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جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گزاره برگ

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی اریان

دبیرخاهن دیده بانی سالمت
حقمعنویایناثرمتعلقبهمؤسسهملیتحقیقاتسالمتجمهوریاسالمیایرانمیباشد.



دریافت نسخه الکترونیکی
nihr.tums.ac.ir

 معرفی گزاره برگ
ارائـه   بـرای  تـک  بـرگ  نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

و  سـالمت  وضعیـت  رصـد   
هزینه هـای سـالمتی بـرای پایـش 
ارزیابـی حرکـت نظـام سـالمت  و 
جهـت رسـیدن به پوشـش همگانی 

سـالمت؛
  تخمین مقدار پرداخت غیررسـمی 
از سـوأالت اصلی سیاسـتگذار ارشـد 
اجـرای  از  بعـد  بهداشـت  وزارت 
تحـول  طـرح  متعـدد  مداخـالت 

می باشـد. سـالمت 

 شامل چه مواردی است؟
  شـامل اطالعات منتج از داده های 
خانـوار،  هزینه-درآمـد  پیمایـش 
جمع آوری شـده توسـط مرکز آمار 
ایـران اسـت. ایـن داده ها در سـال 
1395 و 1396 گـردآوری شـده اند.

 شامل چه مواردی نیست؟

  شامل مرور و مقایسه با گزارش های 
غیررسمی  پرداخت های  با  مرتبط 

نیست؛
پیمایش  داده های  تحلیل    شامل 
هزینه-درآمد خانوار در سال قبل 

از 1395نمی باشد.

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

کل  ریالی  رقم  مجموع   
پرداخت های غیررسمی و سهم آن 
از کل پرداخت های مستقیم از جیب؛

غیررسمی  پرداخت های  متوسط   
خانوار براساس قیمت های جاری 

سال 1395 و 1396؛
کمرشکن  هزینه های  شاخص   
برای  که  خانوارهایی  در  سالمت 
پرداخت  سالمت  خدمات  دریافت 

غیررسمی داشته و نداشته اند.

وضعیت پرداخت های غیررسمی برای خدمات سالمت

در خانوارهای ایرانی )سال   1395 و 1396(

تعریف پرداخت غیررسمی

نتیجه گیری

سؤاالتی که برای محاسبه پرداخت غیررسمی از خانوارها پرسیده شده است 

سهم از هزینه های سالمترخداد هزینه های کمرشکن به دنبال پرداخت های غیر رسمی

 سؤاالت مربوط به پرداخت های غیررسمی در حوزه سالمت از سال 1395 در بخش خدمات بیمارستانی پرسشنامه 
هزینه- درآمد خانوار درج شده است )که در پیمایش های سال های قبل پرسیده نشده است(؛ و عبارتند از:

  هزینه پرداختی برای آزمایشگاه، دارو و تجهیزات در طول مدت بستری و قبل از ترخیص )خارج از صورت حساب( در مراکز، درمانگاه 
و بیمارستان های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی؛

  هزینه پرداختی برای آزمایشگاه، دارو و تجهیزات در طول مدت بستری و قبل از ترخیص )خارج از صورت حساب( در سایر مراکز و 
بیمارستان ها )مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، شرکت نفت، دانشگاه آزاد، خصوصی و خیریه(؛

و  درمانگاه  مراکز،  در  بیمارستان  از صورت حساب  خارج  بستری  بیمار  برای  موارد  سایر  و  جراحی  عمل  بابت  پرداختی    حق الزحمۀ 
بیمارستان های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی؛

  حق الزحمۀ پرداختی بابت عمل جراحی و سایر موارد برای بیمار بستری خارج از صورت حساب بیمارستان در سایر مراکز و بیمارستان ها 
)مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، شرکت نفت، دانشگاه آزاد، خصوصی و خیریه(.

  درصدی از جمعیت  که در سال 1395 و 1396 پرداخت های غیررسمی 
داشته اند و با هزینه های کمرشکن سالمت مواجه شده اند، به ترتیب 

7/99 و 7/04 درصد بوده است؛
  درصدی از جمعیت که در سال 1395 و 1396 پرداخت های غیررسمی 
نداشته اند و با هزینه های کمرشکن سالمت مواجه شده اند، به ترتیب 

1/86 درصد و 1/71 درصد بوده است؛
  در سال 1395 و 1396 بترتیب 2/37 درصد و 2/11 درصد از کل 
جمعیت  ایران به علت پرداخت از جیب برای دریافت خدمات سالمت 

با هزینه های کمرشکن سالمت مواجه شده اند؛

هزینه های  با  که  خانوار هایی  در  جیب  از  مستقیم  پرداخت    متوسط 
خدمات سالمت،  دریافت  برای  و  شده اند  مواجه  کمرشکن سالمت 
با  برابر   1395 سال  در  داشته اند،  هم  غیررسمی  پرداخت های 
140،000،000 ریال )با 7،240،000 و 63،2000،000  
سال  در  و  مقدار(  بیشترین  و  کمترین  عنوان  به  به ترتیب  ریال 
و   6،000،000( ریال   163،000،000 با   برابر   1396
بیشتری  و  عنوان کمترین  به  به ترتیب  ریال   1،010،000،000

مقدار( بوده  است.

رقم  است  شده  اعالم  توسعه  ششم  برنامه  در  که  آنچه    براساس 
حدود  در  جیب  از  مستقیم  پرداخت  کاهش  برای  شده  هدف گذاری 
برآورد  سهم  احتساب  با  است.  سالمت  هزینه های  کل  درصد   20
امکان  اگر   ،1396 و   1395 سال  در  غیررسمی  پرداخت های  شده 
رقم  به  رسیدن  تا  شود  فراهم  غیررسمی  پرداخت های  کامل  حذف 

هدف گذاری شده کمتر از 5 درصد باقی مانده است؛

 سهم کلی پرداخت غیررسمی از هزینه های کل سالمت در سال های 
مورد بررسی 3/5 درصد می باشد؛

  سـهم انواع منابع در هزینه های سـالمت در سـال 1395 عبارتند از: 
30/6 درصـد )سـهم بیمه های سـالمت(، 35/2 درصد )سـهم 
از پرداخـت از جیـب(، 23/8 درصـد )سـهم دولت داخلـی(، 6/1 
درصـد )سـهم بیمه هـای تکمیلـی( و 4/3 درصـد )سـهم سـایر 
بخش هـای خصوصـی(. این ارقام برای سـال 1396 هنوز اسـتخراج 

نشـده است.

مشارکت مالی مستقیم بیمار یا هر فرد به نمایندگی از بیمار است که عالوه بر آنچه به صورت رسمی 
به عنوان هزینه خدمت تعیین شده به ارائه دهنده خدمت )شخص یا مرکز ارائه( پرداخت می نماید. 
این مشارکت می تواند در قالب پرداخت پول نقد، هدیه یا خدمت باشد. پرداخت بابت خرید دارو و 
تجهیزات پزشکی توسط بیماران یا اعضای خانواده آنها در شرایطی که تهیه این خدمات برعهده 

مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت باشد نیز در دسته پرداخت های غیررسمی تلقی می شود.
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میانگین پرداخت های غیررسمی برای خدمات سالمت در خانوارهای ایرانی در سال 1395  و 1396

پرداخت های غیررسمی سهم قابل توجهی از مقدار پرداخت از جیب را در جمعیت به خود اختصاص می دهند. این پرداخت در 
تمام جمعیت رخ می دهد و مداخله مجدد برای کاهش مقادیر این پرداخت ها در بخش های غیر از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی مورد نیاز است. رخداد این هزینه ها در صورت عدم کنترل، رسیدن به حفاظت مالی 100 درصد )هدف نظام 

سالمت در سال 2025 میالدی( را با مشکل مواجه خواهد کرد.
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مجموع رقم ریالی پرداخت های   
غیررسمی

38 هزار میلیارد ریال

سهم کل پرداخت های غیررسمی از    
کل پرداخت های مستقیم از جیب

9/97 درصد

8/91 درصد40 هزار میلیارد ریال
1396

1395 1396 
22،728،658 ریال19،872،736 ریال

میانگین پرداخت های غیررسمی در خانوار هایی که برای دریافت خدمات سالمت 
پرداخت غیر رسمی داشته اند


