکن سالمت روبه رو شدهاند .الزم به ذکر
است که درصدهای ذکر شده تنها با احتساب جمعیتهایی از
این پنجک بوده است که برای خدمات دندانپزشکی پرداخت
از جیب داشتهاند.

 14/47درصد

از جمعیت پنجک پنجم دارای پرداخت از جیب
با صرف  25درصد ازهزینههای مصرفی
برای خدمات دندانپزشکی
باهزینههای کمرشکن سالمت مواجه شدهاند.

جدول :13-2نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقادیر آستانهای  25 ،10و  40به تفکیک انواع
خدمات سالمت در پنجکهای هزینهای (در جمعیتهایی که پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)
پنجکهای
هزینهای

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

خدمات سالمت

کلهزینههای مرصفی
10

25

40

هزینههای مواد غیرخوراکی
10

25

40

ظرفیت پرداخت خانوار

(روش سازمان جهانی بهداشت)

10

25

40

سرپایی

0/54

0/02

0/00

2/66

0/13

0/02

2/66

0/13

0/02

بستری

9/96

1/89

0/27

20/41

5/68

1/30

20/27

5/68

1/30

پاراکلینیک

12/35

1/46

0/00

29/71

3/70

1/51

29/58

3/50

1/50

دارو

7/17

0/54

0/03

17/54

2/73

0/44

17/52

2/69

0/44

دندانپزشکی

21/02

7/51

0/00

36/24

13/72

6/62

36/24

13/72

6/62

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

6/43

0/78

0/00

8/80

2/17

0/45

8/80

2/17

0/45

درمان و ترک اعتیاد

24/55

0/00

0/00

49/32

24/55

0/00

49/32

24/55

0/00

سرپایی
بستری

0/42

0/02

0/00

1/35

0/20

0/02

1/22

0/15

0/02

16/73

2/68

0/57

24/18

6/77

1/83

23/99

6/47

1/83

پاراکلینیک

11/49

0/83

0/00

20/47

3/32

0/19

19/89

3/20

0/19

دارو

5/53

0/61

0/03

11/93

1/89

0/27

11/46

1/83

0/26

دندانپزشکی

41/18

15/58

1/65

52/84

23/72

14/04

52/03

23/57

14/04

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

1/90

0/28

00/0

9/39

0/90

0/28

9/37

0/69

0/28

درمان و ترک اعتیاد

92/57

26/21

9/32

100

27/12

26/21

100

27/12

26/21

سرپایی
بستری

0/39

0/02

0/01

0/78

0/05

0/02

0/74

0/04

0/02

11/59

3/08

0/87

21/05

5/43

2/44

19/55

4/99

2/22

پاراکلینیک

12/98

1/76

0/51

22/50

4/48

1/32

21/19

4/14

1/28

دارو

5/14

0/49

0/06

11/46

1/32

0/29

10/54

1/20

0/23

دندانپزشکی

33/45

7/27

2/74

44/95

16/09

5/83

43/73

14/74

5/70

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

6/53

1/05

0/09

9/79

1/52

0/34

8/81

1/48

0/24

درمان و ترک اعتیاد

89/64

14/57

2/38

90/72

75/19

17/95

90/72

75/19

17/95

سرپایی
بستری

0/71

0/23

0/04

1/12

0/45

0/06

0/99

0/45

0/05

16/59

2/99

0/81

22/43

6/31

1/65

20/95

5/95

1/25

پاراکلینیک

11/14

1/13

0/03

17/70

3/63

0/76

16/41

3/02

0/65

دارو

5/39

0/47

0/02

9/66

1/22

0/19

8/56

0/84

0/09

دندانپزشکی

52/33

10/60

3/31

65/34

18/87

6/72

62/66

16/90

6/58

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

5/41

1/35

1/22

9/05

1/58

1/35

7/40

1/56

1/35

درمان و ترک اعتیاد

72/54

36/56

12/11

77/90

70/86

15/37

77/90

70/86

15/37

سرپایی
بستری

0/74

0/27

0/23

1/11

0/29

0/24

0/97

0/28

0/24

17/71

5/42

2/06

24/40

6/43

3/46

21/34

6/03

2/92

پاراکلینیک

9/59

2/22

0/47

13/94

3/30

1/11

11/87

2/92

0/88

دارو

4/38

0/67

0/10

7/23

0/99

0/41

5/73

0/90

0/16

دندانپزشکی

50/83

14/47

4/25

57/46

19/68

7/82

54/50

18/52

6/57

محصوالت پزشکی و تجهیزات درمانی

7/12

4/25

3/44

9/63

4/44

3/76

7/88

4/26

3/70

درمان و ترک اعتیاد

45/13

45/13

45/13

45/13

45/13

45/13

45/13

45/13

45/13
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این شاخص به ترتیب در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت

جدول  14-2نسبت جمعیتهای فقیر و جمعیتهای غیرفقیری
را نشان میدهد که هزینههای روزانۀ آنها در سال  1398بهعلت
هزینههای سالمت به زیر خط فقر سقوط کردهاست .براساس این
جدول ،بهطورکلی در ایران در سال  4/67 ،1398درصد از جمعیت
زیر خط فقر قرار داشتهاند که از این نسبت 1/89درصد پرداخت
مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت داشتهاند .در این
سال  0/72درصد از جمعیت غیرفقیر ایران بهعلت هزینههای

سالمت فقیر و هزینههای روزانۀ آنها زیر خط فقر قرار گرفتهاست.
بهطورکلی ،هزینههای سالمت باعث شدهاست که  2/61درصد از
ت کشور بهعلت پرداخت مستقیم از جیب برای اولین بار فقیر
جمعی 
شوند یا قبال فقیر بودهاند و هماکنون با این پرداختها فقیرتر شوند.
با توجه به این جدول شاخص شکاف فقر در جمعیتهای مواجه
شده با هزینههای فقرزای سالمت در سطح کل جمعیت در سال
0/16 ،1398درصد ،خط فقر بوده است.

جدول :14-2جمعیتهای فقیر و شاخصهزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی
بهداشت -در سطح کل جمعیت)

ردیف

شاخص (درصد)

کل جمعیت

1

جمعیت زیر خط فقر

4/67

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

1/89

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/72

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ جمعیتهای مواجه شده با
 4هزینههای فقرزای سالمت
5

شکاف فقر

2/61
0/16

در سال 1398

 4/67درصد

از جمعیت زیر خط فقر قرار داشتهاند
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ب-به تفکیک محل سکونت خانوار

جدول  15-2شاخص جمعیتهای زیر خط فقر و هزینههای فقرزای
سالمت را بهتفکیک محل سکونت نشان میدهد .در سال 1398
هزینههای روزانۀ زندگی برای بیش از  13درصد از جمعیتهای
روستایی زیر خط فقر بوده است که حدود  5/33درصد از آنها
پرداخت مستقیم از جیب نیز داشتهاند که این پرداختها میتواند
باعث فقیرتر شدن آنها شده باشد .براساس این نتایج ،پرداختهای
مستقیم از جیب بهترتیب برای  0/34و 1/88درصد از جمعیتهای
غیرفقیر شهری و روستایی فقرزا بودهاند .بهطورکلی هزینههای

سالمت بر جمعیتهای روستایی نسبت به جمعیتهای شهری اثر
منفی بیشتری در سال  1398داشته است؛ بهطوریکه  7/21درصد از
جمعیت بهعلت پرداختهای مستقیم از جیب یا فقیر شدهاند یا قبال
فقیر بودهاند و هماکنون فقیرتر شدهاند .در حالی که این عدد برای
جمعیتهای شهری  1/09درصد است .با توجه به سطر آخر این
جدول ،شاخص شکاف فقر ناشی از پرداختهای مستقیم از جیب در
جمعیتهایی شهری  0/07درصد خط فقر و در جمعیتهای روستایی
 0/44درصد خط فقر در سال  1398بوده است.

جدول :15-2جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی
بهداشت -به تفکیک محل سکونت)

ردیف

شاخص (درصد)

خانوارهای شهری خانوارهای روستایی

1

جمعیت زیر خط فقر

1/76

13/50

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

0/75

5/33

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/34

1/88

4

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ
جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

1/09

7/21

5

شاخص شکاف فقر

0/07

0/44

در سال 1398
هزینههای سالمت بر جمعیتهای
روستایی نسبت به جمعیتهای شهری
اثر منفی بیشتری داشتهاست

ج-به تفکیک پنجکهای هزینهای

جدول  16 -2جمعیتهای زیر خط فقر و شاخص هزینههای
فقرزای سالمت را بر اساس روش سازمان جهانی بهداشت و
به تفکیک پنجکهای هزینهای نشان میدهد .با توجه به
این جدول  23/17درصد از جمعیتهای پنجک اول زیر خط
فقر زندگی میکنند که  9/36درصد از آنها دارای پرداخت
مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت نیز بودهاند .با
توجه به این جدول 3/21 ،درصد از جمعیتهای غیرفقیر پنجک

اول بهعلت هزینههای سالمت در سال  1398فقیر شدهاند.
بهطورکلی هزینههای سالمت بر جمعیتهای پنجک اول
نسبت به سایر پنجکها اثر منفی بیشتری در سال  1398داشته
است؛ بهطوریکه  12/58درصد از جمعیتهای غیر فقیر بهعلت
پرداختهای مستقیم از جیب یا فقیر شدهاند یا قبال فقیر بودهاند
و هماکنون فقیرتر شدهاند .در حالی که این عدد برای سایر
پنجکها بسیار کوچک است.

جدول :16-2جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی
بهداشت -به تفکیک پنجکهای هزینهای)

ردیف

شاخص (درصد)

پنجک

اول

دوم

سوم

1

جمعیت زیر خط فقر

23/17

0/16

0/00

0/00

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

9/36

0/07

0/00

0/00

0/00

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

3/21

0/35

0/03

0/01

0/00

4

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ
جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

12/58

0/42

0/03

0/01

0/00

5

شاخص شکاف فقر

0/76

0/04

0/00

0/00

0/00

 3/21درصد

چهارم

پنجم
0/00

از جمعیتهای غیرفقیر پنجک اول
بهعلت هزینههای سالمت در سال
 1398فقیر شدهاند
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این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت

جدول  17-2نسبت جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای
فقرزای سالمت را در سطح کل جمعیت و براساس خط فقر
بینالمللی  1/9دالر بانک جهانی و سایر خطوط فقر ملی
محاسبه شده براساس طبقهبندی درآمدی کشورها نشان
میدهد .با توجه به جدول  17-2با احتساب خط فقر بینالمللی
 1/9دالری بانک جهانی 0/37 ،درصد از جمعیت ایران در
فقر شدید زندگی میکنند که  0/07درصد از آنها دارای
پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت نیز
بودهاند .براساس این خط فقر هزینههای سالمت باعث سقوط
هزینههای مصرفی  0/06درصد از جمعیت غیر فقیر ایران به

زیر خط فقر در سال  1398شدهاست.
با احتساب خط فقر ملی  5/5دالر برای کشورهای با درآمد
متوسط به باال که ایران نیز در محدودۀ این کشورها قرار
میگیرد 13/79 ،درصد از جمعیت ایران در سال  1398زیر خط
فقر بودهاند؛ که تقریب ًا نیمی از آنها دارای پرداخت مستقیم از
جیب برای دریافت خدمات سالمت نیز بودهاند .با احتساب این
خط فقر 1/73 ،درصد از کل جمعیت غیرفقیر ایران در این سال
بهعلت پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت
با هزینههای فقرزای سالمت مواجه و هزینههای روزانۀ آنها
به زیر خط فقر سقوط کرده است.

جدول :17-2جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت در سطح کل جمعیت
(بر اساس خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی)

ردیف

شاخص (درصد)

خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی ()$US

1/90

3/20

4

5/5

6

1

جمعیت زیر خط فقر

0/37

2/97

5/92

13/79

16/88

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

0/07

1/15

2/64

7/32

9/26

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/06

0/40

0/76

1/73

1/88

4

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ
جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/13

1/56

3/41

9/05

11/13

5

شاخص شکاف فقر (درصد از خط فقر)

0/01

0/09

0/20

0/48

0/59

 13/79درصد

از جمعیت ایران در سال 1398
با احتساب خط فقر  5.5دالر ،زیر خط فقر بودهاند
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ب -به تفکیک محل سکونت

جداول  18-2و  ،19-2نسبت جمعیتهای زیر خط فقر و شاخص
هزینههای فقرزای سالمت را بهترتیب در سطح جمعیتهای شهری
و روستایی و براساس خط فقر بینالمللی  1/9دالر بانک جهانی و
سایر خطوط فقر بینالمللی محاسبه شده براساس طبقهبندی درآمدی
کشورها نشان میدهد .با توجه به جدول  18-2متوسط سرانۀ
کل هزینههای مصرفی در روز برای  0/08درصد از جمعیتهای
شهری کمتر از خط فقر  1/9دالر بودهاست که از این تعداد 0/01
درصد از جمعیت بهعلت هزینههای سالمت فقیرتر و  0/04درصد
با هزینههای فقرزای سالمت مواجه شدهاند .با احتساب خط فقر ملی
 5/5دالر 7/65 ،درصد از جمعیتهای شهری ایران در سال 1398
زیر خط فقر بودهاند و هزینۀ روزانۀ زندگی 1/13درصد از جمعیتهای

غیرفقیر شهری به علت هزینههای سالمت به زیر خط فقر سقوط
کردهاست.
با توجه به جدول  19-2با احتساب خط فقر بینالمللی  1/9دالر بانک
جهانی 1/26 ،درصد از جمعیتهای روستایی در سال  1398در فقر
شدید بودهاند؛ که از این جمعیت  0/26درصد نیز دارای پرداختهای
مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت نیز بودهاند .با احتساب
خط فقر  1/9دالر  0/13درصد از جمعیتهای غیرفقیر روستایی
بهعلت پرداخت از جیب برای دریافت خدمات سالمت فقیر شدهاند.
با احتساب خط فقر  5/5دالر 32/43 ،درصد از جمعیتهای روستایی
ایران زیر خط فقر بودهاند و  3/55درصد از جمعیتهای غیرفقیر
روستایی تنها به علت هزینههای سالمت فقیر شدهاند.

با احتساب خط فقر  ۵/۵دالر
 32/43درصد از جمعیتهای روستایی زیر
خط فقر قرار دارند.

در سال  1398با احتساب خط فقر  1/9دالر
در مناطق شهری 0.04 ،درصد از جمعیت
و در مناطق روستایی 0/13 ،درصد از جمعیت
تنها بهعلت پرداخت از جیب برای سالمت
در فقر شدید قرار گرفتهاند.

جدول :18-2جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت در جمعیتهای شهری
(بر اساس خطوط فقر ملی و بیناملللی بانک جهانی)

ردیف

شاخص (درصد)

خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی ()$US

1

جمعیت زیر خط فقر

1/90
0/08

3/20

4

1/16

5/5

6

2/49

7/65

9/94

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

0/01

0/52

1/19

4/18

5/57

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/04

0/16

0/42

1/13

1/32

4

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ
جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/05

0/68

1/61

5/31

6/89

5

شاخص شکاف فقر (درصد از خط فقر)

0/01

0/04

0/09

0/27

0/35

جدول :19-2جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت در جمعیتهای روستایی
(بر اساس خطوط فقر ملی و بیناملللی بانک جهانی)

ردیف

شاخص (درصد)

خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی ()$US

1

جمعیت زیر خط فقر

1/90
1/26

3/20

4

8/45

5/5

6

16/35

32/43

37/95

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

0/26

3/08

7/05

16/87

20/45

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/13

1/13

1/79

3/55

3/57

4

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ
جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

0/39

4/21

8/84

20/42

24/02

5

شاخص شکاف فقر (درصد از خط فقر)

0/02

0/25

0/51

1/14

1/34
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ج -به تفکیک پنجک هزینهای

جدول  20-2نسبت جمعیتهای زیر خط فقر را براساس خط فقر
بینالمللی  1/9دالر بانک جهانی و سایر خطوط فقر بینالمللی
محاسبه شده براساس طبقهبندی درآمدی کشورها بهتفکیک
پنجکهای هزینهای نشان میدهد .با توجه به این جدول ،براساس
خطوط فقر ملی و بینالمللی بانک جهانی تنها جمعیتهای پنجک
اول فقیر محسوب میشوند؛ یعنی متوسط هزینههای روزانۀ زندگی
برای آنها کمتر از خط فقر است .با توجه به جدول  20-2با احتساب
ک اول
خط فقر بینالمللی  1/9دالر 1/87 ،درصد از جمعیتهای پنج 
در فقر شدید بودهاند و با احتساب خط فقر ملی  5/5دالر ،بیش از نیمی
از جمعیتهای پنجک اول در سال  1398در زیر خط فقر بودهاند.
جدول  21-2به تفکیک پنجکهای هزینهای نسبت جمعیتهای زیر
خط فقر و دارای پرداختهای مستقیم از جیب را بااحتساب خطوط فقر
ملی و بینالمللی بانک جهانی نشان میدهد .با توجه به این جدول،
 0/36درصد از جمعیتهای پنجک اول در فقر شدید بودهاند و برای
دریافت خدمات سالمت نیز پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند؛ که
میتواند باعث فقیرتر شدن آنها شدهباشد .بااحتساب خط فقر 5/5
دالر  36/59درصد از جمعیتهای پنجک اول زیر خط فقر و دارای

هزینههای سالمت نیز بودهاند.
جدول 22-2شاخص شکاف فقر را به تفکیک پنجکهای هزینهای
نشان میدهد .با توجه به این جدول ،در پنجک اول شکاف فقر ناشی
از پرداختهای مستقیم از جیب به صورت درصد از خط فقر  1/9دالر،
 0/05درصد بودهاست .بااحتساب خط فقر ملی  5/5دالر نیز ،شاخص
شکاف فقر برابر با  2/16درصد خط فقر  5/5دالر در جمعیتهای
پنجک اول بودهاست.
جدول  23-2شاخص هزینههای فقرزای سالمت را بااحتساب خطوط
فقر ملی و بینالمللی بانک جهانی محاسبه شده براساس طبقهبندی
درآمدی کشورها بهتفکیک پنجکهای هزینهای نشان میدهد .با
توجه به این جدول  0/31درصد از جمعیتهای غیرفقیر پنجک اول
به علت هزینههای سالمت فقیر شدهاند و با احتساب خط فقر 5/5
دالر ،مختص کشورهای با درآمد متوسط به باال ،هزینههای سالمت
باعث سقوط هزینههای روزانۀ زندگی  6/22درصد از جمعیتهای
غیرفقیر پنجک اول به زیر خط فقر شده است .با استفاده از خط
فقر  5/5دالر ،نتایج نشان داد که هزینههای سالمت حتی برای
جمعیتهای ثروتمند کشور هم در همین سال فقرزا بوده است.

جدول :20-2درصد جمعیتهای فقیر به تفکیک پنجکهای هزینهای (بر اساس خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی)

ردیف

خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی ()$US

پنجکهای هزینهای

1

اول

1/87

2

دوم

0/00

0/00

3

سوم

0/00

0/00

0/00

4

چهارم

0/00

0/00

0/00

0/00

5

پنجم

0/00

0/00

0/00

0/00

1/90

3/20

4

5/5

6

14/83

29/60

68/93

84/37

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00
0/00
0/00

ردیف

پنجکهای هزینهای

1

اول

0/36

خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی ()$US

1/90

3/20

4

5/76

5/5

6

13/21

36/59

46/27

2

دوم

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

3

سوم

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

4

چهارم

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

5

پنجم

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

جدول :22-2شاخص شکاف فقر به تفکیک پنجکهای هزینهای (به صورت افزایش شکاف فقر ناشی از پرداخت های
مستقیم از جیب -درصد از خط فقر)

ردیف

پنجکهای هزینهای

1

اول

0/05

خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی ()$US

1/90

3/20

4

0/46

5/5

6

0/96

2/16

2/47

2

دوم

0/00

0/00

0/01

0/20

0/41

3

سوم

0/00

0/00

0.00

0/02

0/04

4

چهارم

0/00

0/00

0/01

0/03

0/04

5

پنجم

0/00

0/00

0/00

0/00

0/01

جدول :23-2شاخص هزینههای فقرزای سالمت به تفکیک پنجکهای هزینهای
(بر اساس خطوط فقر ملی و بیناملللی بانک جهانی)

ردیف

خطوط فقر ملی و بین املللی بانک جهانی ()$US

پنجکهای هزینهای

1

اول

1/90

2

دوم

0/31

2/00

3

سوم

0/00

0/00

0/11

4

چهارم

0/00

0/00

0/03

0/18

5

پنجم

0/00

0/02

0/02

0/13

0/14

0/00

0/00

0/00

0/09

0/09

1/90

3/20

4

5/5

3/66

6/22

4/98

2/04

3/89
0/28

3/20

4

5/5

6
6
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این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت و بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف – در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار

جـدول  24-2نسـبت جمعیتهـای فقیـر و مواجـه شـده بـا
هزینههـای فقـرزای سلامت را بااحتسـاب خـط فقـر بهصورت
 60درصـد میانـۀ مصـرف در سـطح کل جمعیـت و بـه تفکیـک
محـل سـکونت خانـوار نشـان میدهـد .با توجـه به ایـن جدول،
در سـطح کل جمعیـت ،نسـبت جمعیـت زیـر خـط فقـر 17/15
درصـد و در سـطح خانوارهـای شـهری و روسـتایی بهترتیـب

 10/09و  38/56درصـد در سـال  1398بودهاسـت .در سـطح
کل جمعیـت بیـش از  9درصـد از جمعیتهـای زیـر خـط فقـر
دارای پرداختهـای مسـتقیم از جیـب نیـز بودهانـد .با احتسـاب
ایـن خـط فقـر  1/85درصـد از جمعیتهـای باالی خـط فقر به
علـت پرداختهـای سلامت بـا هزینههای کمرشـکن سلامت
روبـهرو و بـه زیـر خـط فقـر سـقوط کردهاند.

جدول :24-2جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت (به صورت 60درصد میانۀ مرصف  -در سطح کل
جمعیت و به تفکیک محل سکونت خانوار)

ردیف

شاخص

کل جمعیت

خانوارهای شهری خانوارهای روستایی

1

جمعیت زیر خط فقر

17/15

10/09

38/56

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

9/46

5/69

20/91

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

1/85

1/33

3/42

4

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ
جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

11/31

7/01

24/34

5

شاخص شکاف فقر

0/60

0/36

1/35

با احتساب خط فقر  60درصد میانه مصرف
 1/85درصد از جمعیتهای باالی خط فقر
بهعلت پرداخت از جیب برای سالمت به زیر
خط فقر سقوط کردهاند.

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت

شاخصهزینههای فقرزای سالمت (خط فقر نسبی 60درصد میانۀ کلهزینههای مرصفی)
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ب – به تفکیک پنجکهای هزینهای

جدول  25-2بهتفکیک پنجکهای هزینهای ،نسبت جمعیتهای
فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت را بااحتساب خط فقر
بهصورت  60درصد میانۀ مصرف نشان میدهد .با احتساب این
خط فقر 85/68 ،درصد از جمعیتهای پنجک اول در سال 1398
زیر خط فقر بودهاند و  47/27درصد از آنها دارای پرداختهای
مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت نیز بودهاند .با توجه

به این جدول 4/49 ،درصد از جمعیتهای غیرفقیر پنجک اول
تنها به علت پرداختهای مستقیم از جیب به زیر خط فقر 60
درصد میانۀ مصرف سقوط کردهاند .پرداختهای مستقیم از جیب
در سایر پنجکهای هزینهای نیز فقرزا بودهاست .این پرداختها
در جمعیتهای ثروتمند باعث به زیر خط فقر کشیده شدن 0/09
درصد از جمعیت شدهاند.

جدول :25-2جمعیتهای فقیر و شاخص هزینههای فقرزای سالمت (به صورت 60درصد میانۀ مرصف  -به تفکیک
پنجکهای هزینهای)

ردیف

شاخص (درصد)

پنجک

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

1

جمعیت زیر خط فقر

85/68

0/00

0/00

0/00

0/00

2

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت

47/27

0/00

0/00

0/00

0/00

3

جمعیت مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

4/49

4/18

0/33

0/14

0/09

4

جمعیت زیر خط فقر و دارایهزینههای سالمت بعالوۀ
جمعیتهای مواجه شده باهزینههای فقرزای سالمت

51/77

4/18

0/33

0/14

0/09

5

شاخص شکاف فقر

2/49

0/44

0/04

0/04

0/01

 4/49درصد

از جمعیتهای غیرفقیر پنجک اول تنها به علت
پرداختهای مستقیم از جیب به
زیر خط فقر  60درصد میانۀ مصرف سقوط کردهاند

نمـودار 24-2پوشـش بیمـۀ سلامت را در سـطح کل جامعـه،
بهتفکیـک محـل سـکونت خانوارهـا و بـه تفکیـک پنجکهای
هزینـهای نشـان میدهـد .بـرای محاسـبۀ ایـن شـاخص از
اطالعـات ثبـت شـده بـرای بیمههـای مربـوط بـه بهداشـت و
درمـان در بخـش سـیزدهم پرسشـنامه اسـتفاده شدهاسـت .در
پرسشـنامۀ پیمایـش هزینـه – درآمد خانـوار مرتبط بـا بیمههای
بهداشـت و درمـان  7سـوال بـه شـرح زیـر وجـود دارد:
.1حـق بیمـه اسـتعالجی و بهداشـتی مربوط به خدمـات درمانی
كـه بوسـیله خانـوار مسـتقیم ًا پرداخـت شـده و یـا از حقـوق
اعضـا خانوار كسـر شـده باشـد (کـد )125311؛
.2حـق بیمه اسـتعالجی وبهداشـتی مربـوط به خدمـات درمانی
كـه بوسـیله دولت پرداخت شـده باشـد (کـد )125312؛
.3حـق بیمههـای اجتماعی مربوط به درمان (سـهم مسـتخدم-
کد )125313؛
.4حـق بیمههـای اجتماعـی مربوط به درمـان (سـهم كارفرما-
کد )125314؛
.5حـق بیمـه برای سـایر انـواع بیمـه درمانی (البـرز ،دانا ،آسـیا
و -...کـد )125315؛
.6حـق بیمههـای درمانی پرداختی توسـط سـازمانهای عمومی
و نهادها برای اشـخاص (کد )125316؛

.7حـق بیمـه سلامت ایـران ،روسـتایی و عشـایر (سـهم دولت
 کـد .)125317اگـر بـرای خانـواری حداقـل بـرای یکـی از کدهـای ذکر شـده
در بـاال بـا هر طریـق تهیـهای (خرید ،رایـگان ،در برابـر خدمت
عمومـی و  )...هزینـهای ثبت شـده باشـد بـه منزلۀ داشـتن بیمه
سلامت اسـت و کـد یک بـه معنـای دارا بـودن بیمه بـرای آن
خانـوار ثبـت و در غیـر ایـن صـورت کـد صفـر بـه معنـای عدم
وجـود پوشـش بیمـه بـرای آن خانـوار در نظـر گرفتـه میشـود؛
سـپس بـا اعمـال وزن مناسـب (وزن بـرای محاسـبۀ بیمـه در
سـطح جمعیـت و نه در سـطح خانوار) درصـد جمعیتهای دارای
بیمـه محاسـبه میشـود.
بـا توجـه به نمـودار  ،24-2در سـال  1398حـدود  85/67درصد
از جمعیـت ایـران دارای حداقـل یکـی از بیمههـای مربـوط بـه
بهداشـت و درمـان بودهانـد .جمعیتهـای روسـتایی بیشـترین
درصـد پوشـش بیمـه را نسـبت بـه جمعیتهـای شـهری
داشـتهاند؛ بـه طوریکـه در ایـن جمعیتهـا پوشـش بیمـه حدود
ده درصـد بیشـتر از جمعیتهای شـهری بودهاسـت .بـه تفکیک
پنجکهـای هزینـهای نیـز بیشـترین درصـد پوشـش بیمـۀ
سلامت نیـز بـرای جمعیتهـای پنجـک چهـارم بـا 87/82
درصـد بودهاسـت.

نمودار :24-2درصد جمعیتهای دارای پوشش بیمۀ سالمت

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت

درصد جمعیتهای دارای پوشش بیمه سالمت
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متوسط رسانۀ انواع حق بیمه سالمت

این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت و بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت
جدول  26-2متوسط سرانۀ انواع حق بیمۀ سالمت را در سطح سرانۀ حق بیمۀ سالمت برای آن با اعمال وزن مناسب محاسبه
کل جمعیت و بهتفکیک محل سکونت خانوارها در سال  1398شدهاست .برای برخی از خانوارها مقدار حق بیمه برای برخی از
نشان میدهد .در این گزارش متوسط سرانۀ حق بیمه ،صرف کدها میتواند صفر باشد ،این خانوارها نیز در محاسبه در نظر
نظر از کد طریق تهیه با اعمال وزن مناسب (وزن برای محاسبۀ گرفته شدهاند.
متوسط سرانۀ حق بیمه در سطح جمعیت و نه در سطح خانوار) ردیفهای  8الی  10جدول  28-2متوسـط سـرانۀ سـهم دولت،
محاسبه شدهاست .برای مثال حق بیمۀ استعالجی و بهداشتی کارفرمـا و خانـوار را بـرای بیمـۀ پایـۀ سلامت نشـان میدهنـد
مربوط به خدمات درمانی که بوسیله دولت پرداخت شده باشد کـه از مجمـوع کدهـای بیمـهای پایـه (،125312 ،125311
(کد  )125312به سه طریق میتواند تهیه شده باشد (در برابر  )125317 ،125314 ،125313بـه دسـت آمدهانـد .الزم بـه ذکر
خدمت عمومی ،در برابر خدمت تعاونی و رایگان)؛ صرف نظر اسـت کـه هزینۀ صـدور دفترچه جزء متوسـط سـرانۀ حـق بیمه
از سه طریق تهیۀ موجود برای این کد ( )125312متوسط محسـوب نشـده است.

جدول :26-2متوسط رسانۀ انواع حق بیمه در سطح کل جمعیت و بهتفکیک محل سکونت (ریال)

ردیف

کد بیمه

انواع حق بیمه

متوسط رسانۀ حق بیمه

در سطح کل
جمعیت

شهری

روستایی

1

125311

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات درمانی که بوسیله
خانوار مستقیما پرداخت شده و یا از حقوق اعضا خانوار کسر شده باشد.

825682

1017753

242717

2

125312

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات درمانی که بوسیله
دولت پرداخت شده باشد.

1171409

1459326

297538

3

125313

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم مستخدم)

3749121

4463826

1579884

4

125314

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم کارفرما)

5660579

6597799

2815974

5

125315

حق بیمه برای سایر انواع بیمه درمانی (البز ،دانا ،آسیا و )...

1235059

1503448

420460

6

125316

حق بیمههای درمانی پرداختی توسط سازمانهای عمومی و نهادها برای
اشخاص

75358

83385

50995

7

125317

حق بیمه سالمت ایران ،روستایی و عشایر (سهم دولت)

0

0

0

2596840

2885641

1720289

5660579

6597799

2815974

4574803

5481579

1822601

8

9

10

 125317+125312بیمه سالمت (سهم دولت)

125314

بیمه سالمت (سهم کارفرما)

 125313+125311بیمه سالمت (سهم خانوار)

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای ثابت
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ب -به تفکیک پنجکهای هزینهای

جدول  27-2متوسط سرانۀ انواع حق بیمۀ سالمت را بهتفکیک پنجکهای هزینهای در سال  1398نشان میدهد .ردیفهای  8الی
 10جدول  27-2متوسط سرانۀ سهم دولت ،کارفرما و خانوار را برای بیمۀ پایۀ سالمت نشان میدهند که از مجموع کدهای بیمهای
پایه ( )125317 ،125314 ،125313 ،125312 ،125311به دست آمدهاند .الزم به ذکر است که هزینۀ صدور دفترچه جزء متوسط
سرانۀ حق بیمه محسوب نشده است.

جدول :27-2متوسط رسانۀ انواع حق بیمه بهتفکیک پنجکهای هزینهای

ردیف

انواع حق بیمه

پنجک

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

1927260

1

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم
مستخدم)

99272

334107

656146

1112107

2927350

2

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم کارفرما)

123888

463361

826402

1516769

3

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات
درمانی که بوسیله خانوار مستقیما پرداخت شده و یا از
حقوق اعضا خانوار کسر شده باشد.

889524

2337883

3815787

4991754

6712520

4

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات
درمانی که بوسیله دولت پرداخت شده باشد.

1103367

3341648

5781877

7418453

10660605

5

حق بیمه سالمت ایران ،روستایی و عشایر (سهم دولت)

0

0

0

0

0

6

حق بیمههای درمانی پرداختی توسط سازمانهای
عمومی و نهادها برای اشخاص

40750

71309

65236

135476

64023

7

حق بیمه برای سایر انواع بیمه درمانی (البز ،دانا ،آسیا
و )...

2479369

2152729

1290396

827381

376657

8

بیمه سالمت (سهم دولت)

2603257

2616090

2116798

2344150

3304007

9

بیمه سالمت (سهم کارفرما)

123888

463361

826402

1516769

2927350

988797

2671990

4471933

6103861

8639780

 10بیمه سالمت (سهم خانوار)

فصل سوم

بررسی هزینههای سالمت بر اساس
قیمتهای جاری
درباره فصل

در این فصل به بررسی هزینهها و شاخصهای حوزۀ سالمت بر اساس قیمتهای جاری سال
 1398پرداخته شده است .به همین منظور در ابتدا متوسط سرانۀ هزینههای سالمت در کنار
متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی ،مواد خوراکی و مواد غیرخوراکی برحسب قیمتهای جاری
سال  1398ارائه شده است .سپس در ارتباط با هزینههای سالمت متوسط سرانۀ پرداختهای
مستقیم از جیب بهصورت کل و بهتفکیک انواع خدمات سالمت آمده است .با توجه به روشهای
محاسبۀ شاخصهای حوزۀ سالمت که در فصل اول این گزارش به آنها پرداخته شده است ،مقادیر
شاخصهای سالمت مانند شاخص رخداد هزینههای کمرشکن و فقرزای سالمت به ثابت یا جاری
بودن هزینههای سالمت بستگی ندارند؛ لذا این فصل به بررسی شاخصهای مذکور نمیپردازد و
به ارائۀ این شاخصها در فصل دوم بسنده شده است .در ارتباط با سهم انواع خدمات سالمت از
پرداخت از جیب کل یا سهم پرداخت از جیب خانوار از منابع مختلف مانند کل هزینههای مصرفی
شرایط مشابه برقرار بوده و لذا این موارد در این فصل ارائه نشدهاند .در انتهای این فصل متوسط
سرانۀ پرداختی برای بیمههای مرتبط با بهداشت و درمان بر اساس هزینههای جاری آمده است.
الزم به ذکر است که در این فصل همۀ هزینهها و شاخصهای سالمت در سطح کل جمعیت،
بهتفکیک محل سکونت خانوارها و پنجکهای هزینهای ارائه شدهاند.
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متوسط رسانۀ کلهزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و سالمت (سال)

این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  1-3متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی ،مواد خوراکی ،مواد غیرخوراکی و سالمت را در سطح کل جمعیت براساس
هزینههای جاری سال  1398نشان میدهد .متوسط سرانۀ هزینهها در این نمودار با استفاده از بُعد واقعی خانوارها محاسبه شده است.
با توجه به این نمودار متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی و سالمت بهترتیب 128272776و  7687139ریال در سال  1398بوده
است .نمودار  2-3متوسط سرانۀ هزینهها را براساس بعد تعدیل شدۀ خانوارها در سطح کل جمعیت نشان میدهد.

نمودار :1-3متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و
سالمت (در سطح کل جمعیت  -سال)

نمودار :2-3متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد
خوراکی و سالمت (در سطح کل جمعیت – سال)

نمودارهای  3-3و  4-3متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی،
هزینۀ مواد خوراکی و مواد غیرخوراکی و سالمت را براساس
قیمتهای جاری و بهتفکیک محل سکونت خانوارها در سال
 1398نشان میدهند .در نمودار  3-3از بُعد واقعی خانوارها و
در نمودار  4-3از بُعد تعدیل شدۀ خانوارها استفاده شده است .با
توجه به نمودار  3-3متوسط سرانۀ انواع هزینه برای جمعیتهای
شهری بیشتر از جمعیتهای روستایی در سال  1398بوده

است؛ به طوریکه برای جمعیتهای شهری متوسط سرانۀ
کل هزینههای مصرفی و سالمت تقریب ًا دو برابر جمعیتهای
روستایی بوده است؛ اما در متوسط سرانۀ هزینههای مواد خوراکی
برای آنها تفاوت چندانی وجود ندارد .در استفاده از بُعد تعدیل
شدۀ خانوارها در نمودار  ،4-3متوسط سرانۀ هزینهها تقریب ًا دو
برابر و رفتار مشابهای در مقدار هزینهها برای جمعیتهای شهری
و روستایی مشاهده میشود.

نمودار :3-3متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و
سالمت (به تفکیک محل سکونت_سال)

نمودار :4-3متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد
خوراکی و سالمت (به تفکیک محل سکونت_سال)

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای جاری

ب -به تفکیک محل سکونت خانوار
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ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای (بر اساس بعد واقعی خانوار -سال)

جدول  1-3متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی ،هزینۀ
مواد خوراکی ،هزینۀ مواد غیرخوراکی و سالمت را بهتفکیک
پنجکهای هزینهای در سال  1398نشان میدهد .در این جدول
در محاسبۀ متوسط سرانۀ هزینهها از بعد واقعی خانوارها استفاده
شدهاست .برای جمعیتهای پنجک پنجم متوسط سرانۀ هزینهها
فاصلۀ زیادی از سایر پنجکها دارد؛ به طوریکه متوسط سرانۀ کل
هزینههای مصرفی و سالمت در این پنجک بهترتیب بیش از  7و
 16برابر جمعیتهای پنجک اول است.

نمودار  5-3نشان میدهد که جمعیتهای فقیر در مقایسه با
جمعیتهای ثروتمند سهم بیشتری از هزینههایشان را برای
دریافت مواد خوراکی و غیرخوراکی میپردازند و برای آنها سهم
هزینههای غیرضروریتر مانند سالمت کمتر است .براساس جدول
 1-3در این جمعیتها بیش از  40درصد از هزینهها برای مواد
خوراکی پرداخت شده است؛ در حالی که در جمعیتهای ثروتمند
سهم مواد خوراکی از کل هزینههای مصرفی تنها در حدود 18
درصد بوده است.

جدول :1-3متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد خوراکی ،مواد غیرخوراکی و سالمت در پنجکهای هزینهای

ردیف

پنجک

شاخص

1

کلهزینههای مصرفی

38338980

2

مواد خوراکی

16298908

23630448

3

مواد غیرخوراکی

22040072

42354952

65202596

4

سالمت

1359969

2793301

4430815

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

304487552

65985400

94388824

138233088

29186228

37201160

56654676

101031928

247832876

7644461

22212356

22212356
7644461
4430815
2793301
1359969

نمودار : :5-3متوسط رسانۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد خوراکی ،مواد غیرخوراکی و سالمت
(به تفکیک پنجکهای هزینهای  -سال)

د -به تفکیک پنجکهای هزینهای (بر اساس بعد تعدیلشدۀ خانوار -سال)

جــدول  2-3و نمــودار  6-3متوســط ســرانۀ کل هزینههــای
مصرفــی ،هزینــۀ مــواد خوراکــی ،هزینــۀ مــواد غیرخوراکــی و
ســامت را بهتفکیــک پنجکهــای هزین ـهای در ســال 1398
نشــان میدهنــد .در محاســبۀ متوســط ســرانۀ هزینههــا در
جــدول  2-3از بعــد تعدیــل شــدۀ خانوارهــا اســتفاده شــده
اســت بــه همیــن دلیــل متوســط ســرانۀ هزینههــا در جــدول
 2-3در مقایســه بــه جــدول  1-3تقریبـ ًا دو برابــر شــده اســت.

نمــودار  ،6-3متوســط ســرانۀ هزینــۀ کل ،مــواد خوراکــی،
مــواد غیرخوراکــی و ســامت را بهتفکیــک پنجکهــای
هزینــهای نشــان میدهــد .ایــن نمــودار نشــان میدهــد کــه
جمعیتهــای فقیــر ســهم بیشــتری از هزینههایشــان را بــرای
مــواد ضــروری ماننــد مــواد خوراکــی پرداخــت کردهانــد؛ در
حالــی کــه جمعیتهــای ثروتمنــد بیشــتر بــرای هزینههــای
غیرخوراکــی هزینــه شدهاســت.

جدول :2-3متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد خوراکی ،مواد غیرخوراکی و سالمت در
پنجکهای هزینهای

ردیف

پنجک

شاخص

1

کلهزینههای مصرفی

74920616

2

مواد خوراکی

31927832

44054128

3

مواد غیرخوراکی

42992784

78925736

117238852

4

سالمت

2661486

5243177

7940105

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

484326816

122979864

169409744

240135072

52170892

64049844

89437288

176085228

394889528

13338708

35122100

35122100
13338708
7940105
5243177
2661486

نمودار :6-3متوسط رسانۀ تعدیل شدۀ کل هزینههای مرصفی ،مواد غیرخوراکی ،مواد خوراکی و سالمت
(به تفکیک پنجکهای هزینهای  -سال)
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این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت (سال)

نمــودار  7-3متوســط ســرانۀ پرداخــت مســتقیم از جیــب،
بهصــورت کل و بهتفکیــک انــواع خدمــات ســامت را در ســطح
کل جمعیــت براســاس هزینههــای جــاری ســال  1398نشــان
میدهــد .براســاس قیمتهــای جــاری متوســط ســرانۀ پرداخــت
مســتقیم از جیــب کل  7687138ریــال و بیشــترین پرداخــت
مســتقیم از جیــب ،بــرای دریافــت دارو بــا مقــدار  2282621ریال

بــوده اســت .پــس از دارو ،خدمــات دندانپزشــکی بــا متوســط
ســرانۀ  1479984ریــال دومیــن خدماتــی محســوب میشــوند
کــه بیشــترین پرداخــت از جیــب افــراد را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد .کمتریــن پرداخــت مســتقیم از جیــب در ســال 1398
بــرای دریافــت خدمــات مربــوط بــه درمــان و تــرک اعتیــاد بــا
مقــدار  16773ریــال بــوده اســت.

سرپایی

نمودار :7-3متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب به صورت کل و به تفکیک خدمات سالمت (در سطح کل جمعیت)

بیشترین پرداخت مستقیم از
جیب ،برای دریافت دارو با مقدار
 2282621ریال بوده است

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای جاری
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ب -به تفکیک محل سکونت (سال)

نمودار  8-3متوسط سرانۀ پرداخت مستقیم از جیب را بهصورت
کل و برای انواع خدمات سالمت بهتفکیک محل سکونت
خانوارها در سال  1398نشان میدهد .در هر دو جمعیت
بیشترین پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت دارو بودهاست.
در جمعیتهای شهری پس از داروها بیشترین پرداخت از جیب

بهترتیب برای دریافت خدمات دندانپزشکی و بستری و در
جمعیتهای روستایی برای دریافت خدمات بستری و پاراکلینیک
بوده است .در هر دو جمعیت شهری و روستایی کمترین پرداخت
مستقیم از جیب برای دریافت خدمات مربوط به ترک و درمان
اعتیاد بوده است.

سرپایی

نمودار :8-3متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب بهصورت کل و برای انواع خدمات سالمت (بهتفکیک
محل سکونت خانوارها)

ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای(سال)

پس از داروها بیشترین پرداخت از جیب را در این جمعیتها به
خود اختصاص دادهاند .در جمعیتهای پنجک پنجم بیشترین
پرداخت از جیب پس از خدمات دندانپزشکی ،برای داروها و
سپس برای خدمات بستری و سرپایی بودهاست و خدمات
پاراکلینیک پنجمین خدماتی بودهاند که بیشترین پرداختهای
مستقیم از جیب را در این جمعیتها به خود اختصاص دادهاند.
در همۀ پنجکها کمترین پرداختهای مستقیم از جیب برای
دریافت خدمات مربوط به درمان و ترک اعتیاد بوده است.

جدول  3-3متوسط سرانۀ پرداخت از جیب براساس قیمتهای
جاری را بهصورت کل و بهتفکیک انواع خدمات سالمت برای
پنجکهای هزینهای نشان میدهد .باتوجه به این جدول،
متوسط سرانۀ پرداخت از جیب کل در جمعیتهای پنجک اول
 1359969ریال ،در حالی که در پنجکهای پنجم تقریب ًا  16برابر
و 22212358ریال در سال  1398بودهاست .در جمعیتهای فقیر
(پنجک اول) پرداختهای مستقیم از جیب برای دریافت خدمات
بستری تقریب ًا برابر با خدمات سرپایی بودهاست؛ و این دو خدمات

جدول :3-3متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب به صورت کل و به تفکیک خدمات سالمت
(به تفکیک پنجکهای هزینهای)

بسرتی

محصوالت
پزشکی و
تجهیزات درمانی

پرداخت از
جیب کل

130256

8438

223681

34309

1359969

20360

530519

88713

2793301

770487

178694

4430814

316051

7644461

2884863

22212358

ترک و درمان
دندانپزشکی پاراکلینیک
اعتیاد

پنجکهای
هزینهای

دارو

رسپایی

اول

707521

206716

49048

دوم

1225887

385194

177071

365556

سوم

1787288

586349

312937

770566

24493

چهارم

2587176

859552

1239937

1216190

19372

1406183

پنجم

5106404

1627041

5622195

3015134

11207

3945514

پر

م

ب

زج
یب
کل

نی

رما
تد

یزا

جه

وت

یاد

کی

اعت

زش

ان

تپ

درم

تا

داخ

وال
حص

ست
ری

کو

تر

پا
لینی
راک
ک

کی

زش

نپ

دندا

س
یی

رپا

ارو
د

نمودار :9-3متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب به صورت کل و به تفکیک خدمات سالمت در
جمعیتهای پنجک اول و پنجم
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متوسط رسانۀ انواع حق بیمۀ سالمت

این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت و بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت و به تفکیک محل سکونت

جـدول  4-3متوسـط سـرانۀ انواع حق بیمۀ سلامت را در سـطح
کل جمعیـت براسـاس قیمتهـای جـاری سـال  1398نشـان
میدهـد .در ایـن گـزارش متوسـط سـرانۀ حـق بیمـۀ سلامت،
صـرف نظـر از کـد طریـق تهیـه بـا اعمـال وزن مناسـب (وزن
بـرای محاسـبۀ متوسـط سـرانۀ حـق بیمـه در سـطح جمعیـت و
نه در سـطح خانوار) محاسـبه شـده اسـت .بـرای مثـال حق بیمۀ
اسـتعالجی و بهداشـتی مربـوط بـه خدمـات درمانـی که بوسـیله
دولت پرداخت شـده باشـد (کد  )125312به سـه طریـق میتواند
تهیه شـده باشـد (در برابر خدمت عمومـی ،در برابر خدمت تعاونی
و رایـگان)؛ صـرف نظـر از سـه طریق تهیـۀ موجود بـرای این کد
( ،)125312متوسـط سـرانۀ حق بیمۀ سلامت بـرای آن با اعمال

وزن مناسـب محاسـبه شدهاسـت .بـرای برخـی از خانوارهـا مقدار
حـق بیمۀ سلامت برای برخـی از کدها میتواند صفر باشـد ،این
خانوارهـا نیـز در محاسـبه در نظـر گرفته شـدهاند.
ردیفهـای  8الـی  10جدول  4-3متوسـط سـرانۀ سـهم دولت،
کارفرمـا و خانـوار را بـرای بیمـۀ پایـۀ سلامت نشـان میدهنـد
کـه از مجمـوع کدهـای بیمـهای پایـه (،125312 ،125311
 )125317 ،125314 ،125313بـه دسـت آمدهانـد.
در محاسـبۀ متوسـط سـرانۀ انـواع حـق بیمـۀ سلامت هـر نوع
پرداختـی توسـط خانوارهـا بـا هـر نـوع طریـق تهیه (خریـد ،در
برابـر خدمـت عمومـی ،در برابر خدمـت تعاونـی ،در برابر خدمت
خصوصـی ،رایـگان و  )...در نظـر گرفته شـده اسـت.

جدول :4-3متوسط رسانۀ انواع حق بیمۀ سالمت در سطح کل جمعیت و بهتفکیک محل سکونت

ردیف

کد بیمه

انواع حق بیمه

در سطح کل
جمعیت

1

125311

شهری

روستایی

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات درمانی
که بوسیله خانوار مستقیما پرداخت شده و یا از حقوق اعضا
خانوار کسر شده باشد.

240888

299413

63255

2

125312

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات درمانی
که بوسیله دولت پرداخت شده باشد.

355063

444264

84326

3

125313

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم مستخدم)

1053430

1262064

420195

4

125314

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم کارفرما)

1551439

1823730

724994

5

125315

حق بیمه برای سایر انواع بیمه درمانی (البز ،دانا ،آسیا و )...

375429

456306

129956

6

125316

حق بیمههای درمانی پرداختی توسط سازمانهای عمومی
و نهادها برای اشخاص

22927

25245

15890

7

125317

حق بیمه سالمت ایران ،روستایی و عشایر (سهم دولت)

0

0

0

8

125317+125312

بیمه سالمت (سهم دولت)

702871

792474

430910

9

125314

بیمه سالمت (سهم کارفرما)

1551439

1823730

724994

10

125313+125311

بیمه سالمت (سهم خانوار)

1294318

1561477

483451

بررسی هزینههای سالمت براساس قیمتهای جاری
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ب -به تفکیک پنجکهای هزینهای

جدول 5-3متوسط سرانۀ انواع حق بیمۀ سالمت را بهتفکیک پنجکهای هزینهای و براساس قیمتهای جاری نشان میدهد.

جدول :5-3متوسط رسانۀ انواع حق بیمۀ سالمت بهتفکیک پنجکهای هزینهای

پنجک

ردیف
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شاخص

1

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم
مستخدم)

20153

2

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم
کارفرما)

26294

102853

3

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات
درمانی که بوسیله خانوار مستقیما پرداخت شده و یا از
حقوق اعضا خانوار کسر شده باشد.

182134

550554

991215

4

حق بیمه استعالجی و بهداشتی مربوط به خدمات
درمانی که بوسیله دولت پرداخت شده باشد.

224705

760936

1439914

2032861

5

حق بیمه سالمت ایران ،روستایی و عشایر (سهم
دولت)

11445

63722

223137

564773

1014292

6

حق بیمههای درمانی پرداختی توسط سازمانهای
عمومی و نهادها برای اشخاص

10021

21097

21472

36867

25182

7

حق بیمه برای سایر انواع بیمه درمانی (البز ،دانا ،آسیا
و )...

533183

512170

339079

233363

121138

8

بیمه سالمت (سهم دولت)

559477

615023

547814

660493

1131682

9

بیمه سالمت (سهم کارفرما)

26294

102853

208735

427130

1010544

10

بیمه سالمت (سهم خانوار)

202287

623742

1150913

1700098

2795286

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

645369

73188

159698

306185

208735

427130

1010544

1393913

2149917

3299678

فصل چهارم

بررسیهزینههای سالمت بر اساس
طبقهبندی خدمات سالمت به روش
پوشش همگانی سالمت
(بر اساس قیمتهای ثابت و جاری)
درباره فصل

در این فصل به بررسی هزینههای سالمت بر اساس طبقهبندی خدمات سالمت به روش پوشش
همگانی سالمت پرداخته شده است.
بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت ،بهطورکلی خدمات سالمت در شش دسته طبقهبندی
میشوند:
 .1ارتقا سالمت؛  .2پیشگیری؛  .3تشخیص؛  .4درمان؛  .5توانبخشی و  .6طب تسکینی .در این
فصل جهت تحلیل و محاسبۀ هزینهها ،ابتدا همۀ خدمات سالمت موجود در بخش ششم و سیزدهم
پرسشنامۀ پیمایش هزینه  -درآمد خانوار صرفنظر از طبقهای که در آنها قرار گرفتهاند ،بر اساس
دستههای فوق طبقهبندی و سپس مجموع پرداختهای مستقیم از جیب بر اساس این طبقهها
برای همۀ خانوارها محاسبه شده است .به دلیل آنکه خدمات سالمت موجود در پرسشنامۀ پیمایش
هزینه  -درآمد خانوارها تنها در چهار دستۀ پیشگیری ،تشخیص ،درمان و توانبخشی قرار میگیرند
و خدمتی در پرسشنامه درج نشده است که بتواند در دستۀ طب تسکینی و ارتقا سالمت قرار بگیرد،
در این فصل ،گزارشها از پرداختهای مستقیم از جیب بر اساس چهار دستۀ موجود و بر اساس
قیمتهای ثابت و جاری صورت گرفته است .الزم به ذکر است که خدمات مربوط به درمان با بیش
از  40کد (از  63کد موجود در پرسشنامه) و خدمات تشخیص با  4کد بهترتیب بیشترین و کمترین
کدها را در چهار دستۀ پیشگیری ،درمان ،تشخیص و توانبخشی دارا بودهاند.
در این فصل همۀ هزینهها و شاخصهای سالمت در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت
خانوارها و پنجکهای هزینهای ارائه شدهاند.

وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
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متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت انواع خدمات سالمت

این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت (سال)

نمودارهای  1-4و  2-4متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم
سالمت مرتبط با پیشگیری،
از جیب ،برای دریافت خدمات
ِ
توانبخشی ،تشخیص و درمان بیماریها را بهترتیب براساس
قیمتهای ثابت و جاری در سطح کل جمعیت نشان میدهند.
با توجه به نمودارها ،بیشترین پرداختهای مستقیم از جیب در
سال  1398برای دریافت خدمات مرتبط با درمان بودهاست ،به
طوریکه متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از جیب افراد برای
دریافت خدمات درمان براساس قیمتهای ثابت و جاری بهترتیب

 3327694و  6158291ریال بودهاست .خدمات تشخیص
(خدمات رادیولوژی ،سونوگرافی ،رادیوتراپی و  )...دومین خدماتی
محسوب میشوند که بیشترین پرداختهای مستقیم از جیب را
به خود اختصاص دادهاند .براساس این نتایج ،خدمات مربوط به
پیشگیری (وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده ،واکسیناسیون
و  )...جزء خدماتی محسوب میشوند که خانوارها کمترین
پرداختهای مستقیم از جیب را برای آنها در سال 1398
داشتهاند.

نمودار :1-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر اساس طبقهبندی
پوشش همگانی سالمت در سطح کل جمعیت (قیمتهای ثابت)

نمودار :2-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر اساس طبقهبندی
پوشش همگانی سالمت در سطح کل جمعیت (قیمتهای جاری)

نمودارهای  3-4و  4-4متوسـط سـرانۀ پرداختهای مسـتقیم از
جیـب بـرای دریافت انـواع خدمـات سلامت را بهتفکیک محل
سـکونت خانوارهـا بهترتیـب براسـاس قیمتهای ثابـت و جاری
نشـان میدهنـد .براسـاس این نمودارهـا بیشـترین پرداختهای
مسـتقیم از جیـب در هـر دو جمعیتهـای شـهری و روسـتایی
بـرای دریافـت خدمـات مربـوط بـه درمـان بـوده اسـت .بـرای

جمعیتهـای روسـتایی پرداخـت از جیـب برای دریافـت خدمات
درمانـی  1947501ریـال و بـرای جمعیتهـای شـهری بیش از
دو برابـر جمعیتهـای روسـتایی و برابـر بـا 3782430ریـال در
سـال  1398بـوده اسـت .بهطورکلـی پرداختهـای مسـتقیم از
جیـب بـرای جمعیتهـای شـهری در همـۀ خدمـات بیشـتر از
جمعیتهـای روسـتایی بوده اسـت.

نمودار :3-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر
اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت به تفکیک محل سکونت (قیمتهای ثابت)

نمودار :4-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر
اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت به تفکیک محل سکونت (قیمتهای جاری)

بررسی هزینههای سالمت براساس طبقهبندی خدمات به روش پوشش همگانی سالمت

ب -به تفکیک محل سکونت (سال)
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ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت  -سال)

جــدول  1-4متوســط ســرانۀ پرداخــت مســتقیم از جیــب
بــرای دریافــت خدمــات و محصــوالت مرتبــط بــا تشــخیص،
توانبخشــی ،پیشــگیری و درمــان بیماریهــا را بهتفکیــک
پنجکهــای هزینــهای و براســاس قیمتهــای ثابــت نشــان
میدهــد .بــا توجــه بــه جــدول  1-4در همــۀ پنجکهــا
بیشــترین پرداختهــای مســتقیم از جیــب بــرای دریافــت
خدمــات مربــوط بــه درمــان بیماریهــا بــوده اســت.
نمــودار  5-4متوســط ســرانۀ پرداختهــای مســتقیم از
جیــب بــرای دریافــت خدمــات مربــوط بــه پیشــگیری،

درمــان ،تشــخیص و توانبخشــی را در جمعیتهــای فقیــر
و ثروتمنــد (پنجکهــای اول و پنجــم) در ســال 1398
نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن نمــودار ،متوســط ســرانۀ
پرداختهــای مســتقیم از جیــب بــرای دریافــت خدمــات
درمانــی در جمعیتهــای ثروتمنــد (پنجــک پنجــم) نســبت بــه
جمعیتهــای فقیــر (پنجــک اول) بیــش از  14برابــر و متوســط
ســرانۀ پرداختهــای مســتقیم از جیــب بــرای دریافــت خدمــات
مربــوط بــه خدمــات تشــخیص و پیشــگیری بهترتیــب بیــش از
 22و  11برابــر بــوده اســت.

جدول :1-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت در
پنجکهای هزینهای بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت (قیمتهای ثابت)

ردیف

پنجک

شاخص

1

پیشگیری

16007

2

تشخیص

56437

165534

3

درمان

640193

1268118

1923360

4

توانبخشی

9813

31937

55988

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

188741

30121

41035

78541

361950

543111

1249265

3375314

9433671

133303

1170827

نمودار :5-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت در پنجکهای اول و
پنجم هزینهای بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت (قیمتهای ثابت)

د -به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری  -سال)

جدول  2-4متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از جیب برای
دریافت خدمات و محصوالت مرتبط با تشخیص ،توانبخشی،
پیشگیری و درمان بیماریها را بهتفکیک پنجکهای هزینهای
و براساس قیمتهای جاری نشان میدهد .در همۀ پنجکها
بیشترین پرداختها برای خدمات مرتبط با درمان بیماریها
بودهاست .نمودار  6-4متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از

جیب برای دریافت خدمات سالمت را براساس طبقهبندی خدمات
به روش پوشش همگانی سالمت برای جمعیتهای فقیر (پنجک
اول) و جمعیتهای ثروتمند (پنجک پنجم) نشان میدهد .با
توجه به این نمودار ،متوسط سرانۀ پرداخت از جیب برای دریافت
خدمات درمانی در جمعیتهای پنجک پنجم بیش از  14برابر
جمعیتهای پنجک اول بوده است.

جدول :2-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت در
پنجکهای هزینهای بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت (قیمتهای جاری)

ردیف

پنجک

شاخص

1

پیشگیری

30088

2

تشخیص

106714

310427

3

درمان

1204750

2367314

3575740

4

توانبخشی

18417

59392

104379

چهارم

پنجم

اول

دوم

سوم

348607

56167

76384

145339

674312

1006850

2306161

6245984

17401696

246287

2155892

نمودار :6-4متوسط رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت در پنجکهای اول و
پنجم هزینهای بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت (قیمتهای جاری)
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این شاخص بهترتیب در سطح کل جمعیت ،بهتفکیک محل سکونت خانوارها و بهتفکیک پنجکهای هزینهای ارائه میشود.
الف -در سطح کل جمعیت

نمـودار  7-4سـهم پرداخت مسـتقیم از جیب بـرای دریافت انواع
خدمـات مرتبـط بـا تشـخیص ،پیشـگیری ،توانبخشـی و درمان
بیماریهـا را از پرداخـت مسـتقیم از جیـب کل در سـطح کل
جمعیـت نشـان میدهـد .براسـاس این نمـودار ،خدمـات مرتبط

بـا درمـان بیماریهـا بـا  80/11درصـد ،بیشـترین سـهم از
پرداختهـای مسـتقیم از جیـب و خدمـات مربوط به پیشـگیری
بـا  1/71درصـد ،کمتریـن سـهم از پرداختهـای مسـتقیم از
جیـب را دارا بودهانـد.

نمودار :7-4سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت از پرداخت از
جیب کل بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت در سطح کل جمعیت

بیش از  ۸۰درصد از پرداختهای مستقیم از
جیب برای دریافت خدمات مرتبط با درمان
بوده است.

بررسی هزینههای سالمت براساس طبقهبندی خدمات به روش پوشش همگانی سالمت

سهم انواع خدمات سالمت از متوسط رسانۀ پرداخت از جیب کل
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ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهای  8-4و  9-4سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت انواع خدمات مرتبط با تشخیص ،پیشگیری ،توانبخشی و درمان
بیماریها را از پرداخت مستقیم از جیب کل بهترتیب در جمعیتهای شهری و روستایی نشان میدهند .با توجه به این نمودارها ،بیش
از  79درصد از پرداختهای مستقیم از جیب در هر دو جمعیتهای شهری و روستایی برای درمان بیماریها بوده است.

نمودار : 8-4سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت از پرداخت از جیب
کل بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت در جمعیتهای شهری

نمودار :9-4سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت از پرداخت از جیب
کل بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت در جمعیتهای روستایی

ج -به تفکیک پنجکهای هزینهای

در جـدول  3-4سـهم پرداختهـای مسـتقیم از جیـب بـرای
دریافـت انـواع خدمـات سلامت از پرداختهـای مسـتقیم
از جیـب کل بهتفکیـک پنجکهـای هزینـهای آمـده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن جـدول بیشـترین پرداختهـای مسـتقیم از
جیـب در جمعیتهـای پنجـک اول بـا سـهم  88/59درصـد
بـرای درمـان بیماریهـا بـوده اسـت؛ کـه ایـن سـهم نسـبت
بـه سـهم خدمـات درمانـی در سـایر پنجکها بیشـتر اسـت .در
اکثـر پنجکهـای هزینـهای کمتریـن سـهم مربوط بـه خدمات

توانبخشـی اسـت .خدمـات توانبخشـی شـامل وسـایل چرخـدار
موتـوری و غیرموتـوری بـرای افـراد ناتـوان ،اعضـا مصنوعـی
بـدن ،وسـایل ماسـاژ طبـی و  ...میشـوند که جز خدمـات گران
قیمـت محسـوب میشـوند.
نمودارهای  10-4و  11-4سهم سرانۀ پرداختهای مستقیم از
جیب برای دریافت خدمات مرتبط با توانبخشی ،درمان ،تشخیص
و پیشگیری را از پرداختهای مستقیم از جیب کل بهترتیب برای
جمعیتهای پنجک اول و پنجم نشان میدهند.

جدول :3-4سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت از پرداخت از جیب
کل بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی سالمت به تفکیک پنجکهای هزینهای

ردیف

پنجک

شاخص

1

پیشگیری

2/21

2

تشخیص

7/85

11/11

3

درمان

88/59

84/75

80/70

4

توانبخشی

1/35

2/13

2/36

اول

دوم

سوم

2/01

1/72

1/90

15/22

13/17

10/38

81/71

78/34

3/22

9/71

نمودار :10-4سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت
خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل بر اساس طبقهبندی
پوشش همگانی سالمت (پنجک اول)

چهارم

پنجم
1/57

نمودار :11-4سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت
خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل بر اساس طبقهبندی
پوشش همگانی سالمت (پنجک پنجم)

بررسی هزینههای سالمت براساس طبقهبندی خدمات به روش پوشش همگانی سالمت

101

فصل پنجم

بررسی هزینه و درآمد خانوار در
سال 1398
(بر اساس قیمتهای ثابت و جاری)

درباره فصل

در این فصل بهمنظور مقایسه پذیری بیشتر ،بهتفکیک دهکها و پنجکهای هزینهای به بررسی
متوسط کل هزینههای مصرفی و درآمد بر اساس قیمتهای ثابت و جاری پرداخته شده است .در
این فصل بهمنظور ثابت کردن درآمد و کل هزینههای مصرفی از شاخص قیمت مصرفکننده برای
خانوارهای شهری و روستایی و با در نظر گرفتن سال  1395بهعنوان سال پایه استفاده شده است.
الزم به ذکر است که بررسی کل هزینههای مصرفی و درآمد به صورت سرانه و در سطح خانوار در
سال و ماه صورت گرفته است و همۀ محاسبات با اعمال وزن مناسب انجام شده است؛ به طوری
که برای محاسبۀ متوسط کل هزینههای مصرفی و درآمد بهصورت سرانه و خانوار بهترتیب از وزن
جمعیتی و از وزن خانوار استفاده شده است.

متوسط درآمد به تفکیک دهکهای هزینهای

این شاخص به تفکیک دهکهای هزینهای بهترتیب به صورت سرانه و در سطح خانوار در سال و ماه و بر اساس قیمتهای ثابت و
جاری ارائه میشود.
الف -بهصورت رسانه (سال)

نمودار  1-5و  2-5متوسط سرانۀ درآمد را به تفکیک دهکهای هزینهای و بهترتیب بر اساس قیمتهای ثابت و جاری نشان
میدهند .با توجه به نمودار  ،1-5متوسط سرانۀ درآمد در جمعیتهای دهک اول  21645830ریال و در دهک دهم 212462992
ریال در سال  1398بوده است .بر اساس هزینههای جاری ،سرانۀ درآمد در جمعیتهای دهکهای اول و دهم بهترتیب 40813840
و  391389248ریال بوده است.

نمودار :1-5متوسط رسانۀ درآمد در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :2-5متوسط رسانۀ درآمد در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)
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وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398
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ب -در سطح خانوار (سال)

نمودارهای  3-5و  4-5بهتفکیک دهکهای هزینهای متوسط درآمد خانوار را بهترتیب براساس قیمتهای ثابت و جاری در سال
نشان میدهند .با توجه به نمودار  3-5متوسط درآمد خانوارهای فقیر و ثروتمند براساس قیمتهای ثابت بهترتیب در دهک اول و
دهم  93794688و  527571072ریال و براساس نمودار  4-5بهترتیب  17685592و  971866368ریال براساس قیمتهای جاری
بوده است.

نمودار :3-5متوسط درآمد خانوار در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :4-5متوسط درآمد خانوار در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

ج -بهصورت رسانه (ماه)

نمودارهای  5-5و  6-5به تفکیک دهکهای هزینهای متوسط سرانۀ درآمد را بهترتیب بر اساس قیمتهای ثابت و جاری در ماه
نشان میدهند .با توجه به نمودار  5-5متوسط سرانۀ درآمد در خانوارهای دهک اول  1803819ریال و در خانوارهای دهک دهم
 17705249ریال بوده است .بر اساس نمودار  ،6-5متوسط سرانۀ درآمد بر اساس قیمتهای جاری در خانوارهای دهک اول و دهم
بهترتیب  3401153و  32615771ریال در ماه بوده است.

نمودار :5-5متوسط رسانۀ درآمد در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :6-5متوسط رسانۀ درآمد در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)
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وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398
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د -در سطح خانوار (ماه)

نمودارهای  7-5و  8-5بهتفکیک دهکهای هزینهای متوسط درآمد خانوار را بهترتیب براساس قیمتهای ثابت و جاری در ماه
نشان میدهند .با توجه به نمودار  5-5براساس قیمتهای ثابت متوسط درآمد ماهانه برای خانوارهای دهک اول و دهم در سال
 1398بهترتیب  7816224و  43964256ریال بوده است .براساس قیمتهای جاری متوسط درآمد برای یک خانوار فقیر (دهک اول)
 14737716ریال و برای یک خانوار ثروتمند (دهک دهم)  80988864ریال در ماه بوده است.

نمودار :7-5متوسط درآمد خانوار در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :8-5متوسط درآمد خانوار در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398

110

متوسط درآمد به تفکیک پنجکهای هزینهای

این شاخص به تفکیک پنجکهای هزینهای بهترتیب به صورت سرانه و در سطح خانوار در سال و ماه و بر اساس قیمتهای ثابت
و جاری ارائه میشود.
الف -بهصورت رسانه (سال)

نمودارهای  9-5و  10-5متوسط سرانۀ درآمد را به تفکیک پنجکهای هزینهای و بهترتیب بر اساس قیمتهای ثابت و جاری نشان
میدهند .با توجه به نمودار  ،9-5متوسط سرانۀ درآمد در جمعیتهای پنجک اول  27499568ریال و در پنجک پنجم 164250768
ریال در سال براساس قیمتهای ثابت بودهاست .براساس قیمتهای جاری ،سرانۀ درآمد در جمعیتهای پنجکهای اول و پنجم
هزینهای بهترتیب  51640776و  302736576ریال بوده است.

نمودار :9-5متوسط رسانۀ درآمد در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :10-5متوسط رسانۀ درآمد در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

ب -در سطح خانوار (سال)

نمودارهای 11-5و  12-5به تفکیک پنجکهای هزینهای متوسط درآمد را بر اساس قیمتهای ثابت و جاری در سطح خانوار در
سال  1398نشان میدهند .با توجه به نمودار  11-5متوسط درآمد یک خانوار در سال  1398در پنجک اول  129063552ریال و در
خانوارهای پنجک پنجم 485403552ریال در سال بوده است .بر اساس نمودار  12-5متوسط درآمد بر اساس هزینههای جاری سال
 1398در خانوارهای پنجک اول و پنجم بهترتیب  ۲۴۲۲۱۸۴۹۶و  ۸۹۴۷۱۱۲۹۶ریال بوده است.

نمودار :11-5متوسط درآمد خانوار در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :12-5متوسط درآمد خانوار در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)
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وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398

112

ج -بهصورت رسانه (ماه)

نمودارهای 13-5و  14-5به تفکیک پنجکهای هزینهای متوسط سرانۀ درآمد را بهترتیب بر اساس قیمتهای ثابت و جاری در ماه
نشان میدهند .با توجه به نمودار  13-5متوسط سرانۀ درآمد در خانوارهای پنجک اول ۲۲۹۱۶۳۱ریال و در خانوارهای پنجک پنجم
۱۳۶۸۷۵۶۴ریال بوده است .بر اساس نمودار  ،13-5متوسط سرانۀ درآمد بر اساس قیمتهای جاری در خانوارهای پنجک اول و پنجم
بهترتیب  ۴۳۰۳۳۹۸و  ۲۵۲۲۸۰۴۸ریال در ماه بوده است.

نمودار :13-5متوسط رسانۀ درآمد در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :14-5متوسط رسانۀ درآمد در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

د -در سطح خانوار (ماه)

نمودارهای  15-5و  16-5به تفکیک پنجکهای هزینهای متوسط درآمد را بر اساس قیمتهای ثابت و جاری در سطح خانوار در
ماه نشان میدهند .با توجه به نمودار  15-5متوسط درآمد یک خانوار در پنجک اول  10755296ریال و در خانوارهای پنجک پنجم
 40450296ریال در ماه بوده است .بر اساس نمودار  16-5متوسط درآمد یک خانوار بر اساس هزینههای جاری سال  1398در
خانوارهای پنجک اول و پنجم بهترتیب  20184875و  74559275ریال بوده است.

نمودار :15-5متوسط درآمد خانوار در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :16-5متوسط درآمد خانوار در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)

113

متوسط کلهزینههای مرصفی به تفکیک دهکهای هزینهای

این شاخص به تفکیک دهکهای هزینهای بهترتیب به صورت سرانه و در سطح خانوار در سال و ماه و بر اساس قیمتهای ثابت و
جاری ارائه میشود.
الف -بهصورت رسانه (ساالنه)

نمودارهای  17-5و  18-5متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی را به تفکیک دهکهای هزینهای و بهترتیب بر اساس قیمتهای ثابت
و جاری نشان میدهند .با توجه به نمودار  ،17-5متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی در جمعیتهای دهک اول ۱۵۸۲۵۶۹۳ریال
و در دهک دهم  ۲۲۰۵۳۳۰۵۶ریال در سال بوده است .بر اساس قیمتهای جاری ،سرانۀ کل هزینههای مصرفی در جمعیتهای
دهکهای اول و دهم هزینهای بهترتیب ۲۹۸۴۹۴۰۸و ۴۰۶۴۱۲۹۹۲ریال بوده است.

نمودار :17-5متوسط رسانۀ هزینه در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :18-5متوسط رسانۀ هزینه در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)
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وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398
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ب -در سطح خانوار (سال)

نمودارهای  19-5و  20-5بهتفکیک دهکهای هزینهای متوسط کل هزینههای مصرفی را بهترتیب براساس قیمتهای ثابت و جاری
در سطح خانوار در سال  1398نشان میدهند .با توجه به نمودار  19-5متوسط کل هزینههای مصرفی یک خانوار در سال 1398
در دهک اول  ۷۹۲۱۴۴۴۸ریال و در خانوارهای دهکهای دهم  ۶۲۰۵۳۲۵۴۴ریال در سال بوده است .بر اساس نمودار 20-5
متوسط کل هزینههای مصرفی بر اساس قیمتهایهای جاری سال  1398در خانوارهای دهک اول و دهم بهترتیب ۱۴۹۳۰۷۰۴۰و
 ۱۱۴۳۶۸۲۶۸۸ریال بوده است.

نمودار :19-5متوسط هزینۀ خانوار در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :20-5متوسط هزینۀ خانوار در سال به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

ج -بهصورت رسانه (ماه)

نمودارهای  21-5و  22-5بهتفکیک دهکهای هزینهای متوسط سرانۀ کلهزینههای مصرفی را بهترتیب بر اساس قیمتهای ثابت
و جاری در ماه نشان میدهند .با توجه به نمودار  21-5متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی در خانوارهای دهک اول 1318808
ریال و در خانوارهای دهک دهم  18377755ریال بوده است .بر اساس نمودار  ،22-5متوسط سرانۀ کلهزینههای مصرفی بر اساس
قیمتهای جاری در دهک اول و دهم بهترتیب  2487451و  33867749ریال در ماه بوده است.

نمودار :21-5متوسط رسانۀ هزینه در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :22-5متوسط رسانۀ هزینه در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)
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وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398
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د -در سطح خانوار (ماه)

نمودارهای  23-5و  24-5به تفکیک دهکهای هزینهای متوسط کل هزینههای مصرفی خانوار را بهترتیب بر اساس قیمتهای
ثابت و جاری در سطح خانوار در ماه نشان میدهند .با توجه به نمودار  23-5متوسط کل هزینههای مصرفی یک خانوار در دهک
اول  ۶۶۰۱۲۰۴ریال و در خانوارهای دهک دهم  ۵۱۷۱۱۰۴۵ریال در ماه بودهاست .بر اساس نمودار  24-5متوسط کل هزینههای
مصرفی یک خانوار بر اساس قیمتهایهای جاری سال  1398در خانوارهای دهک اول و دهم بهترتیب  ۱۲۴۴۲۲۵۳و ۹۵۳۰۶۸۹۱
ریال بوده است.

نمودار :23-5متوسط هزینۀ خانوار در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :24-5متوسط هزینۀ خانوار در ماه به تفکیک دهکهای هزینهای (قیمتهای جاری)
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نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398

120

متوسط کلهزینههای مرصفی به تفکیک پنجکهای هزینهای

این شاخص به تفکیک پنجکهای هزینهای بهترتیب به صورت سرانه و در سطح خانوار در سال و ماه و بر اساس قیمتهای ثابت
و جاری ارائه میشود.
الف -بهصورت رسانه (سال)

نمودارهای  25-5و  26-5متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی را به تفکیک پنجکهای هزینهای و بهترتیب بر اساس قیمتهای
ثابت و جاری نشان میدهند .با توجه به نمودار  ،25-5متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی در جمعیتهای پنجک اول ۲۰۴۰۸۴۴۸
ریال و در پنجک پنجم  ۱۶۵۱۳۲۳۲۰ریال در سال بوده است .بر اساس قیمتهای جاری ،متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی در
جمعیتهای پنجک اول و پنجم هزینهای بهترتیب  ۳۸۳۳۸۹۸۰و  ۳۰۴۴۸۷۵۵۲ریال بوده است.

نمودار :25-5متوسط رسانۀ هزینه در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :26-5متوسط رسانۀ هزینه در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

ب -در سطح خانوار (سال)

نمودارهای  27-5و  28-5بهتفکیک پنجکهای هزینهای متوسط کل هزینههای مصرفی را بهترتیب براساس قیمتهای ثابت و
جاری در سطح خانوار در سال  1398نشان میدهند .با توجه به نمودار  27-5متوسط کل هزینههای مصرفی یک خانوار در سال 1398
در پنجک اول  ۹۶۸۹۹۱۹۲ریال و در خانوارهای پنجک پنجم  ۴۹۵۲۱۵۲۰۰ریال در سال بوده است .بر اساس نمودار 28-5
متوسط کل هزینههای مصرفی براساس قیمتهایهای جاری سال  1398در خانوارهای پنجک اول و پنجم بهترتیب ۱۸۱۹۲۳۱۸۴
و  ۹۱۳۲۱۶۸۳۲ریال بوده است.

نمودار :27-5متوسط هزینۀ خانوار در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار : 28-5متوسط هزینۀ خانوار در سال به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)
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ج -بهصورت رسانه (ماه)

نمودارهای  29-5و  30-5بهتفکیک پنجکهای هزینهای متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی را بهترتیب بر اساس قیمتهای ثابت
و جاری در ماه نشان میدهند .با توجه به نمودار  29-5متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی در خانوارهای پنجک اول ۱۷۰۰۷۰۴ریال
و در خانوارهای پنجک پنجم  ۱۳۷۶۱۰۲۷ریال بودهاست .بر اساس نمودار  ،30-5متوسط سرانۀ کل هزینههای مصرفی بر اساس
قیمتهای جاری در خانوارهای پنجک اول و پنجم بهترتیب  ۳۱۹۴۹۱۵و  ۲۵۳۷۳۹۶۳ریال در ماه بوده است.

نمودار :29-5متوسط رسانۀ هزینه در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :30-5متوسط رسانۀ هزینه در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

د -در سطح خانوار (ماه)

نمودارهای  31-5و  32-5به تفکیک پنجکهای هزینهای متوسط کل هزینههای مصرفی خانوار را بهترتیب بر اساس قیمتهای
ثابت و جاری در سطح خانوار در ماه نشان میدهند .با توجه به نمودار  31-5متوسط کل هزینههای مصرفی یک خانوار در
پنجک اول  ۸۰۷۴۹۳۳ریال و در خانوارهای پنجک پنجم  ۴۱۲۶۷۹۳۳ریال در ماه بودهاست .براساس نمودار  32-5متوسط کل
هزینههای مصرفی یک خانوار براساس قیمتهایهای جاری سال  1398در خانوارهای پنجک اول و پنجم بهترتیب ۱۵۱۶۰۲۶۵
و  ۷۶۱۰۱۴۰۳ریال بوده است.

نمودار :31-5متوسط هزینۀ خانوار در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای ثابت)

نمودار :32-5متوسط هزینۀ خانوار در ماه به تفکیک پنجکهای هزینهای (قیمتهای جاری)

بررسی هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398
(براساس قیمتهای ثابت و جاری)
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فصل ششم

پرداختهای غیررسمی

(براساس قیمتهای ثابت و جاری)

درباره فصل

این فصل به بررسی هزینههایی میپردازد که از سوی خانوارها ،خارج از صورتحساب بیمارستان
به کارکنان یا مراکز ارائهدهندۀ خدمات پرداخت شده است .پرداختهای غیررسمی میتوانند برای
دریافت هر دو خدمات سرپایی و بستری وجود داشته باشند؛ اما با توجه به اینکه پرداختهای
غیررسمی در پرسشنامۀ پیمایش هزینه  -درآمد خانوار تنها برای خدمات بیمارستانی آمده است ،لذا
نتایج ارائهشده در این فصل تنها متوسط پرداختهای غیررسمی را در بخش خدمات بیمارستانی
نشان میدهند .در بخش خدمات بیمارستانی تنها چهار کد به پرداختهای غیررسمی اختصاص داده
شده است .که دو کد پرداختهای غیررسمی به مراکز و بیمارستانهای متعلق به دانشگاههای علوم
پزشکی را نشان میدهند و دو کد دیگر برای پرداختهای غیررسمی به سایر مراکز نظیر مراکز
وابسته به سازمان تأمین اجتماعی ،نیروهای مسلح ،شرکت نفت ،خصوصی و  ...هستند .الزم به
ذکر است که کدهای اختصاص دادهشده به پرداختهای غیرمستقیم به صورت کلی هستند و نشان
نمیدهند که پرداخت غیررسمی دقیق ًا برای دریافت کدام خدمت سالمت صورت گرفته است؛ لذا در
این فصل متوسط پرداختهای غیررسمی به تفکیک نوع خدمات سالمت ارائه نشده است.
در این فصل متوسط پرداختهای غیررسمی بر اساس قیمتهای ثابت و جاری و شاخص رخداد
هزینههای کمرشکن و فقرزای سالمت نیز به تفکیک محل سکونت و پنجکهای هزینهای در
جمعیتهایی که برای دریافت خدمات سالمت پرداخت غیررسمی داشتهاند ارائه شده است.
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متوسط پرداختهای غیررسمی

این شاخص به ترتیب بر اساس قیمتهای ثابت و جاری ارائه میشود.
الف -بر اساس قیمتهای ثابت

نمـودار  ،1-6متوسـط پرداختهـای غیررسـمی را بـر اسـاس
قیمتهـای ثابـت بـه تفکیک خدمـات و مراکـز ارائهدهنـدۀ آنها
در سـطح خانـوار در سـال  1398نشـان میدهـد .با توجـه به این
نمـودار بیشـترین پرداختغیررسـمی به مراکز و بیمارسـتانهایی
پرداخـت شدهاسـت کـه متعلـق بـه دانشـگاه علومپزشـکی
نبودهانـد .کمتریـن پرداختغیررسـمی نیز بـا مقـدار  46510ریال
بـرای آزمایشـگاه ،دارو و تجهیـزات در مراکـز و بیمارسـتانهای
متعلق به دانشـگاه علوم پزشـکی بودهاسـت .نمودار  2-6متوسـط
پرداختهـای غیرمسـتقیم را در سـطح کل خانوارهـا ،بـه تفکیک

محـل سـکونت خانـوار و پنجکهـای هزینهای نشـان میدهد .با
توجـه بـه ایـن نمودار در سـال  1398بر اسـاس قیمتهـای ثابت
متوسـط پرداختهـای غیرمسـتقیم 354716ریـال بودهاسـت.
پرداختهـای غیررسـمی در همـۀ پنجکهـای هزینـهای اتفـاق
افتـاده اسـت و بیشـترین مقـدار آن توسـط خانوارهـای ثروتمنـد
(پنجـک پنجـم) پرداخـت شـده اسـت .دریافـت پرداختهـای
غیررسـمی از سـوی مراکـز و بیمارسـتانهایی کـه متعلـق بـه
دانشـگاههای علومپزشـکی نبودهانـد  2/79برابـر مراکـز و
بیمارسـتانهای متعلـق بـه دانشـگاه علومپزشـکی بـوده اسـت.

ریال
نمودار :1-6متوسط پرداختهای غیررسمی به تفکیک خدمات و مراکز ارائه دهنده (قیمتهای ثابت)

نمودار :2-6متوسط پرداختهای غیررسمی در سطح کل خانوارها ،بهتفکیک محل سکونت ،پنجک هزینهای و
مراکز ارائهدهنده (قیمتهای ثابت)

ب -بر اساس قیمتهای جاری

نمودار  ،3-6متوسط پرداختهای غیررسمی را بر اساس قیمتهای
جاری به تفکیک خدمات و مراکز ارائهدهندۀ آنها در سال 1398
نشان میدهد .نمودار  ،4-6متوسط پرداختهای غیررسمی را بر
اساس قیمتهای جاری سال  1398در سطح کل خانوارها ،به
تفکیک پنجکهای هزینهای ،به تفکیک محل سکونت خانوار
و مراکز ارائهدهندۀ خدمات نشان میدهد .با توجه به این نمودار
متوسط پرداختهای غیررسمی در سطح کل خانوارها در این سال
 ۶۵۵۰۵۱ریال بوده است .همچنین متوسط پرداختهای غیررسمی

در خانوارهای شهری بیش از  2/96برابر خانوارهای روستایی و
در خانوارهای ثروتمند نسبت به خانوارهای فقیر بیش از  36برابر
بوده است .همچنین پرداختهای غیررسمی به مراکز ،درمانگاهها و
بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علومپزشکی نسبت به سایر مراکز
(مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح ،شرکت
نفت ،دانشگاه آزاد ،خصوصی ،خیره و  )...کمتر صورت گرفته است؛
به طوریکه در مراکز غیردولتی  2/78برابر مراکز دولتی در این سال
بوده است.

ریال
نمودار :3-6متوسط پرداختهای غیررسمی به تفکیک خدمات و مراکز ارائه دهنده (قیمتهای جاری)

نمودار :4-6متوسط پرداختهای غیررسمی در سطح کل خانوارها ،بهتفکیک محل سکونت ،پنجک هزینهای و
مراکز ارائهدهنده (قیمتهای جاری)

پرداختهای غیررسمی
بر اساس قیمتهای ثابت و جاری
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پرداختهای غیررسمی و شاخصهزینههای کمرشکن و فقرزای سالمت (در جمعیتهایی که
بهصورت غیررسمی برای دریافت خدمات سالمت پرداخت داشتهاند)

نمودارهای  5-6و  ،6-6بهترتیب درصد رخداد شاخصهای
هزینههای کمرشکن ( 40درصد ظرفیت پرداخت) و فقرزای سالمت
(روش سازمان جهانی سالمت) را در خانوارهایی که در سال 1398
برای دریافت خدمات سالمت پرداخت غیررسمی داشتهاند نشان
میدهد .به طور کلی  8/78درصد از خانوارهایی که در سال 1398
پرداخت غیررسمی داشتهاند با هزینههای کمرشکن سالمت روبه
رو شدهاند .در این سال نسبت خانوارهای روستایی مواجه شده با
هزینههای کمرشکن سالمت بیشتر از خانوارهایهای شهری و
مقدار آن بیش از  13درصد بوده است .بیشترین خانوارهایهای
مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت متعلق به خانوارهای
پنجک دوم بودهاند و کمترین درصد وقوع هزینههای کمرشکن

سالمت در خانوارهای پنجک اول اتفاق افتاده است .با توجه به
نمودار  ،6-6به صورت کلی  1/16درصد از خانوارهایی که به
صورت غیررسمی برای دریافت خدمات سالمت هزینه کردهاند با
هزینههای فقرزای سالمت روبهرو شدهاند .در همین سال ،در سطح
خانوارهایی روستایی رخداد هزینههای فقرزای سالمت  2/77درصد
بوده است .با توجه به این نمودار ،هیچکدام از جمعیتهای پنجک
پنجم که دارای پرداختهای غیررسمی نیز بودهاند در این سال با
هزینههای فقرزای سالمت روبه رو نشدهاند؛ اما هزینههای 11/26
درصد از خانوارهای غیرفقیر پنجک اول که دارای پرداختهای
غیررسمی هم بودهاند به علت پرداخت از جیب به زیر خط فقر
سقوط کرده است.

نمودار :5-6شاخص هزینههای کمرشکن سالمت در خانوارهایی که برای دریافت
خدمات سالمت به صورت غیررسمی پرداخت داشتهاند ( 40درصد ظرفیت پرداخت)

نمودار :6-6شاخص هزینههای فقرزای سالمت در خانوارهایی که برای دریافت خدمات سالمت به
صورت غیررسمی پرداخت داشتهاند (روش سازمان جهانی بهداشت)

فصل هفتم

بررسی هزینههای سالمت بر اساس
مراکز ارائهدهندۀ خدمات
(مراکز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز)

درباره فصل

در این فصل به بررسی متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از جیب به مراکز و بیمارستانهای
ارائهدهندۀ خدمات سالمت پرداخته شده است .در پرسشنامۀ پیمایش هزینه_درآمد خانوار ،مراکز و
بیمارستانهای ارائهدهندۀ خدمات به دو دسته طبقهبندی میشوند :مراکز و بیمارستانهای متعلق
به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز و بیمارستانها (شامل مراکز وابسته به سازمان تأمین
اجتماعی ،نیروهای مسلح ،شرکت نفت و )...؛ لذا در این فصل طبقهبندی مراکز و بیمارستانهای
ارائهدهندۀ خدمات بر اساس طبقهبندی فوق خواهد بود .الزم به ذکر است که در پرسشنامۀ پیمایش
هزینه_درآمد خانوار ،نوع مرکز ارائهدهنده تنها برای خدماتی ذکر شده است که قابل ارائه در هر دو
طبقهبندی هستند؛ لذا در این فصل متوسط سرانۀ پرداختهای غیررسمی تنها بر اساس این خدمات
برآورد شده است و از پرداختهای مستقیم از جیب برای سایر خدمات استفاده نشده است.
در این فصل ،نتایج بر اساس قیمتهای ثابت و جاری گزارش میشوند و به بررسی متوسط
سرانۀ پرداختهای غیررسمی در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار و پنجکهای
هزینهای پرداخته میشود.
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متوسط رسانۀ پرداختهای مستقیم از جیب به تفکیک مراکز ارائهدهندۀ خدمات

این شاخص به ترتیب بر اساس قیمتهای ثابت و جاری ارائه میشود.
الف -بر اساس قیمتهای ثابت

نمودار  ،1-7متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از جیب به
مراکز و بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علومپزشکی و سایر
مراکز را در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار
و پنجکهای هزینهای براساس قیمتهای ثابت نشان میدهد.
با توجه به این نمودار ،متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از
جیب به مراکز و بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علومپزشکی
 ۵۳۲۹۶۸ریال ،در حالی که متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم

از جیب به سایر مراکز شامل مراکز وابسته به بیمارستان تأمین
اجتماعی ،نیروهای مسلح ،شرکت نفت و ۱۹۶۵۷۱۱ ...ریال و
بیش از  3/68برابر بوده است .در هر دو مناطق شهری و روستایی
و همۀ پنجکهای هزینهای متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم
از جیب به مراکزی که متعلق به دانشگاه علومپزشکی نبودهاند
بیشتر از متوسط سرانۀ پرداخت از جیب به مراکز و بیمارستانهای
متعلق به دانشگاه علومپزشکی بوده است.

نمودار :1-7متوسط رسانۀ پرداختهای مستقیم از جیب به مراکز و بیمارستانهای ارائهدهندۀ خدمات
(قیمتهای ثابت)

ب -بر اساس قیمتهای جاری

نمودار  ،2-7متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از جیب به
مراکز و بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علومپزشکی و سایر
مراکز را در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل سکونت خانوار و
پنجکهای هزینهای بر اساس قیمتهای جاری خدمات در سال
 1397نشان میدهد .بر اساس قیمتهای جاری خدمات در سال
 ،1397متوسط سرانۀ پرداختهای مستقیم از جیب به مراکز و
بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علومپزشکی  987739ریال،
در حالی که به سایر مراکز (مراکزی که متعلق به دانشگاههای
علومپزشکی نبودهاند)  3635075ریال بوده است.
با توجه به این نمودار کمترین پرداخت از جیب برای دریافت

خدمات سالمت به مراکز و بیمارستانهایی که متعلق به دانشگاه
علومپزشکی هستند یا به سایر مراکز ،از سوی جمعیتهای
فقیر (پنجک اول) صورت گرفته است و بیشترین پرداختهای
مستقیم از جیب از سوی جمعیتهای ثروتمند (پنجک پنجم)
اتفاق افتاده است .در جمعیتهای پنجک پنجم ،متوسط سرانۀ
پرداختهای مستقیم از جیب به مراکز و بیمارستانهایی که
متعلق به دانشگاههای علومپزشکی نیستند نظیر مراکز وابسته به
سازمان تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح ،شرکت نفت و  5 ...برابر
پرداختهای مستقیم از جیب به مراکز و بیمارستانهای متعلق به
دانشگاه علومپزشکی بوده است.

نمودار :2-7متوسط رسانۀ پرداختهای مستقیم از جیب به تفکیک مراکز و بیمارستانهای ارائهدهندۀ خدمات
(قیمتهای جاری)

بررسی هزینههای سالمت بر اساس مراکز ارائهدهندۀ خدمات
(مراکز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز)
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فصل هشتم

روند  4سالۀ شاخصها و
هزینههای سالمت
()1395-1398

درباره فصل

در این فصل روند هزینهها و شاخصهای حوزۀ سالمت طی سالهای  1395تا  1398ارائه شده
است؛ و به بررسی رفتار کلی مهمترین شاخصهای حوزۀ سالمت از جمله شاخص پرداختهای
مستقیم از جیب و شاخصهای هزینههای کمرشکن و فقرزای سالمت طی چهار سال متوالی
پرداخته شده است .به طورکلی همۀ شاخصهایی که طی سالهای  1395تا  1398در گزارشهای
هزینههای سالمت خانوار در فصلهای مختلف ارائه شدهاند ،در این فصل به صورت گزارش روند
ارائه شدهاند .ارائۀ روند شاخصهای سالمت در این فصل در سطح کل جمعیت ،به تفکیک محل
سکونت خانوار و در سطح پنجک اول و پنجم هزینهای به عنوان مهمترین پنجکهای تحت بررسی
صورت گرفته است.

روند کل پرداخت از جیب سالمت براساس قیمتهای جاری
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  1-8متوسط سرانۀ پرداخت از جیب برای دریافت خدمات
سالمت را طی سالهای  1395تا  1398با احتساب کل جمعیت
نشان میدهد .با توجه به این نمودار روند سرانۀ پرداخت از جیب
طی سالهای تحت بررسی صعودی بوده است؛ بهطوریکه از

 4529544ریال در سال  1395با  70درصد رشد به 7687138
ریال در سال  1398رسیده است .این نمودار متوسط سرانۀ
پرداخت از جیب را براساس قیمتهای جاری سالهای 1395
تا  1398نشان میدهد.

نمودار  :1-8روند کل پرداخت از جیب سالمت براساس قیمتهای جاری در سطح کل جمعیت

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
()1395-1398
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ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهـای  2-8و  3-8بهترتیـب متوسـط سـرانۀ پرداخـت از
جیـب را در جمعیتهـای شـهری و روسـتایی طـی سـالهای
 1395تـا  1398نشـان میدهنـد .بـا توجـه بـه ایـن نمودارهـا
رونـد سـرانۀ پرداخـت از جیـب در هـر دو جمعیتهـای شـهری
و روسـتایی طـی سـالهای تحـت بررسـی صعـودی بوده اسـت
و در جمعیتهـای شـهری سـرانۀ پرداخـت از جیـب همـواره

نسـبت بـه جمعیتهـای روسـتایی بیشـتر و تقریبـا دو برابر بوده
اسـت .رشـد سـرانۀ پرداخـت از جیـب در جمعیتهای شـهری و
روسـتایی در سـال  1398نسـبت بـه سـال  1395بهترتیـب در
حـدود  70و  73درصـد بـوده اسـت .نمودارهـای  2-8و 3-8
متوسـط سـرانۀ پرداخـت از جیب را براسـاس قیمتهـای جاری
موجـود در سـالهای  1395تـا  1398نشـان میدهنـد.

نمودار  :2-8روند کل پرداخت از جیب سالمت براساس قیمتهای جاری در سطح جمعیتهای شهری

نمودار  :3-8روند کل پرداخت از جیب سالمت براساس قیمتهای جاری در سطح جمعیتهای روستایی

نمودارهـای  4-8و  5-8بهترتیـب متوسـط سـرانۀ پرداخـت از
جیـب بـرای دریافت خدمـات سلامت را در جمعیتهای پنجک
اول (جمعیـت فقیـر) و پنجـک پنجـم (جمعیـت ثروتمنـد) طـی
سـالهای  1395تـا  1398نشـان میدهنـد .بـا توجـه بـه ایـن
نمودارهـا رونـد پرداخـت از جیـب در هر دو پنجـک اول و پنجم
طـی سـالهای تحـت بررسـی صعـودی بـوده اسـت .متوسـط
سـرانۀ پرداخـت از جیب در پنجک پنجم نسـبت بـه پنجک اول

در همـۀ سـالهای تحـت بررسـی بیـش از  15برابر بوده اسـت.
رشـد متوسـط سـرانۀ پرداخـت از جیـب در سـال  1398نسـبت
بـه سـال  1395در پنجـک اول تقریبـا  68درصـد و در پنجـک
پنجـم  4درصـد بیشـتر و در حـدود  72درصـد بـوده اسـت .هـر
دو نمودارهـای  4-8و  5-8متوسـط سـرانۀ پرداخـت از جیـب را
براسـاس قیمتهـای جـاری سـالهای  1395تـا  1398نشـان
میدهنـد.

نمودار  :4-8روند کل پرداخت از جیب سالمت براساس قیمتهای جاری در پنجک اول

نمودار  :5-8روند کل پرداخت از جیب سالمت براساس قیمتهای جاری در پنجک پنجم

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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روند پرداخت از جیب انواع خدمات سالمت براساس قیمتهای جاری
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  6-8روند متوسط سرانۀ پرداخت از جیب برای دریافت
خدمات سرپایی ،بستری ،دارو ،دندانپزشکی ،خدمات پاراکلینیک
و  ...را طی سالهای  1395تا  1398با احتساب کل جمعیت
نشان میدهد .با توجه به این نمودار بیشترین پرداخت از جیب
برای دریافت دارو بوده است که روند آن طی سالهای تحت
بررسی صعودی بوده و بیش از  66درصد در سال  1398نسبت به
سال  1395رشد داشته است .پس از داروها بیشترین پرداخت از
جیب برای دریافت خدمات بستری و دندانپزشکی صورت گرفته
است .با توجه به این نمودار روند پرداخت از جیب خدمات بستری،
دندانپزشکی ،پاراکلینیک و محصوالت پزشکی و تجهیزات

درمانی طی سالهای تحت بررسی صعودی بوده است .برای
خدمات سرپایی طی سالهای  1395تا  1398روند پرداخت از
جیب تقریبا ثابت بوده است .برای خدمات دندانپزشکی بیشترین
رشد در پرداخت از جیب در سال  1397صورت گرفته است؛ به
طوریکه رشد این خدمات در سال  1397نسبت به سال 1396
در حدود  68درصد بوده است .در همۀ سالهای تحت بررسی
کمترین پرداخت از جیب برای دریافت خدمات مربوط به درمان و
ترک اعتیاد بوده است .این نمودار متوسط سرانۀ پرداخت از جیب
براساس قیمتهای جاری خدمات در سالهای  1395تا 1398
را نشان میدهد.

نمودار  :6-8روند پرداخت از جیب انواع خدمات سالمت براساس قیمتهای جاری در سطح کل جمعیت

ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهـای  7-8و  8-8بهترتیـب رونـد متوسـط سـرانۀ پرداخت
از جیـب برای دریافت خدمات بسـتری ،سـرپایی ،دندانپزشـکی،
دارو ،پاراکلینیـک و  ...را طـی سـالهای  1395تـا  1398در
جمعیتهای شـهری و روسـتایی نشـان میدهند .نمودارها نشـان
میدهند که در هر دو جمعیتهای شـهری و روسـتایی بیشـترین
پرداخـت از جیـب بـرای دریافـت دارو با یـک روند صعـودی بوده
اسـت؛ و متوسـط سـرانۀ پرداخـت از جیب داروهـا در جمعیتهای
شـهری و روسـتایی در سال  1398نسـبت به سال  1395بهترتیب
رشـدی  57/30و  106/23درصدی داشـته اسـت .در جمعیتهای
شـهری پـس از دارو ،بیشـترین پرداخـت از جیـب بـرای دریافـت
خدمـات بسـتری و دندانپزشـکی بـوده اسـت؛ در حالیکـه در

جمعیتهـای روسـتایی پـس از دارو بیشـترین پرداخـت از جیـب
بهترتیـب بـرای دریافت خدمـات بسـتری ،پاراکلینیک و سـرپایی
بـا طـی یـک رونـد صعـودی در سـالهای تحـت بررسـی بـوده
اسـت .بـا توجـه بـه نمـودار  7-8روند پرداختـی از جیـب خدمات
سـرپایی در محلهـای سـکونت شـهری تقریبـا ثابت بوده اسـت
و در سـال  1398نسـبت بـه سـال  1397یک کاهـش تقریبا 3/5
درصدی در رشـد داشـته اسـت .براسـاس هر دو نمـودار ،کمترین
پرداخـت از جیـب برای دریافـت خدمات مربوط بـه درمان و ترک
اعتیـاد بـوده اسـت .در جمعیتهـای روسـتایی مقـدار پرداخـت از
جیـب بـرای دریافـت محصـوالت پزشـکی و تجهیـزات درمانـی
طـی سـالهای  1395تـا  1398تقریبـا ثابـت بوده اسـت.

نمودار  :7-8روند پرداخت از جیب انواع خدمات سالمت براساس قیمتهای جاری در سطح جمعیتهای شهری

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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نمودار  :8-8روند پرداخت از جیب انواع خدمات سالمت براساس قیمتهای جاری در سطح جمعیتهای روستایی

ک اول و پنجم هزینهای
ج -به تفکیک پنج 

نمودارهـای  9-8و  10-8بهترتیب روند متوسـط سـرانۀ پرداخت
از جیـب انـواع خدمـات سلامت را طـی سـالهای  1395تـا
 1398در پنجـک اول و پنجـم نشـان میدهنـد .در جمعیتهای
فقیـر (پنجـک اول) در همـۀ سـالهای تحت بررسـی بیشـترین
پرداخـت از جیـب بـا یـک روند صعـودی بـرای دریافـت داروها
اتفـاق افتـاده اسـت و پس از داروها ،خدمات سـرپایی و بسـتری
بـا پرداخـت از جیـب تقریبـا یکسـانی دارای بیشـترین پرداخـت
از جیـب بودهانـد .نمـودار  9-8نشـان میدهـد کـه در پنجـک
اول بـرای خدمـات بسـتری و سـرپایی طـی سـالهای تحـت
بررسـی رشـد قابل محسوسـی وجود نداشـته اسـت و بیشـترین
رشـد در پرداخـت از جیـب داروهـا رخ داده اسـت؛ بهطوریکـه
در سـال  1398نسـبت بـه سـال  1395رشـدی  106درصـدی
در متوسـط پرداخـت از جیـب ایـن خدمـات وجود داشـته اسـت.
بـرای جمعیتهـای فقیـر (پنجـک اول) خدمات دندانپزشـکی،
محصـوالت پزشـکی و تجهیـزات درمانـی و خدمـات مربـوط به
تـرک و درمـان اعتیـاد کـه در ایـران جـزء خدمات گـران قیمت

محسـوب میشـوند و تحـت پوشـش بیمـه نیـز نیسـتند دارای
کمتریـن پرداخـت از جیـب با یـک روند تقریبـا ثابـت بودهاند .با
توجـه به نمودار  10-8طی سـالهای  1395تا  ،1398بیشـترین
پرداخـت از جیـب اتفـاق افتـاده از سـوی جمعیتهـای ثروتمنـد
ایـران( ،پنجـک پنجـم) بـرای دریافـت خدمات دندانپزشـکی و
دارو بـوده اسـت؛ و پـس از آنها خدمـات بسـتری و پاراکلینیک
دارای بیشـترین پرداخـت از جیـب بودهاند .روند خدمات سـرپایی
در پنجـک پنجـم تقریبـا ثابـت بـوده اسـت .بـرای خدمـات
دندانپزشـکی بیشـترین پرداخـت از جیب در سـال  1397اتفاق
افتـاده اسـت؛ بـه طوریکه در این سـال متوسـط سـرانۀ پرداخت
از جیـب بـا یـک رشـد  90درصـدی نسـبت به سـال قبـل خود
به  6171397ریال رسـیده اسـت .رشـد متوسط سـرانۀ پرداخت
از جیـب محصـوالت پزشـکی و خدمـات درمانی در سـال 1398
نسـبت بـه سـال  1397در حـدود  241درصد بوده اسـت .در هر
دو نمـودار ،محاسـبۀ متوسـط سـرانۀ پرداخـت از جیب براسـاس
قیمتهـای جـاری صـورت گرفته اسـت.
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نمودار  :9-8روند پرداخت از جیب انواع خدمات سالمت براساس قیمتهای جاری در پنجک اول

نمودار  :10-8روند پرداخت از جیب انواع خدمات سالمت براساس قیمتهای جاری در پنجک پنجم

وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1398

140

روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل
الف -در سطح کل جمعیت

نمـودار  11-8رونـد سـهم انواع خدمات سلامت شـامل داروها،
خدمـات سـرپایی ،خدمات بسـتری ،خدمـات دندانپزشـکی و ...
را از پرداخـت از جیـب کل طـی سـالهای  1395تـا  1398در
سـطح کل جمعیـت نشـان میدهـد .بـا توجـه بـه ایـن نمـودار
تنهـا رونـد سـهم محصـوالت پزشـکی و تجهیـزات درمانـی
طـی سـالهای تحـت بررسـی صعـودی بـوده اسـت؛ در ایـران
محصـوالت پزشـکی و تجهیـزات درمانـی جـزء خدمـات

گرانقیمـت محسـوب میشـوند کـه تحـت پوشـش بیمـه نیـز
قـرار نمیگیرنـد .همانطـور که ایـن نمودار نشـان میدهـد روند
خدمات سـرپایی و بسـتری نزولی بوده اسـت؛ و سـهم داروها از
پرداخـت از جیـب کل بـا کاهش در سـال  1397در سـال 1398
اندکـی افزایـش یافتـه اسـت .بـرای خدمـات ذندانپزشـکی در
سـال  1397بیشـترین افزایـش در سـهم اتفـاق افتاده اسـت اما
سـهم ایـن خدمـات در سـال  1398کاهـش یافتـه اسـت.

نمودار  :11-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در سطح کل جمعیت

ب -به تفکیک محل سکونت
نمودارهـای  12-8و  13-8بهترتیـب سـهم خدمـات سلامت را خدمـات دندانپزشـکی تـا سـال  1397روندی افزایشـی داشـته
از کل پرداختهـای مسـتقیم از جیـب در جمعیتهـای شـهری اسـت و سـپس در سـال  1398کاهـش یافته اسـت در حالی که
و روسـتایی نشـان میدهند .در جمعیتهای شـهری روند سـهم بـرای داروهـا تا سـال  1397روند کاهشـی بوده اسـت و سـپس
خدمـات مشـابه با روند در سـطح کل جمعیت تغییر کرده اسـت؛ در سـال  1398اندکـی افزایـش یافته اسـت .بـرای جمعیتهای
بـه ایـن صـورت کـه طی سـالهای تحـت بررسـی روند سـهم روسـتایی بـا توجه بـه نمودار  13-8روند سـهم داروها افزایشـی
خدمـات بسـتری و سـرپایی کاهـش پیـدا کـرده اسـت و سـهم بـوده اسـت ،بطوریـه در سـال  1398سـهم ایـن خدمـات بـه
خدمـات دندانپزشـکی و دارو عکـس یکدیگـر رفتـار کردهانـد .بیشـترین مقدار خود رسـیده اسـت.
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نمودار  :12-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در سطح جمعیتهای شهری

نمودار  :13-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در سطح جمعیتهای روستایی

و نسـبت بـه سـال  1397در حـدود  15/83درصـد افزایش یافته اسـت .برای ایـن جمعیتها روند سـهم خدمـات پاراکلینیک ،درمان
و تـرک اعتیـاد و همچنیـن سـهم محصـوالت پزشـکی وتجهیـزات درمانـی ثابـت بوده اسـت؛ بـا این حال مشـابه بـا جمعیتهای
شـهری ،سـهم خدمات بسـتری و سـرپایی از پرداخت از جیب کل کاهش یافته اسـت.

وضعـیت هـزینههـای ســالمت خانـوارهای ایـرانی
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ج-به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمودارهای  14-8و  15-8بهترتیب سهم انواع خدمات سالمت
را از پرداخت از جیب کل در پنجک اول و پنجم طی سالهای
 1395تا  1398نشان میدهند .با توجه به نمودار  ،14-8در
پنجک اول بیش از  40درصد از پرداخت از جیب سالمت برای
دارو با یک روند صعودی بوده است و در آخرین سال تحت
بررسی به بیش از  50درصد رسیده است؛ در حالی که این سهم

در پنجک پنجم کمتر از  27درصد با یک روند نزولی بوده است.
هر دو نمودارها نشان میدهند که سهم خدمات سرپایی و بستری
از پرداخت از جیب کل طی سالهای 1395تا  1398کاهش
یافتهاند .سهم خدمات دندانپزشکی در پنجک اول طی سالهای
تحت بررسی کمتر از  3درصد بوده ؛ در حالیکه در پنجک پنجم
در همۀ سالها بیش از  22درصد بوده است.

نمودار  :14-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در پنجک اول

نمودار  :15-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل در پنجک پنجم

روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهایی که برای دریافت
خدمات سالمت پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند)
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  16-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب
کل را تنها با احتساب جمعیتهایی نشان میدهد که برای دریافت
خدمات سالمت پرداخت از جیب داشتهاند .با توجه به این نمودار
حدود نیمی از پرداختهای مستقیم از جیب برای دریافت داروها
بوده است و سهم این خدمات طی سالهای  1395تا  1398افزایش
یافته است .همانطور که در نمودار ارائه شده است روند سهم خدمات

سرپایی کاهشی و خدمات بستری افزایشی بوده است؛ با این حال
برای خدمات بستری در سال  1398کاهش سهم رخ داده است.
برای خدمات ترک و درمان اعتیاد ،دندانپزشکی و پاراکلینیک سهم
پرداخت از جیب خدمات طی سالهای بررسی شده تقریبا ثابت بوده
است .مشابه با داروها سهم محصوالت پزشکیو تجهیزات درمانی
نیز افزایش یافته است.

نمودار  :16-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهایی که برای دریافت خدمات سالمت
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند) در سطح کل جمعیت

ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهـای 17-8و  18-8بهترتیـب سـهم خدمـات سلامت را
از پرداخـت از جیـب کل در جمعیتهـای شـهری و روسـتایی
نشـان میدهنـد .در ایـن دو نمـودار محاسـبۀ سـهم تنهـا بـا
احتسـاب جمعیتهـای صـورت گرفتـه اسـت کـه بـرای حداقل
یکـی از خدمـات سلامت دارویی ،سـرپایی و  ...پرداخت از جیب
داشـتهاند .بـا توجـه بـه ایـن دو نمـودار در هـر دو خانوارهـای

شـهری و روسـتایی بیشـترین پرداخـت از جیـب بـرای دریافـت
دارو بـوده اسـت و رونـد ایـن خدمـات طـی سـالهای  1395تا
 1398صعـودی بـوده اسـت .تقریبـا بـرای هـر دو جمعیتهـای
شـهری و روسـتایی روند خدمات سلامت طی سـالهای تحت
بررسـی مشـابه بـوده اسـت .بـرای خدمـات دندانپزشـکی و
سـرپایی رونـد سـهم نزولـی بوده اسـت.

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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نمودار  :17-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهایی که برای دریافت خدمات سالمت
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند) در سطح جمعیتهای شهری

نمودار  :18-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهایی که برای دریافت خدمات سالمت
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند) در سطح جمعیتهای روستایی

ج-به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمودارهای  19-8و  20-8روند سهم پرداخت از جیب خدمات
سالمت از کل پرداخت از جیب را در جمعیتهای فقیر (پنجک اول)
و ثروتمند (پنجک پنجم) ایران که برای دریافت خدمات سالمت
پرداخت از جیب داشتهاند طی سالهای  1395تا  1398نشان
میدهند .با توجه به نمودار  19-8بیش از  57درصد از پرداخت از
جیبی که از سوی جمعیت فقیر پرداخت شده است برای دارو بوده
است .در جمعیت ثروتمند نیز داروها دارای بیشترین سهم از پرداخت
از جیب بودهاند و طی سالهای تحت بررسی بیش از  40درصد از
پرداخت از جیب را به خود تخصیص دادهاند .در پنجک اول و پنجم

روند سهم تقریبا همۀ خدمات نزولی یا ثابت بوده است .در پنجک
اول سهم دارو در آخرین سال بررسی نسبت به سال قبل از خود
 9/5درصد و در پنجک پنجم  3/11درصد رشد داشت ه است .به طور
متوسط سهم خدمات دندانپزشکی از پرداخت از جیب کل بهترتیب
در جمعیت فقیر و ثروتمند  1/90و  10/52درصد بوده است .در واقع
سهم خدمات دندانپزشکی در پنجک پنجم به پنجک اول تقریبا
 5/5برابر بوده است .از هفت خدمت مورد بررسی ،در پنجک اول
خدمات پاراکلینیک سومین خدمات و در پنجک پنجم چهارمین
خدماتی بودهاند که دارای کمترین سهم از پرداخت از جیب بودهاند.

نمودار  :19-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهایی که برای دریافت خدمات سالمت
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند) در پنجک اول
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نمودار  :20-8روند سهم انواع خدمات سالمت از پرداخت از جیب کل (در جمعیتهایی که برای دریافت خدمات سالمت
پرداخت مستقیم از جیب داشتهاند) در پنجک پنجم

روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  25درصد
کل هزینههای مرصفی
الف -در سطح کل جمعیت

نمـودار  21-8رونـد نسـبت جمعیـت مواجه شـده بـا هزینههای
کمرشـکن سلامت را طـی سـالهای  1395تـا 1398در
سـطح کل جمعیـت نشـان میدهـد .بـا توجـه بـه ایـن نمـودار
طـی سـالهای تحـت بررسـی نسـبت جمعیـت مواجـه شـده با
هزینههـای کمرشـکن سلامت در ایـران کاهـش یافتـه اسـت؛
بهطوریکـه این شـاخص در سـال  1398نسـبت به سـال 1395

در حـدود  9/67درصـد کاهـش رشـد داشـته اسـت .در سـال
 3/46 ،1398درصـد از جمعیـت ایـران بـا صـرف بیـش از 25
درصـد از کل هزینههـای مصرفـی خـود بـه صـورت پرداخت از
جیـب بـرای دریافـت خدمات سلامت بـا هزینههای کمرشـکن
روبـه رو شـدهاند .بیشـترین کاهـش در رخـداد این شـاخص در
سـال  1398نسـبت بـه سـال  1397بـوده اسـت.

نمودار  :21-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  25درصد کل
هزینههای مرصفی در سطح کل جمعیت
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ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهای  22-8و  23-8روند رخداد شاخص هزینههای
کمرشکن سالمت را بهترتیب در جمعیتهای شهری و روستایی
طی سالهای  1395تا  1398نشان میدهند .با توجه به این
دو نمودار ،در جمعیتهای روستایی نسبت به جمعیتهای
شهری رخداد هزینههای کمرشکن سالمت به استثنای سال
 1395بیشتر بوده است .در جمعیتهای شهری روند رخداد
هزینههای کمرشکن سالمت کاهشی و در جمعیتهای روستایی
روند رخداد این شاخص تا سال  1397صعودی بوده است و

سپس در سال  1398کاهش یافته است .همانطور که این دو
نمودار نشان میدهند نسبت جمعیت شهری و روستایی مواجه
شده با هزینههای کمرشکن سالمت در سال  1398نسبت به
سال  1397بهترتیب در حدود  6/50و  6/20درصد کاهش یافته
است .با توجه به نمودار  9-8بیشترین مقدار شاخص هزینههای
کمرشکن سالمت در سال  1397و در جمعیتهای روستایی
اتفاق افتاده است؛ به طوریکه در این سال  4/19درصد از این
جمعیتها با هزینههای کمرشکن سالمت مواجه شدهاند.

نمودار  :22-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  25درصد کل
هزینههای مرصفی در سطح جمعیتهای شهری

نمودار  :23-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  25درصد کل
هزینههای مرصفی در سطح جمعیتهای روستایی

ج – به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمـودار  24-8و  25-8نسـبت جمعیتهـای ثروتمنـد و فقیـر
مواجـه شـده بـا هزینههای کمرشـکن سلامت را طی سـالهای
 1395تـا  1398نشـان میدهنـد .با توجـه به این نمـودار در همۀ
سـالهای تحـت بررسـی رخـداد هزینههای کمرشـکن سلامت
در جمعیتهـای پنجـک پنجم (ثروتمند) نسـبت بـه جمعیتهای
پنجـک اول (فقیـر) بیشـتر بـوده اسـت .در سـال  1395نسـبت
جمعیـت ثروتمنـد مواجـه شـده با هزینههای کمرشـکن سلامت
نسـبت بـه جمعیـت فقیـر مواجـه شـده بـا هزینههای کمرشـکن
سلامت  5/46برابر بوده اسـت .این نسـبت در سـالهای ،1396

 1397و 1398بهترتیب  3/60 ،4/80و  3/88بوده اسـت .همانطور
کـه نمـودار نشـان میدهـد رونـد ایـن شـاخص در جمعیتهـای
ثروتمنـد پنجـک پنجـم نزولـی بـوده اسـت بهطوریکـه از 7/82
درصـد در سـال  1395بـه  6/29درصـد در سـال  1398رسـیده
اسـت و  19/56درصد کاهش رشـد داشـته اسـت .در آخرین سال
تحـت بررسـی ،1398 ،در حدود  1/62درصـد از جمعیتهای فقیر
ایـران بـا پرداخت بیـش از  25درصـد از کل هزینههـای مصرفی
خـود بـرای دریافت خدمات سلامت با مشـکالت و سـختیهای
مالـی روبه رو شـدهاند.

نمودار  :24-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  25درصد کل
هزینههای مرصفی در پنجک اول

نمودار  :25-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  25درصد کل
هزینههای مرصفی در پنجک پنجم

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  10درصد
کل هزینههای مرصفی
الف -در سطح کل جمعیت

نمـودار  26-8رونـد شـاخص نسـبت جمعیـت مواجـه شـده بـا
هزینههـای کمرشـکن سلامت را طـی سـالهای  1395تـا
 1398در سـطح کل جمعیـت نشـان میدهـد .بـا توجـه بـه این
نمـودار طـی سـالهای  1395تـا  1397رونـد رخـداد شـاخص
هزینههـای کمرشـکن سلامت صعـودی بودهاسـت؛ امـا در
سـال  1398بـا  9/70درصـد کاهـش در رشـد نسـبت بـه سـال

 1397مقـدار آن بـه کمتریـن مقـدار خـود در طـی سـالهای
تحت بررسـی رسـیده اسـت .با توجه بـه نمـودار  26-8در ایران
در سـال  1398بیـش از  15درصـد از جمعیـت بـا صـرف بیـش
از  10درصـد از کل هزینههـای مصرفـی خـود بـرای دریافـت
خدمـات سلامتی کـه بازپرداخـت بیمـهای ندارند بـا هزینههای
کمرشـکن سلامت مواجـه شـدهاند.

نمودار  :26-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  10درصد کل
هزینههای مرصفی در سطح کل جمعیت

ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهـای  27-8و  28-8بهترتیـب روند رخداد شـاخص نسـبت
جمعیت شـهری و روسـتایی مواجه شـده با هزینههای کمرشـکن
سلامت را طـی سـالهای  1395تـا  1398نشـان میدهنـد .در
محاسـبۀ ایـن شـاخص ،جمعیتهایی قـرار گرفتهاند کـه با صرف
بیـش از  10درصـد از کل هزینههای مصرفی خود برای سلامت
در سـختیهای مالـی قـرار گرفتـه و در واقـع بـا هزینههـای
کمرشـکن سلامت مواجه شـدهاند .با توجه به نمودار  27-8روند
رخـداد شـاخص هزینههـای کمرشـکن سلامت در جمعیتهای

شـهری از سـال  1396به بعد نزولی بوده اسـت؛ و در سـال 1398
نسـبت بـه سـال  1397در حـدود  8/9درصد کاهش رشـد داشـته
اسـت .نمـودار  29-8یـک روند صعـودی را در رخـداد هزینههای
کمرشـکن سلامت در جمعیتهـای روسـتایی تـا سـال 1397
نشـان میدهـد .ایـن شـاخص در جمعیتهای روسـتایی در سـال
 1398بـا  12/05درصـد کاهش نسـبت به سـال  1397به 15/91
درصد رسـیده اسـت .بیشـترین رخداد در شـاخص در سـال 1397
اتفاق افتاده اسـت.

نمودار  :27-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  10درصد کل
هزینههای مرصفی در سطح جمعیتهای شهری

نمودار  :28-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  10درصد کل
هزینههای مرصفی در سطح جمعیتهای روستایی

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمودارهـای  29-8و  30-8روند رخداد شـاخص نسـبت جمعیت
مواجـه شـده بـا هزینههـای کمرشـکن سلامت را بـا مقـدار
آسـتانهای  10درصـد کل هزینههـای مصرفـی در پنجـک اول
و پنجـم ایـران طی سـالهای  1395تـا  1398نشـان میدهند.
نمودارهـا نشـان میدهنـد کـه در همۀ سـالهای تحت بررسـی
نسـبت جمعیـت مواجه شـده بـا هزینههای کمرشـکن سلامت
در جمعیـت ثروتمنـد (پنجـک پنجـم) نسـبت بـه جمعیـت فقیر

(پنجـک اول) در حـدود  2برابر بوده اسـت .نمودار  29-8نشـان
میدهـد کـه شـاخص تحـت بررسـی در پنجـک اول دارای یک
رونـد صعـودی بـوده اسـت؛ امـا در آخریـن سـال بررسـی یعنی
 1398کاهـش یافتـه اسـت و بـه مقـدار خـود در سـال 1396
برگشـته اسـت .نمـودار  30-8نشـان میدهـد که روند شـاخص
در پنجـک پنجـم نزولی بوده اسـت و در سـال  1398به کمترین
مقـدار خود رسـیده اسـت.

نمودار  :29-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  10درصد کل
هزینههای مرصفی در پنجک اول

نمودار  :30-8روند نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای کمرشکن سالمت با مقدار آستانهای  10درصد کل
هزینههای مرصفی در پنجک پنجم

روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی بهداشت)
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  31-8روند رخداد شاخص هزینههای فقرزای سالمت
یکی از مهمترین شاخصهای حوزۀ سالمت در اهداف توسعۀ
پایدار را طی سالهای  1395تا  1398در سطح کل جمعیت
نشان میدهد .با توجه به این نمودار رخداد شاخص هزینههای
فقرزای سالمت در سال  1397به بیشترین مقدار خود رسیده
است؛ در این سال هزینههای مصرفی  0/86درصد از جمعیت

غیرفقیر ایران تنها به علت پرداخت از جیب برای دریافت خدمات
سالمت به زیر خط فقر سقوط کرده است .رشد شاخص در سال
 1397نسبت به سال  1396در حدود  62/26درصد بوده است؛
اما در سال  ،1398شاخص نسبت به سال قبل خود 16/27درصد
کاهش رشد داشته است و مقدار آن به  0/72درصد رسیده است؛
با این حال نسبت به سال  1396هنوز مقدار باالیی دارد.

نمودار  :31-8شاخص هزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی بهداشت -در سطح کل جمعیت)

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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ب -به تفکیک محل سکونت و در پنجک اول

نمودارهای  32-8و  33-8بهترتیب روند رخداد شاخص
هزینههای فقرزای سالمت را در جمعیتهای شهری و روستایی
نشان میدهند .با توجه به نمودار  ،32-8روند رخداد این شاخص
در جمعیتهای شهری مشابه با روند شاخص در سطح کل
جمعیت بوده است؛ بهطوریکه مقدار شاخص در سال 1397
در جمعیتهای شهری به بیشترین مقدار خود رسیده است و
سپس در آخرین سال بررسی یعنی سال  1398مجدد کاهش
یافته است .نمودار  33-8نشان میدهد که روند رخداد شاخص
هزینههای فقرزای سالمت در جمعیتهای روستایی صعودی
بوده است و در سال  1397به بیشترین مقدار خود رسیده است؛
در این سال  2/19درصد از جمعیت غیرفقیر ایران تنها به علت

هزینهکرد برای سالمت در زیر خط فقر قرار گرفتهاند .در سال
 1397نسبت به سال  ،1396حدود  47درصد رشد در رخداد این
شاخص اتفاق افتاده است .به طور کلی رخداد هزینههای فقرزای
سالمت در جمعیتهای روستایی بیشتر از جمعیتهای شهری
بوده است .نمودار  34-8روند رخداد هزینههای فقرزای سالمت
را در جمعیتهای پنجک اول نشان میدهد .به علت آنکه رخداد
این شاخص تنها در پنجک اول اتفاق میافتد ،این نمودار تنها
برای این پنجک ارائه شده است .این نمودار نشان میدهد که
در هر سال تحت بررسی ،به طور متوسط در حدود  3درصد از
جمعیت غیرفقیر پنجک اول ،به علت پرداخت مستقیم از جیب
برای دریافت خدمات سالمت فقیر شدهاند.
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

نمودار  :32-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی بهداشت-جمعیتهای شهری)

نمودار  :33-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی بهداشت-جمعیتهای روستایی)

4/0
3/5
3/0
2/5
2/0
1/0
0/5
0/0
نمودار  :34-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (روش سازمان جهانی بهداشت -پنجک اول)
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روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  1/9دالر بینامللل)
الف -در سطح کل جمعیت

نمـودار  35-8رونـد رخداد شـاخص هزینههای فقرزای سلامت
را بـا احتسـاب خـط فقـر بینالمللـی  1/9دالر بانـک جهانـی
در سـطح کل جمعیـت طـی سـالهای  1395تـا  1398نشـان
میدهـد .ایـن نمـودار نشـان میدهـد رونـد نسـبت جمعیـت
مواجـه شـده بـا هزینههـای فقـرزای سلامت از سـال  1396به
بعـد صعـودی بـوده اسـت و در آخریـن سـال تحـت بررسـی بـا

 22درصـد رشـد نسـبت بـه سـال قبـل خود بـه  0/061رسـیده
اسـت .بـا توجـه بـه ایـن نمـودار در سـال  1396مقدار شـاخص
بـه کمتریـن مقـدار خـود رسـیده اسـت؛ در ایـن سـال سـرانۀ
هزینههـای مصرفـی در روز بـرای یـک صدم درصـد از جمعیت
غیرفقیـر ایـران تنهـا بـه علـت پرداخـت بـرای سلامت بـه زیر
خـط فقـر  1/9دالر قـرار گرفتـه اسـت.

نمودار  :35-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  1/9دالر بینامللل) در سطح کل جمعیت

نمودارهـای  36-8و  37-8رونـد نسـبت جمعیـت مواجه شـده با
هزینههـای فقـرزای سلامت را بـا احتسـاب خط فقـر بینالمللی
 1/9دالر در جمعیتهای شـهری و روسـتایی ایران طی سالهای
 1395تـا  1398نشـان میدهنـد .نمودارهـا نشـان میدهنـد کـه
در همـۀ سـالهای تحـت بررسـی ،جمعیـت روسـتایی نسـبت به
جمعیـت شـهری بیشـتر تحـت تأثیـر پرداخـت از جیب سلامت
بـوده اسـت و رخـداد این شـاخص بیشـتر در جمعیتهای سـاکن
روسـتا اتفاق افتاده اسـت .با توجـه به نمودار  36-8روند شـاخص
فقـرزای سلامت از سـال  1396بـرای جمعیتهـای روسـتایی
صعـودی شـده اسـت؛ دلیـل این اتفـاق عالوه بـر وجود تـورم در

هزینههـای سلامت ،میتوانـد نزدیـک شـدن سـرانۀ هزینههای
مصرفـی خانوارهـا به خـط فقر مورد نظر نیز باشـد .نمـودار 38-8
رونـد شـاخص تحـت بررسـی را در سـطح جمعیتهـای پنجـک
اول نشـان میدهـد .بـا توجـه بـه ایـن نمـودار ،در آخریـن سـال
تحـت بررسـی ( )1398بیشـترین رخـداد در شـاخص هزینههـای
فقـرزای سلامت اتفـاق افتـاده اسـت .در این سـال بیـش از 0/3
درصـد از جمعیـت غیرفقیـر پنجـک اول تنهـا بـه علـت پرداخت
بـرای خدمـات سلامتی کـه بازپرداخـت بیمـهای نداشـتهاند بـا
هزینههـای فقـرزای سلامت مواجه شـدهاند و سـرانۀ هزینههای
مصرفـی بـرای آنهـا در روز بـه کمتر از  1/9دالر رسـیده اسـت.

نمودار  :36-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  1/9دالر بینامللل) در سطح جمعیتهای شهری

نمودار  :37-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  1/9دالر بینامللل) در سطح جمعیتهای روستایی

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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نمودار  :38-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  1/9دالر بینامللل) در پنجک اول

روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  5/5دالر بینامللل)
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  39-8روند رخداد شاخص هزینههای فقرزای سالمت را
با احتساب خط فقر بینالمللی  5/5دالر بانک جهانی (این خط
فقر از سوی بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط به باال
که ایران نیز در این دستۀ درآمدی قرار میگیرد محاسبه شده
است) در سطح کل جمعیت طی سالهای  1395تا  1398نشان
میدهد .با توجه به این نمودار از سال  1396یک روند صعودی

در رخداد شاخص هزینههای فقرزای سالمت وجود داشته است
و مقدار این شاخص در سال  1398به بیشترین مقدار خود طی
سالهای تحت بررسی رسیده است؛ به طوریکه در سال 1398
متوسط سرانۀ هزینههای مصرفی در روز برای  1/73درصد از
جمعیت ایران به علت پرداخت از جیب سالمت زیر خط فقر 5/5
دالر قرار گرفته است.

نمودار  :39-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  5/5دالر بینامللل) در سطح کل جمعیت
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ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهای  40-8و  41-8روند رخداد شاخص هزینۀ فقرزای
سالمت را بهترتیب در خانوارهای ساکن شهر و روستا طی
سالهای  1395تا  1398نشان میدهند .در محاسبۀ شاخص
مورد نظر از خط فقر  5/5دالر بینالملل استفاده شده است .این
نمودارها نشان میدهند که با احتساب خط فقر مذکور ،بیشترین
رخداد در شاخص هزینههای فقرزای سالمت با اختالف زیادی
در جمعیتهای روستایی اتفاق افتاده است .به طوریکه در سال

 1398رخداد این شاخص در جمعیتهای روستایی نسبت به
جمعیتهای شهری بیش از  3برابر بوده است؛ در این سال 3/55
درصد از جمعیتهای غیرفقیر روستایی ایران تنها به علت هزینه
برای خدمات سالمت با هزینههای فقرزای سالمت مواجه شدهاند
و سرانۀ هزینههای مصرفی روزانۀ آنها به کمتر از خط فقر 5/5
دالر در روز سقوط کرده است .در هر دو جمعیت مورد بررسی،
روند شاخص از سال  1396به بعد صعودی بوده است.

نمودار  :40-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  5/5دالر بینامللل) در جمعیتهای شهری

نمودار  :41-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  5/5دالر بینامللل) در جمعیتهای روستایی

ج -به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمودارهای  42-8و  43- 8روند رخداد شاخص هزینههای فقرزای
سالمت را با احتساب خط فقر  5/5دالر بینالملل (محاسبه شده
از سوی بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط به باال که
ایران نیز در این گروه از کشورها قرار میگیرد) در جمعیتهای فقیر
(پنجک اول) و ثروتمند (پنجک پنجم) نشان میدهند .همانطور
که نمودارها نشان میدهند این جمعیتهای پنجک اول هستند
که بیشتر تحت تأثیر پرداختهای مستقیم از عجیب قرار داشتهاند؛

به طوریکه در هر سال به طور متوسط  5/8درصد از جمعیتهای
پنجک اول تنها به علت هزینهکرد برای خدمات سالمت فقیر
شدهاند .در پنجک اول بیشترین رخداد در این شاخص در سال
 1395اتفاق افتاده است و پس از کاهش در سال  1396مجددا
روندی صعودی در پیش گرفته است .با توجه به نمودار  ،43-8در
پنجک پنجم مقدار شاخص تحت بررسی در سال  1396به مقدار
صفر رسیده است اما پس از آن مجددا رشد کرده است.

نمودار  :42-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  5/5دالر بینامللل) در پنجک اول

نمودار  :43-8روند شاخص هزینههای فقرزای سالمت (خط فقر  5/5دالر بینامللل) در پنجک پنجم
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روند پوشش بیمۀ سالمت
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  44-8روند پوشش بیمۀ سالمت را در سطح کل جمعیت
طی سالهای  1395تا  1398نشان میدهد .در ایران به طور
متوسط در سال  1395بیشترین پوشش بیمۀ سالمت اتفاق افتاده
است و بیش از  87درصد از جمعیت ایران تحت پوشش بیمۀ
سالمت قرار گرفتهاند؛ اما همانطور که نمودار نشان میدهد این
شاخص تا سال  1397روندی کاهشی داشته است و مقدار آن از

 87/09درصد در سال  1395با  2/88درصد کاهش به 84/21
درصد در سال  1397رسید است .در سال  1398مقدار شاخص
با  1/73درصد رشد نسبت به سال قبل خود به  85/67درصد
رسیده است .براساس نتایج آخرین دادههای موجود از پوشش
بیمۀ سالمت  14/33درصد از جمعیت ایران فاقد بیمۀ سالمت
هستند.

نمودار  :44-8روند پوشش بیمۀ سالمت در سطح کل جمعیت

ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهای  45-8و  46-8بهترتیب پوشش بیمۀ سالمت
را در جمعیتهای شهری و روستایی نشان میدهند .بهطور
کلی پوشش بیمۀ سالمت در جمعیتهای روستایی نسبت به
جمعیتهای شهری بیشتر بوده است؛ بهطوریکه تقریبا در
همۀ سالهای تحت بررسی بیش از  93درصد از جمعیتهای

روستایی ایران تحت پوشش بیمۀ سالمت بودهاند .روند پوشش
بیمۀ سالمت در جمعیتهای شهری کاهشی بوده است اما در
سال  1398مقدار آن افزایش یافته است .در آخرین سال تحت
بررسی در جمعیتهای شهری و روستایی  16/76و  6/94درصد
از جمعیت فاقد پوشش بیمۀ سالمت بودهاند.

روند  4سالۀ شاخصها و هزینههای سالمت
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نمودار  :45-8روند پوشش بیمۀ سالمت در سطح جمعیتهای شهری

نمودار  :46-8روند پوشش بیمۀ سالمت در سطح جمعیتهای روستایی
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ج-به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمودارهای  47-8و  48-8نسبت جمعیت دارای پوشش بیمۀ
سالمت را در پنجک اول و پنجم طی سالهای  1395تا 1398
نشان میدهند .بررسی نمودارهای مذکور نشان میدهد که
پوشش بیمۀ سالمت در سالهای تحت بررسی در پنجک پنجم

کمی بیشتر از پنجک اول بوده است و در هر دو جمعیتها روند
آن تا سال  1397نزولی بوده است .در سال  1398بهترتیب 15
و  13/72درصد از جمعیت پنجک اول و پنجم فاقد پوشش بیمۀ
سالمت بودهاند.

نمودار :47-8روند پوشش بیمۀ سالمت در پنجک اول

نمودار  :48-8روند پوشش بیمۀ سالمت در پنجک پنجم

روند پرداختهای غیررسمی
الف -در سطح کل خانوارها

نمودار  49-8روند پرداختهایی را نشان میدهد که به صورت
غیررسمی از سوی خانوارها خارج از صورتحساب بیمارستان به
بیمارستانها یا کادر درمان برای دریافت خدمات بیمارستانی صورت
گرفته است و اصطالحآ به آنها پرداختهای غیررسمی میگویند.
با توجه به این نمودار بیشترین مقدار این شاخص در سال 1396
رخ داده است؛ به طوریکه متوسط پرداختهای غیررسمی در این

سال در سطح خانوارهای ایرانی بیش از  160هزار تومان بوده
است .در سال  1397متوسط پرداختهای غیررسمی نسبت به سال
 1396حدود  63/80درصد کاهش رشد داشته است و به حدود
 60هزار تومان در سال رسیده است؛ با این حال در سال 1398
مقدار آن حدودی افزایش یافته است .پرداختهای غیررسمی جزء
پرداختهای مستقیم از جیب به حساب میآیند.

نمودار  :49-8روند پرداختهای غیررسمی در سطح کل جمعیت
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ب -به تفکیک محل سکونت خانوار

نمودارهای  50-8و  51-8روند رخداد پرداختهای غیررسمی را
طی سالهای  1396تا  1398بهترتیب در سطح خانوارهای شهری
و روستایی نشان میدهند .در خانوارهای روستایی روند پرداختهای
غیررسمی کاهشی بوده است؛ اما در خانوارهای شهری متوسط

پرداختهای غیررسمی ابتدا کاهش و سپس در سال  1398مجدد
افزایش یافته است .کاهش پرداختهای غیررسمی در سال 1397
نسبت به سال  1396در خانوارهای شهری و روستایی بهترتیب
 64/15و  61/05درصد بوده است.

نمودار  :50-8روند پرداختهای غیررسمی در سطح خانوارهای شهری

نمودار  :51-8روند پرداختهای غیررسمی در سطح خانوارهای روستایی

ج-به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمودارهـای  52-8و  53-8بهترتیـب رونـد پرداختهـای
غیررسـمی بـه بیمارسـتانها وکادر درمـان را جهـت دریافـت
خدمـات بیمارسـتانی در پنجـک اول و پنجـم نشـان میدهنـد.
نمـودار  51-8نشـان میدهـد کـه پرداختهـای غیررسـمی از
سـمت همـۀ پنجکهـای هزینـهای حتـی پنجـک اول ،هرچنـد
کـم ،میتوانـد وجـود داشـته باشـد .بـا توجه بـه نمـودار ،51-8

رونـد این شـاخص در طی سـالهای تحـت بررسـی در جمعیت
فقیـر (پنجـک اول) نزولـی بـوده اسـت .نمـودار  52-8نشـان
میدهـد کـه در سـال  1396پرداختهای غیررسـمی در پنجک
پنجـم بـه ازای هـر خانـوار تقریبـا  430هـزار تومان بوده اسـت
و در آخریـن سـال تحـت بررسـی بـا  60درصد کاهـش به 174
هـزار تومـان بـه ازای هـر خانوار رسـیده اسـت.

نمودار  :52-8روند پرداختهای غیررسمی در پنجک اول

نمودار  :53-8روند پرداختهای غیررسمی در پنجک پنجم
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روند پرداخت از جیب انواع خدمات سالمت براساس طبقهبندی خدمات به روش پوشش
همگانی سالمت
الف -در سطح کل جمعیت

نمودار  54-8روند سرانۀ پرداخت از جیب برای دریافت انواع
خدمات سالمت را براساس طبقهبندی خدمات به روش پوشش
همگانی سالمت نشان میدهد .با توجه به این نمودار بیشترین
پرداخت از جیب در سطح کل جمعیت برای دریافت خدمات درمانی
صورت گرفته است؛ و روند آن طی سالهای تحت بررسی صعودی
بوده است .سرانۀ پرداخت از جیب خدمات درمانی در سال 1398

نسبت به سال  1395در حدود  66/88درصد رشد داشته است.
پس از خدمات درمانی ،بهترتیب خدمات تشخیصی و توانبخشی
بیشترین پرداخت از جیب را به خود اختصاص دادهاند؛ که روند هر
دو این خدمات طی سالهای  1395تا  1397صعودی بوده است.
روند خدمات پیشگیری همانطور که نمودار نشان میدهد تقریبا
ثابت بوده است.

نمودار  :54-8روند رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی
سالمت در سطح کل جمعیت

ب -به تفکیک محل سکونت

نمودارهای  55-8و  56-8بهترتیب سرانۀ پرداخت از جیب برای
دریافت انواع خدمات سالمت را براساس طبقهبندی خدمات به
روش پوشش همگانی سالمت در جمعیتهای شهری و روستایی
نشان میدهند .در هر دو جمعیتهای شهری و روستایی بیشترین
سرانۀ پرداخت از جیب برای دریافت خدمات درمانی بوده است؛ که
طی سالهای  1395تا  1398دارای روندی صعودی بوده است.
در جمعیتهای شهری روند خدمات تشخیصی و پیشگیری تقریبا
ثابت بوده است و پرداخت از جیب خدمات توانبخشی پس از طی

یک روند ثابت تا سال  1397در سال  1398افزایش یافته است .در
جمعیتهای روستایی روند خدمات تشخیصی صعودی بوده است؛
اما روند دو خدمات توانبخشی و پیشگیری تقریبا ثابت بوده است.
با توجه به این دو نمودار ،رشد خدمات درمانی در جمعیتهای
روستای نسبت به جمعیتهای شهری بیشتر بوده است؛ به طوریکه
این خدمات در سال  1398نسبت به سال  1397در جمعیتهای
شهری در حدود  63/30درصد و در جمعیتهای روستایی 73/63
درصد رشد داشته است.

نمودار  :55-8روند رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی
سالمت در سطح جمعیتهای شهری
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نمودار  :56-8روند رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی
سالمت در سطح جمعیتهای روستایی

ج-به تفکیک پنجک اول و پنجم

نمودارهـای  57-8و  58-8بهترتیب سـرانۀ پرداخت از جیب برای
دریافـت انواع خدمات سلامت را براسـاس طبقهبنـدی خدمات به
روش پوشـش همگانـی سلامت در پنجـک اول و پنجـم طـی
سـالهای  1395تـا  1398نشـان میدهنـد .در هـر دو پنجـک
اول و پنجـم بیشـترین پرداخـت از جیـب بـا یـک رونـد صعودی
بـرای دریافـت خدمـات درمانـی بـوده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن
نمودارهـا ،در پنجـک اول بـه طور متوسـط در هر سـال 936046

ریـال به صـورت سـرانه بـرای دریافت خدمـات درمانـی پرداخت
از جیـب صـورت گرفتـه اسـت؛ در حالـی کـه در پنجـک پنجـم،
مقـدار پرداخـت خـارج از جیـب بـرای دریافـت خدمـات درمانـی
نسـبت بـه پنجـک اول بیـش از  15برابـر و بـه طـور متوسـط در
هـر سـال  14172018ریال بـه ازای هر نفر بوده اسـت .در هر دو
پنجـک پـس از خدمات درمانی ،خدمات تشـخیصی و توانبخشـی
بیشـترین پرداخـت از جیـب را بـه خـود اختصـاص داده بودند.

نمودار  :57-8روند رسانۀ پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سالمت بر اساس طبقهبندی پوشش همگانی
سالمت در سطح پنجک اول
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پیوست :پرسشنامه
در این قسمت از گزارش ،بخش ششم و قسمتی از بخش سیزدهم پرسشنامۀ پیمایش هزینه ـ درآمد خانوار مرتبط با بیمهها و هزینههای
بهداشتی و درمانی بهصورت پیوست آمده است .کد  063152در این پیوست آخرین کد مرتبط باهزینههای خدمات بهداشتی و درمانی است
و از کد  0711به بعد مرتبط با خرید وسیلۀ نقلیه ،به خدمات بهداشتی و درمانی مربوط نمیشود .همچنین کدهای  125311 – 125317در
بخش بیمه ،کدهای مربوط به بیمههای بهداشت و درمان هستند که در این گزارش استفاده شدهاند.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺰﻳﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺳﺎل 1397

ﻛﺪ ﺳﻨﺪ 21-02-FO-01-11 :
آﻣــﺎرﮔﻴﺮان ﻋﺰﻳــﺰ ،ﻃــﺮح ﻫﺰﻳﻨــﻪ و دراﻣــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار ﻳﻜــﻲ از ﻃــﺮحﻫــﺎي آﻣــﺎري ﻣﻬــﻢ ﻛﺸــﻮر اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﺴــﻴﺎري از اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز داﺧﻠــﻲ و

ﺑــﻴﻦاﻟﻤﻠﻠــﻲ را ﻓــﺮاﻫﻢ ﻣــﻲآورد .در ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻛــﺎر ﻣــﺎ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣــﺎرﮔﻴﺮي ،ﻳــﻚ وﻇﻴﻔــﻪ و ﺗﻌﻬــﺪ ﻣﻠــﻲ اﺳــﺖ ،ﻟــﺬا رﻓﺘــﺎر ﻣﺆدﺑﺎﻧــﻪ ﺑــﺎ

ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن و ﭘﺸــﺘﻜﺎر و دﻗــﺖ ﻣــﺎ ،از ﻋﻮاﻣــﻞ اﺻــﻠﻲ در ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻧﺘــﺎﻳﺞ اﻳــﻦ ﻃــﺮح ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﺻــﺒﺮ و ﺣﻮﺻــﻠﻪ و رﻋﺎﻳــﺖ زﻣــﺎن ﻣﻘــﺮر ﺷــﺪه
ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ.

ﻃﺒــﻖ ﻣــﺎده  7ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺮﻛــﺰ آﻣــﺎر اﻳــﺮان ،آﻣــﺎر و اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ ﻛــﻪ در آﻣــﺎرﮔﻴﺮيﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ از اﻓــﺮاد و ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺟﻤــﻊآوري ﻣــﻲﺷــﻮد،
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ:
اﻟﻒ

)اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد(.

 (1اﺳﺘﺎن............................................................... :

 (2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن............................................................... :

 (9ﺷﻤﺎره ﺧﻮﺷﻪ

 (3ﺑﺨﺶ..................................................................... :

 (10ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻘﻪ

 (4ﺷﻬﺮ/دﻫﺴﺘﺎن............................................. :

 (11ﮔﺮوه ﭼﺮﺧﺶ

 (5ﺷﻤﺎره ﺣﻮزه:

 (12ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﺧﺎﻧﻮار در ﻓﺮم ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداري

 (6ﺷﻤﺎره ﺑﻠﻮك/ﻛﺪ آﺑﺎدي:
 (7ﻧﺎم آﺑﺎدي............................................................................................. :

 (13ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﺧﺎﻧﻮار در ﺧﻮﺷﻪ

 (8ﺷﻬﺮي 1

روﺳﺘﺎﻳﻲ 2

ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ
ﺧﺎﻧﻮار در
ﺧﻮﺷﻪ

ﻣﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺷﻤﺎره ﺧﻮﺷﻪ

ﻛﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻛﺪ
اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮي 1
روﺳﺘﺎﻳﻲ2

)اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺑﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد(.

ب

)اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد(.

ﺗﻮﺟﻪ :در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 (14ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﺴﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار.......................................................................................................................................................... :
 (15ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار....................................................................................................................................................... :
 (16ﺷﻐﻞ ﻳﺎ وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار................................................................................................................................................... :
ﮔﺮوﻫﻲ 2
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﻛﻦ 1
 (17ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮار:
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ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻜﻢ -ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد

ﺷﻤﺎره

ردﻳﻒ

اﻋﻀﺎي

1

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار 1

ﻣﺮد

ﭼﻨﺪ

ﺧﺎﻧﻮار

ﻧﻮزاداﻧﻲ ﻛﻪ

ﻫﻤﺴﺮ

2

ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﮕﺬاري

ﻓﺮزﻧﺪ

3

1

ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎي
ﻧﺎم ،ﻋﺒﺎرت ﻧﻮزاد

ﻧﻮه ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ

5

ﭘﺴﺮ ﻳﺎ ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ

ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر

6

ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادر

7

زن

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان 8

2

درج ﺷﻮد

ﻏﻴﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان 9

2

3

01

وﺿﻊ ﺳﻮاد و
ﺗﺤﺼﻴﻞ

)ﻛﺪ  1ﺳﺘﻮن (6

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد

زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

1

داراي ﻫﻤﺴﺮ 1

1

ﺑﻴﻜﺎر)ﺟﻮﻳﺎي

ﺑﻲﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ

ﻛﺎر(

2

ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ 2
ﺑﻲﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ
3

دوره ﻳﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺷﺎﻏﻞ

1

در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ /ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ1

2

ﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ /ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ2

3

داراي دراﻣﺪ

ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

دﻳﭙﻠﻢ و ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 4

ﺑﺪون ﻛﺎر 3

ﻃﻼق

ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ/ﻛﺎرداﻧﻲ

5

ﻣﺤﺼﻞ 4

ﻫﺮﮔﺰ ازداواج

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ/ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

6

ﺧﺎﻧﻪدار 5

ﻧﻜﺮده

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮاي

6

ﺑﻲﺳﻮاد

ﺑﻠﻲ 1
ﺧﻴﺮ 2

4

ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد

اﺑﺘﺪاﻳﻲ /ﺳﻮادآﻣﻮزي

2

5

وﺿﻊ

ﺑﺎﺳﻮاد

ﺗﻤﺎم
دارد؟

وﺿﻊ

آﻳﺎ

ﺳﺎل

ﻋﺮوس ﻳﺎ داﻣﺎد 4

ﻗﺒﻞ از

ﺧﺎﻧﻮار

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﺟﻨﺲ

ﺳﻦ

اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺮاي

ﺑﺮاي اﻓﺮاد  6ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ

ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ

ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺑﺮاي اﻓﺮاد  10ﺳﺎﻟﻪ و
ﺑﻴﺶﺗﺮ

6

7

ﺣﺮﻓﻪاي

7

دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ

8

ﺳﺎﻳﺮ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

9

8

ﺳﺎﻳﺮ

9

4

10

1

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

 99ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎي داراي اﻃﻼع
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الوش  -06هزینههای الهداشتي و درماني خانوار در ماو گ شته
سد

شرح هزینه

طریم رهیه

1

2

3

061 M
0611

محصوالی دارویي و درماني

16

0611

17

0611

هزینه دارو جهت بیماریهای خاص (تا سمی ،سرطان MS ،و نظایر آن)

19

0611

دارو الا دستور پزشل شامل داروهای درمانی ،تقویتی ،شربت ،پماد ،سرم و ...

21

0611

دارو الدوع دستور پزشل شامل داروهای درمانی ،تقویتی ،شربت ،پماد ،سرم و...

22

0611

داروهای گیاهی و خانگی (گل گاوزبان ،شیر خشت ،ترنجبین و نظایر آن) و انواع عرقیات
(بید مشك ،كاسنی ،نعناع و نظایر آن)

23

0611

انواع محلولهای شوینده و نگهدارنده (بتادین ،ساولن ،شوینده لنز و نظایر آن) ،گلسیرین،
پارافین ،وازلین و نظایر آن
محصوالی پزش ي

17

0612

وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده

18

0612

جوراي طبی ،زانو بند ،قوزبند ،كرست طبی و نظایر آن

21

0612

سرنگ تزریق ،لوازم كمكهای اولیه (باند ،پنبه طبی ،وسایل پانسمان ،الکل طبی و نظایر
آن) ،تبسنج ،كیسه آبجوش ،كیسه یخ و نظایر آن

0613

4

محصوالیح وسایک و لوا م سمل پزش ي
داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده (قرص ،كپسول و آمپول)

0612 M

هزینه

(ریال)

وسایک و رجهیزای درماني

12

0613

عینك ،شیشه عینك ،لنز طبی و تعمیرات وسایل آن

15

0613

وسایل ماساژ طبی ،كفش طبی ،كمربند طبی و جراحی ،گردنبند طبوی و موچ بنود ،عصوا و
چوي زیر بغل

19

0613

وسایل چرخدار موتوری و غیر موتوری برای افراد ناتوان و هزینه تعمیر آنها

36

0613

دستگاه سنجش فشار خون ،لوازم تست یا سنجش طبی و سایر لوازم برای درمان عمومی و
ارتوپدی در منزل و تعمیرات آنها

37

0613

اعضاء مصنوعی بدن (دست ،پا ،چشم ،دندان مصنوعی و غیره) ،وسایل ارتوپدی و سمعك و
تعمیرات این وسایل

38

0613

سایر وسایل و تجهیزات درمانی

خرید

رولید خانیي

كد 1

كد 2

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

ا محک سعب

ا محک سعب

راییاع (نه ا

كد 3

كد 4

كد 5

كد 6

كد 7

كد 8

یمومي

رفاوني

خصویي
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سد

شرح هزینه

طریم رهیه

1

2

3

062 M

خدمای طري سرپایي

0621 M

خدمای پزش ي

17

0621

ویزیت روانپزشك و روانشناس بالینی G

18

0621

ویزیت روانپزشك و روانشناس بالینی NG

19

0621

ویزیت ،جراحی سرپایی )جراحی چشم ،لیزیك ،ختنه اطفال و )..و سایر خدمات نظیر
لیزردرمانی ،سنگشکن و  ...توسه پزشل یمومي G

21

0621

ویزیت ،جراحی سرپایی )جراحی چشم ،لیزیك ،ختنه اطفال و )..و سایر خدمات نظیر
لیزردرمانی ،سنگشکن و  ...توسه پزشل یمومي NG

22

0621

ویزیت ،جراحی سرپایی )جراحی چشم ،لیزیك ،ختنه اطفال و )..و سایر خدمات نظیر
لیزردرمانی ،سنگشکن و  ...توسه پزشل متوصص G

23

0621

ویزیت ،جراحی سرپایی )جراحی چشم ،لیزیك ،ختنه اطفال و )..و سایر خدمات نظیر
لیزردرمانی ،سنگشکن و  ...توسه پزشل متوصص NG

28

0621

خدمات متخصصین ارتودنسی G

29

0621

خدمات متخصصین ارتودنسی NG

0622

(ریال)
4

خدمای دنداعپزش ي

23

0622

ویزیت ،كشیدن ،جرمگیری ،جراحی دندان ،ترمیم اندو G

24

0622

ویزیت ،كشیدن ،جرمگیری ،جراحی دندان ،ترمیم اندو NG

25

0622

جراحی لثه ،كاشت و انواع پروتز دندان G

26

0622

جراحی لثه ،كاشت و انواع پروتز دندان NG

0623

هزینه

خدمای پیراپزش ي

22

 0623دستمزد شکستهبند ،قابله ،تزریقاتچی ،حکیم و ...

33

 0623هزینه پرستار خصوصی در منزل

34

خدمات رادیولوژی ،رادیوگرافی دندان ،سونوگرافی ،رادیوتراپی ،اسکن ،اكو ، MRI ،تست
0623
ورزش ،اندوسکوپی ،نوار قلب ،نوار مغز و G ...

35

خدمات رادیولوژی ،رادیوگرافی دندان ،سونوگرافی ،رادیوتراپی ،اسکن ،اكو ، MRI ،تست
0623
ورزش ،اندوسکوپی ،نوار قلب ،نوار مغز و NG ...

خرید

رولید خانیي

كد 1

كد 2

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

ا محک سعب

ا محک سعب

راییاع (نه ا

كد 3

كد 4

كد 5

كد 6

كد 7

كد 8

یمومي

رفاوني

خصویي

سشاور ی

غیرسشاور ی

خانوار دییر)

 : Gمراسزح درمانیاو و الیمارستاعهای متف م اله دانشیاو ی وم پزش ي

 :NGسایر مراسز و الیمارستاعها (مراسز واالعته اله سا ماع رامی ا تمایيح نیروهای مع حح شرسی نتیح دانشیاو آ ادح خصویي و خیریه)
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الوش  -06هزینههای الهداشتي و درماني خانوار در ماو گ شته
سد

شرح هزینه

1

2

36

0623

37

0623

هزینههای طب سنتی( حجامت و ماساژ طبی و ،)...سوزنی و انرژی درمانی NG

38

هزینه خدمات شنواییسنجی ،بیناییسنجی ،گفتاردرمانی ،فیزیوتراپی ،ارتوپدی و سایر خدمات
0623
درمان توانبخشی و مددكاری كلینیکی G

39

هزینه خدمات شنواییسنجی ،بیناییسنجی ،گفتاردرمانی ،فیزیوتراپی ،ارتوپدی و سایر خدمات
0623
درمان توانبخشی و مددكاری كلینیکی NG

41

0623

هزینه خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی مانند آزمایش خون ،ادرار ،نمونهبرداری ،تیروئید وG ...

42

0623

هزینه خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی مانند آزمایش خون ،ادرار ،نمونهبرداری ،تیروئید وNG ...

43

0623

خدمات آمبو نس G

44

0623

خدمات آمبو نس NG

45

0623

واكسیناسیون G

46

0623

واكسیناسیون NG

47

0623

ویزیت ماما ،متخصص تغذیه ،تزریقات ،گچ گرفتن ،سوراخ كردن گوش و سایر خدمات پیراپزشکی
برای خدمات سرپایی G

48

0623

ویزیت ماما ،متخصص تغذیه ،تزریقات ،گچ گرفتن ،سوراخ كردن گوش و سوایر خودمات پیراپزشوکی
برای خدمات سرپایی NG

064
0641

هزینه ررك ایتیاد

12

0641

هزینه ترک اعتیاد شامل ویزیت پزشك ،دارو و پرستاری معتادان برای درمان و دوره مراقبت بعد از
درمان در منزل

13

0641

هزینه ترک اعتیاد شامل ویزیت پزشك ،دارو و پرستاری معتادان برای درمان و دوره مراقبت بعد از
درمان در آسایشگاهها نظیر كمپ و...

14

0641

هزینه ترک اعتیاد شامل ویزیت پزشك ،دارو و پرستاری معتادان برای درمان و دوره مراقبت بعد از
درمان در بیمارستان

خرید

رولید خانیي

كد 1

كد 2

3

4

رهیه

هزینههای طب سنتی( حجامت و ماساژ طبی و ،)...سوزنی و انرژی درمانی G

هزینه ررك ایتیاد

طریم

هزینه

(ریال)

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

ا محک سعب

ا محک سعب

راییاع (نه ا

كد 3

كد 4

كد 5

كد 6

كد 7

كد 8

یمومي

رفاوني

خصویي

سشاور ی

غیرسشاور ی

خانوار دییر)

 :Gمراسزح درمانیاو و الیمارستاعهای متف م اله دانشیاو ی وم پزش ي

 :NGسایر مراسز و الیمارستاعها (مراسز واالعته اله سا ماع رامی ا تمایيح نیروهای مع حح شرسی نتیح دانشیاو آ ادح خصویي و خیریه)

صفحه  29از 68

كد سند21-02-FO-01-09

الوش -13رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینههای خانوار و انتقاالی در  12ماو گ شته
سد

شرح هزینه

1

2

061 A

0612 A

طریم

خرید

3

4

رهیه

یا هزینه

اروش

دسی دوم
5

محصوالیح وسایک و لوا م پزش ي

محصوالی پزش ي

11

0612

پتو و تشك برقی ،دستگاه بخور و نظایر آن

14

0612

كپسول اكسیژن ،هزینه شارژ و تعمیر

062 A

خدمای طري سرپایي

0621 A

خدمای پزش ي

24

0621

ویزیت ،جراحیهای زیبایی نظیر بینی ،گونه ،فك و نظایر آن G

25

0621

ویزیت ،جراحیهای زیبایی نظیر بینی ،گونه ،فك و نظایر آن NG

26

0621

ویزیت ،خدمات زیبایی شامل كاشت مو ،تزریق بوتاكس ،ژل و نظایر آن G

27

0621

ویزیت ،خدمات زیبایی شامل كاشت مو ،تزریق بوتاكس ،ژل و نظایر آن NG

063 A

خدمای الیمارستاني

0631A

خدمای الیمارستاني

41

0631

هزینه پرداختی برای دیالیز و شیمی درمانی G

42

0631

هزینه پرداختی برای دیالیز و شیمی درمانی NG

43

0631

هزینه پرداختی (صورت حساي) برای بیمار بستری در بیمارستان G

44

0631

هزینه پرداختی (صورت حساي) برای بیمار بستری در بیمارستان NG

45

0631

هزینه پرداختی برای آزمایشگاه ،دارو و تجهیزات در طول مدت بستری و قبل از
ترخیص (خارج از صورت حساي) G

46

0631

هزینه پرداختی برای آزمایشگاه ،دارو و تجهیزات در طول مدت بستری و قبل از
ترخیص (خارج از صورت حساي) NG

47

0631

حق الزحمه پرداختی بابت یمک راحي و سایر موارد برای بیمار بستری خارج
از صورت حساي بیمارستان G

48

0631

حق الزحمه پرداختی بابت یمک راحي و سایر موارد برای بیمار بستری خارج
از صورت حساي بیمارستان NG

خرید

رولید خانیي

كد 1

كد 2

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

ا محک سعب

ا محک سعب

راییاع (نه ا

كد 3

كد 4

كد 5

كد 6

كد 7

كد 8

یمومي

رفاوني

خصویي

سشاور ی

غیرسشاور ی

خانوار دییر)

 : Gمراسزح درمانیاو و الیمارستاعهای متف م اله دانشیاو ی وم پزش ي

 :NGسایر مراسز و الیمارستاعها ( مراسز واالعته اله سا ماع رامی ا تمایيح نیروهای مع حح شرسی نتیح دانشیاو آ ادح خصویي و خیریه)

صفحه  47از 68
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الوش -13رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینههای خانوار و انتقاالی در  12ماو گ شته
سد

شرح هزینه

1

2

49

0631

51

0631

ویزیت ،جراحیهای زیبایی نظیر بینی ،گونه ،فك و نظایر آن NG

0631

هزینه پرستار خصوصی در بیمارستان

52
0711

خرید انواع خودرو

اتومبیل دست اول خارجی (شامل حقوق گمركی و عوارض پرداخت شده و
هزینه شمارهگذاری)

11
12

0711

اتومبیل دست دوم خارجی (شامل حقوق گمركی و عوارض پرداخت شده و
هزینه شمارهگذاری)

16

0711

اتومبیل دست دوم داخلی (شامل عوارض پرداخت شده و )...

17

0711

انواع اتومبیل دست اول داخلی

0712

انواع موتورسیکلت دندهای و گازی و موتورسیکلتهای سهچرخه

11

0713

5

خرید وسایک نق یه

0711

0712

3

4

رهیه

ویزیت ،جراحیهای زیبایی نظیر بینی ،گونه ،فك و نظایر آن G

071

طریم

خرید

یا هزینه

اروش

دسی دوم

انواع مورور

انواع دوچرخه

11

0713

انواع دوچرخه مردانه یا زنانه

12

0713

انواع سهچرخه و دوچرخه پسرانه یا دخترانه

14

0713

تعمیر انواع دوچرخه

072A

رجهیزای حمک و نقک شوصي

0721

لوا م و اطفای یدسي

11

0721

ستیك روئی و تویی اتومبیل سواری

13

0721

ستیك روئی و تویی موتورسیکلت و دوچرخه

17

0721

انواع باطری اتومبیل و موتورسیکلت

18

0721

انواع موتور اتومبیل و موتورسیکلت

19

0721

فیلتر روغن و هوای اتومبیل

22

0721

انواع كمك فنر ،دیسك ،لنت ترمز ،انواع واشرسرسیلندر و پالتین

23

0721

انواع تلمبه

27

0721

انواع چادر و روكش

31

0721

انواع زینتآ ت برای وسایل نقلیه (شامل فرش ،كپسول و)...

خرید

رولید خانیي

كد 1

كد 2

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

ا محک سعب

ا محک سعب

راییاع (نه ا

كد 3

كد 4

كد 5

كد 6

كد 7

كد 8

یمومي

رفاوني

خصویي

صفحه  48از 68

سشاور ی

غیرسشاور ی

خانوار دییر)
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الوش -13رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینههای خانوار و انتقاالی در  12ماو گ شته
سد

شرح هزینه

طریم
رهیه

خرید
یا هزینه

اروش
دسی دوم

1

2

3

4

5

15

1251

حق بازنشستگی كاركنان مشمول خدمات درمانی (سهم مستخدم)

1

16

1251

حق بازنشستگی كاركنان مشمول خدمات درمانی (سهم دولت)

3

17

1251

حقبیمههایغیردرمانیپرداختیتوسهسازمانهایعمومیونهادهابرایاشخاص
تعداد افراد بیمه شده

18

1251

حق بازنشستگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر (سهم خانوار)

1یا 8

19

1251

حق بازنشستگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر (سهم دولت)

8

21

1251

حق بازنشستگی سایر دستگاهها نظیر بانكها ،شركت نفت و ( ...سهم خانوار)

1

11

1252

حق بیمه پرداخت شده برای منازل شخصی (آتشسوزی و )...

12

1252

حق بیمه پرداختی بابت اثاث منزل (سرقت ،آتشسوزی و )...

11

1253

حق بیمه استعالجی و بهداشوتی مربووط بوه خودمات درموانی كوه بوسویله خوانوار
مستقیماً پرداخت شده و یا از حقوق اعضا خانوار كسر شده باشد

12

1253

13

1253

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم مستخدم)

14

1253

حق بیمههای اجتماعی مربوط به درمان (سهم كارفرما)

15

1253

16

1253

17

1253

1252

1253

1254

(خدمی)

الیمههای مرالوط اله مع

الیمههای مرالوط اله الهداشی و درماع

تعداد افراد بیمه شده
حقبیمهاستعالجیوبهداشتیمربوطبهخدماتدرمانیكهبوسیلهدولتپرداخت شدهباشد

حق بیمه برای سایر انواع بیمه درمانی (البرز ،دانا ،آسیا و)...
تعداد افراد بیمه شده

حق بیمههای درمانی پرداختی توسه سازمانهای عمومی و نهادها برای اشخاص
تعداد افراد بیمه شده

حق بیمه سالمت ایران ،روستایی و عشایر (سهم دولت)

8

تعداد افراد بیمه شده
الیمه مرررط الا حمک و نقک

11

1254

حق بیمه وسایل نقلیه شخصی

12

1254

هزینه بیمه بار و حمل و نقل

13

1254

حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه شخصی

11

1255

سایر حق بیمه پرداختی توسه خانوار كه در جای دیگر طبقهبندی نشده است

1255

 3یا 4
یا 8

سایر انواع الیمه (خدمی)

خرید

رولید خانیي

كد 1

كد 2

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

در الراالر خدمی

ا محک سعب

ا محک سعب

راییاع (نه ا

كد 3

كد 4

كد 5

كد 6

كد 7

كد 8

یمومي

رفاوني

خصویي

صفحه  56از 68

سشاور ی

غیرسشاور ی

خانوار دییر)
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summary
This report examines the most important indicators related to the health expenditures in 2019. The purpose of this
report is to examine the health indicators from the financial risk protection point of view at the level of the whole
community, urban and rural areas, and the income quintiles and deciles in order to monitor the status of health
payments and health system in Iran, in 2019. In this report
the household expenditure and income survey data with
a sample size of 38199 households is used. The Consumer
Price Index for urban and rural households in 2019 and
considering 2016 as the base year is used in order to examine the health expenditures based on fixed prices. Due
to the fact that there is lack of uniform method in choosing resources and threshold values, this report is based on
the World Health Organization’s (WHO) method and the
proposed Sustainable Development Goals approach to calculate the catastrophic health expenditures indicator. The
World Bank’s national and international poverty lines (1.9,
3.2, 4, 5.5, and 6 dollars) are used to calculate the impoverishment health expenditures indicator by the WHO method, this way the possibility of international comparisons
with the poverty line at 60% of the median of consumed
expenditures is provided. According to the results of this
report, the average value of household out of pocket per
capita per year based on fixed prices in 2016 was 4154088
Rials at the level of the whole community and 4730614
and 2404245 Rials in urban and rural populations, respectively. Besides, 4.87% of total household expenditures
as out of pocket expenditures was consumed for health
services. In examining the contribution of different types
of health services as % total out-of-pocket payments, the
largest share of out-of-pocket payments was for medicines
with 29.64% in 2019. In this report, the catastrophic health
expenditures in the form of increased out-of-pocket payments from 25% of total consumed expenditures and 40%
of payment capacity was 3.46% and 2.04%, respectively.
Moreover, the results in the income quintiles indicated

that the most catastrophic health expenditures has occurred in the fifth quintile population. By the use of the
World Health Organization’s method of calculating the
impoverishment health expenditures indicator and based
on international and national poverty lines of 1.9, 3.2, and
5.5 dollars, health expenditures caused the average total
consumed expenditures per capita to fall below the poverty line, respectively, 0.72, 0.06, 0.40 and 1.73 percent of
non-poor population of Iran in 2019. Furthermore, regarding the poverty line as 60 percent of the median of household consumption, health expenditures have caused to fall
below the poverty line of 1.85 percent of the population
in this year. In this report, the trend of health indicators
between 2016 and 2019 in Iran is indicated that the trend
of out of pocket expenditures is upward and this indicator
in 2019 has increased by about 70% compared to 2016;
However, the trend of catastrophic health expenditures indicator with a threshold of 25% of total consumed expenditures is downwards between 2016 and 2019; This can be
occurred due to the decrease in meeting the community’s
need for health services as a result of the upward trend
of out of pocket expenditures; However, it was impossible
to examine this theory based on the data of this report.
Also, the trend of the impoverishment health expenditures
indicator is shown that it is not on the way to achieving
the health goals of sustainable development goals and it
reached to its highest value in 2018 among the past few
years; Although this indicator dropped to 16.27 percent
in 2019 compared to the previous year; But the Iranian
health system needs to look at it more specifically in order to achieve universal health coverage in future years.
This report examines the trend of the most important indicators of the financial risk protection between 2016 and
2019. It shows that Iran has a difficult way in achieving the
goals of sustainable development in the coming years and
it is necessary to adopt more effective strategies to achieve
health goals as soon as possible.
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مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران ،ســازمانی اســت
کــه بــرای دیدهبانــی وضعیــت ســامت ،تولیــد و ترویــج بــهکارگیــری شــواهد
علمــی مــورد نیــاز برنامهریــزان و سیاســتگذاران ســامت در ســطح ملــی ایجــاد
شــده اســت.
تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیــت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخــات
انجــام شــده در حــوزه ســامت اســت.
مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران در تــاش اســت بــا
عمــل بــه رســالت خــود بهعنــوان دیدهبــان ســامت کشــور بــا اســتفاده از همــه
تــوان دانشــی داخــل کشــور و بهکارگیــری ظرفیتهــای دانشــی بیناملللــی،
ضمــن پیشبینــی روندهــا و رصــد شــاخصهای نظــام ســامت؛ و بااســتفاده
از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســامت ،مداخــات مؤثــر بــرای اصالحــات در
نظــام ســامت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و
پایــش مداخــات بپــردازد؛ از ســویی بهعنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد
علمــی تصمیمگیــران ســامت در کشــور و دیدهبانــی منطقــه شــناخته شــود و از
ایــن طریــق مجریــان و متولیــان حــوزه ســامت را در دســتیابی بــه جامعــۀ ســالم
یــاریکنــد.
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