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 تجربه نظام سالمت مکزیک در پوشش همگانی سالمت 1برگگزاره 

دنبال ارائه برنامه سالمت دنیا، بههای در طی دو دهه اخیر، نظام

اند. پوشش همگانی سالمت مبادرت به اجرای اصالحات کرده

عنوان یک راهبرد جهانی، در اهداف پوشش همگانی سالمت به

توسعه پایدار سالمت درج شده است و این راهبرد منطبق با بخشی 

های کلی سالمت کشور ج.ا. ایران است و دستیابی به از سیاست

 گذاری شده است. میالدی( هدف 2025) 1404تا سال آن 

های متفاوتی را آغاز کشورها برای رسیدن به این راهبرد برنامه

 اند. کرده

رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازدید هیأت عالی

از کشور مکزیک، شرایطی را فراهم کرد که نظام سالمت این 

مه اصالحات آن در این حوزه کشور مورد توجه قرار گیرد و برنا

شود مرور شود. آنچه که در این متن کوتاه به آن پرداخته می

های ها و اهداف اصلی اصالحات، هزینه اجرای آن در سالبرنامه

 نهایی و مدت زمان اجرای برنامه است. 

مکزیک از رده کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و مساحت 

در طی دهه گذشته میالدی از نظر  باشد کهجغرافیایی وسیع می

اقتصادی در حال رشد بوده است. این کشور دارای جمعیت باالی 

میالدی،  2000های باشد که در ابتدای سالمیلیون نفر می 110

سال تحت پوشش هیچ  60میلیون نفر برای حدود  50بیشتر از 

، 2003های سالمتی نبودند. در همین راستا، در سال نوع از بیمه

های کلی سالمت در این کشور بازنگری شد و با هدف سیاست

تحت پوشش قرار گرفتن تمام جمعیت برای خدمات سالمتی 

 برنامه اصالحات نظام سالمت با اهداف زیر شروع شد:
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. افزایش پوشش بیمه همگانی 2. افزایش بودجه حوزه سالمت؛ 1

های سالمتی با کاهش . کاهش نابرابری در هزینه3سالمت؛ 

های پرداخت مستقیم از جیب و محافظت در برابر رخداد هزینه

 کمرشکن.

ریزی و برنامه 2003اهداف مذکور برای تمام شهروندان از سال 

عنوان آغاز شد. در این راستا، ابتدا هزینه الزم به 2004در سال 

رده های بیمه مطمئن سپحق بیمه تصویب و این هزینه به صندوق

ای هداخت مستقیم شهروندان برای هزینهشد، به این ترتیب پر

شد. مقدار مشارکت ساالنه شهروندان رنجی سالمت حذف می

ترتیب برای طبقه سوم سطح درآمدی و دالر به 950الی  60بین 

ا در هدر این برنامه خانوادهترین قشر درآمدی تعیین شد. لذا غنی

ها هخانوادپرداخت سهم بیمه مشارکت داشتند اما این شامل تمام 

ترین قشر درآمدی و افرادی که به درصد پایین 20نبود. در حدود 

دند شهر دلیلی شغل خود را از دست داده بوند و بیکار محسوب می

ی هاکردند و از هر نوع پرداخت برای هزینهحق بیمه پرداخت نمی

 سالمتی معاف بودند. 

ن ش برای درمااثربخ-بسته خدمات پایه براساس مداخالت هزینه 

ترین عوامل منجر به بیماری و مرگ و میر تدوین و کنترل مهم

های های اصالحات، ارزیابی فناوریشد. همزمان با شروع برنامه

های قبل در مکزیک شروع شده بود به عنوان سالمت که از دهه

ری ها بازنگها و فناورییک روش علمی در ارزیابی تمام تکنولوژی

اشت در ارائه داروها و تجهیزات پزشکی این شد و وزارت بهد

موضوع را همزمان با اصالحات به طوری جدید بازنگری و آغاز 
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پایش و ارزیابی برنامه اصالحات با تقویت نظام اطالعاتی کرد. 

 حوزه سالمت مد نظر قرار گرفت.

 

میلیون نفر )پنجاه و دو  52،6ها منجر به این شد که اجرای برنامه

میلیون و ششصد هزار نفر( تحت پوشش بیمه همگانی سالمت 

قرار گرفتند و به این ترتیب کشور موفق شد به پوشش همگانی 

 سالمت در کمتر از یک دهه دست یابد. 

وزیر بهداشت مکزیک بود.  2006تا  2000خولیو فرانک در فاصله 

نوان عک که بعدا رییس دانشکده بهداشت هاروارد شد، بهدکتر فران

 شود. برنامه اصالحاتمکزیک شناخته می معمار نظام سالمت

 -برنامه سگورو)  Seguro Popularاو در مکزیک 

( نامیده شده است. هدف برنامه سگورو اطمینان از بیمه عمومی

ه تمام بویژه فقیرترین قشر تمام شهروندان، بهاین موضوع بود که 

 ند. دسترسی داشته باش خدمات درمانی و بهداشتی )و پیشگیری(

 در ابتدای شروع برنامه این بود: دکتر فرانکبیانیه 

، تمام شهروندان مکزیکی 2004تا ماه آوریل سال "

اجتماعی باید در -با هر سطحی از وضعیت اقتصادی

های سالمت محافظت شوند و نباید در برابر هزینه

ها فقیر شوند و یا بدلیل عدم دسترسی هزینه برابر این

 ."ناشی از فقر، دچار مرگ شوند

 2014المللی این برنامه در سال ها و مجامع بیناز طرف سازمان

ترین موارد عنوان یک الگوی موفق معرفی شد. یکی از مهمبه

کلیدی در موفقیت این برنامه ارائه نقش تولیتی به نظام سالمت 

 برای برنامه اصالحات بود. کرد در هزینه

 

از سوی مجامع  2014لذا نظام سالمت مکزیک توانست تا سال 

عنوان الگوی موفق در دستیابی به پوشش همگانی المللی بهبین

 (برای سه سالمیلیون دالر آمریکا ) 26،825سالمت معرفی شود، 

همانگونه  –هزینه صرف کرد. آنچه که دولت مکزیک انجام داد 

های اصالحات نظام سالمت در الگوهای جرای برنامهکه در ا

های سالمت، تامین برای اجرای برنامه -موفق دنیا معمول است

مالی آنها را از قبل انجام داد. اگرچه بانک جهانی پرداخت بخشی 

میلیون دالر آمریکا(، اما  1.250ها را متقبل شد )از این هزینه

 ها از سوی دولت تامین گردید. بیشتر این هزینه
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 سالمت در کوبا: مدل موفق در مقایسه با کشورهای ثروتمند 1برگگزاره 

حوزه آمریکای التین با جمعیتی در حدود کوبا، یکی از کشورهای 

حرکت انقالب تاریخی  1952باشد. در سال میلیون نفر می 11.3

به سرانجام رسید. پس از آن  1959این کشور آغاز و در سال 

ها، کوبا تبدیل به کشوری سوسیالیستی شد که تک حزبی سال

 دشود. علیرغم سایر کشورهای همسایه اش، دارای اقتصااداره می

باشد که حتی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بسته می

 50سوسیالیستی را ادامه داده است. این کشور به مدت بیشتر از 

های اقتصادی شدید آمریکا بوده و منابع مالی سال تحت تحریم

بسیار محدود دارد. با وجودی که اکثر کشورهای آمریکای التین 

مالی(  هایحات ساختاری در سیاستتوافقی با نام واشنگتن )اصال

ی ااند، کوبا به این توافق نپیوست. هر بازدید کنندهرا امضا کرده

ور شود که این کششود براحتی متوجه میکه وارد کشور کوبا می

. شود، دور مانده استیافتگی تلقی میظاهر توسعهاز آنچه که  به

 ناسب با سطحکشی متها از جمله جاده، مسکن و لولهزیر ساخت

 زندگی امروزه دنیا  نیست. 

سوال این است که آیا سالمت در این کشور )متاثر از زیرساختها( 

یر. خ توسعه نیافته و مشابه سالمت کشورهای جهان سوم است؟

نظام سالمت این کشور به اذعان کشورهای ثروتمند، نمایندگان 

-ترین مدلموفقعنوان سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، به

، مدیر کل 2014که در سال طوریها معرفی شده است و به

های سازمان جهانی بهداشت آن را جز برترین و کاراترین نظام

های اقتصادی همه جانبه، سالمت خواند که با وجود تحریم

توانسته است خدمات سالمتی را به نحو مطلوب و با کیفیت 

های  سالمت ماید و شاخصمناسب به تمام شهروندانش ارائه ن

                                                           
1.Fact sheet  

قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته داشته باشد. مدیر کل سازمان 

جهانی بهداشت اعالم کرده بود که کوبا را تنها کشوری دیده که 

ای هنظام سالمتش مبتنی بر تحقیق و توسعه می باشد. تالش

عنوان اصل به –رهبران این کشور برای داشتن جمعیت سالم 

قابل ستایش خوانده است. بعالوه   -سعه کشورهااساسی در تو

مدارس  ترینآموزش پزشکی در این کشور جز بهترین و یپشرفته

شود. او پزشکان کوبایی را ستوده و اعالم کرده در محسوب می

 المللی برای ارائه کمکهای بینکه آنها اولین حاضرین در صحنه

 د.کننمی هایی هستند که صحنه را ترکهستند و آخرین تیم

 هاست به پوشش همگانی سالمت دست یافته است. کوبا سال

شود، یک نظام آنچه که در نظام سالمت این کشور مشاهده می

باشد که بر اصل یکپارچه، واحد و بشدت سازمان یافته می

عنوان پیشگیری بر درمان متکی است. در عرصه سالمت به

هر  شده است: بازای ترین الگوها برای سایر کشورها توصیهموفق

هزار نفر در شهرها یک نفر پزشک )پزشک خانواده( به همراه تیم 

کنند. ارائه خدمات در سطوح سالمتی بیماران را ویزیت می

محیطی متمرکز شده است و ساکنین مناطق در همان محل 

سکونت خود خدمات سالمت را توسط کارکنانی که بومی هر 

ا د. تمام وقایع سالمتی مرتبط بکننباشند دریافت میمنطقه می

شود، هر چند این نظام ثبت دستی است و با با جمعیت ثبت می

های ثبت الکترونیک فاصله دارد ولی از نظر کیفیت و کمیت نظام

اطالعات بسیار غنی است. سطح سالمت تمام شهروندان براساس 

عوامل تهدید کننده سالمتی مشخص است. نمره سالمتی هر فرد 

بندی ک )بدون خطر( تا چهار )در معرض خطر باال( طبقهبین ی
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-شود. تمام بیماران هر سال یک نوبت در منزلشان ویزیت میمی

ت تر باشد چندین نوبت خدمشوند و اگر سطح سالمتی آنها پایین

به آن ها ارایه می شود. تمام جمعیت کشور بیمه هستند و تامین 

د. باشبخش عمومی می مالی نظام سالمت به طور کامل از طریق

هر شهروند کوبایی تحت نظر پزشک خانواده و مراقبین سالمتی 

درصد مشکالت سالمتی مردم را  80باشد و این تیم تقریبا می

صی های تخصکنند. در صورت نیاز بیماران به کلینیکرفع می

شوند. مقدار پرداخت مستقیم از جیب برای خدمات ارجاع می

ترین مقدار در حوزه باشد که پایینصد میدر 6سالمتی کمتر از 

باشد. علیرغم این که نظام سالمت کشورهای آمریکای التین می

های در کوبا همه خدمات را ارایه می دهد هیچ فردی دچار هزینه

 کمرشکن و فقرزای سالمت نمی شود. 

چنین نظام سالمت پیشرفته نتایج مثبت زیادی به همراه آورده 

واکسیناسیون در کوبا باالترین درصد در بین است. درصد پوشش 

سال که با آمریکا  78باشد امید زندگی برابر کشورهای دنیا می

کند. است( برابری می هابرابرکوبایی 12 آن سرانه آمد در )که

تولد  1000در 80مرگ شیرخواران قبل از انقالب کوبا در حدود 

ولد زنده رسیده است در هزار ت 5اکنون به کمتر از زنده بود که هم

 شود. که عدد بسیار پایینی برای این شاخص تلقی می

بدون شک بهبود وضعیت سالمتی در نتیجه ارتقا وضعیت تغذیه، 

آموزش مناسب شهروندان و مورد توجه قرار دادن عوامل اجتماعی 

موثر بر سالمت اتفاق افتاده است. درصد بیسوادی در بین 

های مرتبط ک درصد است. آموزششهروندان کوبائی در حدود ی

آموزان در مدارس های ضروری دانشبا سالمتی جز طرح درس

 باشد. بندی ماهانه میباشد. مصرف سیگار براساس جیرهمی

 22موضوع قابل توجه در این کشور آموزش پزشکی است. کوبا 

طور رایگان برای سراسر دانشکده پزشکی دارد که آموزش را به

تا  1998دهد و توانسته است از سال انجام می آمریکای التین

هزار پزشک خارجی را آموزش دهد. تعداد  20حدود  2014سال 

پزشک نسبت به جمعیت کافی و حتی بیشتر است و لذا این کشور 

که طوریامکان ارسال پزشک به سایر کشورها را داراست. به

یا در حال کشور دن 60هزار پزشک کوبائی در بیشتر از  35بیشتر از 

های پزشکی تمرکز آموزش بر طبابت هستند. در دانشکده

-باشد. تمام پزشکانی که وارد دوره تخصصی میپیشگیری می

های مرتبط با برنامه پزشک خانواده را فرا شوند در سال اول، دوره

ه گیرند اما بگیرند. تمام پزشکان در کوبا از دولت حقوق میمی

کنند. مقدار ه یارانه دریافت میهمره آن برای مسکن و اغذی

باشد. با اینکه این دالر آمریکا در ماه می 20دریافتی ماهانه آنها 

شوند اما معموال ثروتمندتر از سایر قشر از جامعه محترم شمرده می

افراد جامعه نیستند. تجهیزات پیشرفته پزشکی در این کشور 

کلی  به طور شود و دسترسی به اینترنت محدود است.مشاهده نمی

سرانه پزشک به جمعیت در این کشور تقریبا دو برابر ایاالت 

 متحده است.

های اقتصادی طوالنی و شدید، این کشور صنعت دلیل تحریمبه

داروسازی خود را گسترش داده است و در حال حاضر نه تنها 

اشد، بها و داروهای خود را دارا میتوانائی تولید بسیاری از واکسن

مهمی به اغلب کشورها دارد. از سوئی منابع مرتبط با  صادرات

ه این کطوریبیوتکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است به

کشور را در این حوزه قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته کرده 

 است. 

های پزشکی مجالت پزشکی وجود دارد و در تمام تخصص

اط ا و ارتبهشدت تشویق به پژوهش، انتشار یافتهپزشکان به

-مستمر با سایر پزشکان و محققین کشورهای آمریکای التین می

 شوند.
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بندی آن در دسته مرور نظام سالمت این کشور با وجود رده

دهد که برنامه منسجم، کشورهای کمتر برخوردار نشان می

تواند حوزه ارائه خدمات سالمتی را تقویت یکپارچه و مستمر می

کرده و حتی در حضور محدودیت مالی شدید سالمت شهروندان 

 را تضمین نماید. 
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پژوهشکده محیط زیست  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 به اثرات سالمتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در ایراننگاهی به اطالعات مربوط  1برگگزاره 

برگ حاضرررر بر بررمررری آرار  رآار آرگ  ابان بر ا  ا  گزاره

آشررتنس مررنآای ا ا راس ادا رراس  آهاآررد بر را سگی   ا 

دا  ا اان اس ارا رآی شرررده سر پرسازس. سر این بررمررری  از ار

 ت.آعابرترین آآاهداس آ ج س امافاسه شده ام

 مقدمه

بر  منآای خطر   اآل ترینآهم از یتی   ا را سگی اآرازه

 رب ابان خطر افزایش مبد   ا را سگی با آ اجهر. ریدحآاب آی

 گزارش براماس. ش سآی آرگ حای ا آزآن ا حاس  ا بیمار 

چهارآین  اآل خطر سر س یا بعد از    ا را سگی جها ی  با ک

ا  ا ساس تهباک  امت کر مبد آرگ تغذیر  اآل خطر آااب ایک  

 را سگی بر آهاآد آرگ ۱ آرگ  ۱۰  ر کر ازا ر ؛ برش سآی

 رب آهاآد  ا آرگ تعداس کر امت ذکر بر الز  .امت ب سه   ا

 بیش ا آاالریا از  اشی  ا آرگ تعداس برابر ۶ از بیش   ا را سگی

 .3امت 2ایدز از  اشی  ا آرگ تعداس برابر ۴ از

 2.5PM ر ها ترین. خطر اک آاهد آخالفی ا  ا    ا  ا رالیهده

 از رکما ر راسیهاآیتی دطر با   ا ریز آعلق ذراس شاآل ب سه کر

 آ   دطر میزس م یک حداس امت؛ یعهی چیز  آیتراآار ۵/2

  ا دآمت بر ک چک  بآیار ا دازۀ بر  لت ذراس ا آان. این

 با  هار شیمیایی آشخ اس  مچهین. کههدآی  ف ذ ریر زیرین

 حاا  اغلد ذراس این. امت آافااس ر ها ا اشار آهبع بر ت جر

  ظیر میم ترکیباس  مچهین ا  یاراس م افاس  کربن  ترکیباس

                                                                 
1.fact sheet 

2. HIV/AIDS 
3. World Bank, 2016 
4. SO2 

  رابر امت آمتن   ا ریز آعلق ذراس.  آاهد مهگین فلزاس

سر ا ر  یا  ا  یراگاه یا  قلیر امایط  ظیر احاراق آهابع از آآاقیم

. هداج س ریبر  ا   ا  یر بین گاز ا  رالیهده سر اتمآفرااکهش

 .  دش آهاشر  م ابیعی آهابع از امت آمتن ذراس این  مچهین

 ا    ا بر سر س یا ح اسث آاعدس  سر ا ر افزایش غلظت رالیهده

اهدن ب سه  ۱۹۵2ترین ر ها حاس ر مال  بت رمیده امت کر آهم

 ایی  ظیر ذراس آعلق   ا ا امت کر سر رن حاس ر  رالیهده

ا د ا  مین پدیده با ث آرگ بیش  قش ساشار ۴اکآید گ گرسس 

زآا ی این حاس ر ا مایر  فر ای چهد راز شده امت.  م ۴۰۰۰از 

ح اسث حاس را سگی   ا  با پدیده اارا گی حرارتی )ایه رژن( حا ز 

تشدید را سگی   ا ا افزایش چشمگیر غلظت ا میت امت ا مبد 

 ا ا ا راس رن شده امت. براماس ش ا د آ ج س  آا مط رالیهده

اکآید گ گرس سر حاس ۀ اهدن بر ا س  ۵رازا ر غلظت ذراس آعلق

g/mترتید آعاسل 
3µ2۸۰۰  اppb۹۱۰ الز  بر ذکر ۶ب سه امت .

  شهر 7بهد  مازآان جها ی بهداشترتبر امت کر براماس رخرین

 بین از ۴۹7 رسۀ سر رزاس   ا   ا رالیهده غلظت  ظر تهران از

. بهابراین  رچهد تترار ح اس ی  ظیر ر چر ۸امت س یا شهر 2۹7۰

سر اهدن اتفاق افااسه امت  سر شرایط فعلی سر شهر ا  بزرگی 

رمد  باید از تجربیاس رن حاس ر  ظیر تهران بعید بر  ظر آی

 ا    ا ا سر  هایت کا ش ا راس یهدهآهظ ر کا ش غلظت رالبر

 منآای ا ادا اس  آهاآد بر رن امافاسه کهیم.

5. PM 
6. Wi lkins, 1954 
7. WHO 
8. WHO, 2017 
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 نگاهی به اطالعات و آمار موجود 

در این بخش، اطالعاتی در زمینۀ تعداد موارد مرگ، ابتال به 

های اقتصادی منتسب به آلودگی هوا از منظر ها و آسیببیماری

 شود.ارائه میالمللی مستندات معتبر ملی و بین

د باشهای جهانی میمستند اول، مطالعۀ برآورد بار بیماری •

به چاپ  ۲۰۱۷بررسی شده و در سال  ۲۰۱۵که برای سال 

های منتسب به رسیده است. در این مطالعه، تعداد مرگ

هزار نفر گزارش شده  ۳۳آلودگی هوای آزاد در ایران حدود 

ارائه شده است. نتایج این مطالعه  ۱است. در جدول شماره 

این مطالعه جدیدترین گزارش منتشر شده در این زمینه 

 .۱است

 آزاد یهوا یمنتسب به آلودگ مرگ موارد تعداد. ۱شماره  جدول

 ۱۳۹۴در سال  ،رانیدر ا

 به منتسب یامدهایپ

 (2.5PM) هوا یآلودگ

موارد منتسب  تعداد

 ۹۵ نانی)دامنه اطم

 (درصد

 هاکل مرگ
 (۲۶،۷۰۰-۴۰،۴۰۰) 

۳۳،۳۰۰ 

ازای صد هزار نرخ مرگ به
 نفر جمعیت

(۵۱/۳۳-۱/۷) ۱/۴۲ 

 ۶/۸ (۶/۷-۶/۹)  *جزء منتسب )درصد(

ازای صدهزار نرخ مرگ به

نفر جمعیت استاندارد 
 **شده

(۱/۸۶-۹/۵۶) ۱/۷۱ 

جمعیت جزء منتسب 
 **)درصد( استاندارد شده

 (۴/۱۰-۸/۷) ۹ 

آزاد  یهوا یمنتسب به آلودگ ،رانیا در هامرگدرصد از کل  ۶/۸ گری* به عبارت د

 .است

 یسن هرم با آن انطباق و کشور یبا توجه به هرم سن منتسب، جزء و مرگ نرخ** 
 .است شده محاسبه ایدن در استاندارد

                                                                 
1. Cohen et al., 2017 
2. WHO, 2016 

مستند دوم، مطالعۀ سازمان جهانی بهداشت در رابطه با  •

 برآورد اثرات سالمتی منتسب به آلودگی هوا است که 

 

به چاپ  ۲۰۱۶بررسی شده و در سال  ۲۰۱۲برای سال 

رسیده است. در این گزارش، کل مرگ منتسب به آلودگی 

. در جدول ۲نفر است ۲۶،۲۶۷هوای آزاد در ایران معادل 

اطالعات مرتبط با ایران در این مطالعه ارائه شده  ۲شماره 

 است.

آزاد  یهوا یمنتسب به آلودگ مرگ موارد تعداد. ۲ شماره جدول

۱۳۹۱در سال  رانیدر ا  

 به منتسب یامدهایپ

 (2.5PM) هوا یآلودگ

 منتسب موارد تعداد

 ۹۵ نانیاطم)دامنه 

 (درصد

 ایسکمیک از ناشی مرگ

 قلبی
۱۶،۴۸۴ 

 انسداد بیماری از ناشی مرگ
 ریوی مزمن

۴۳۴ 

 ۱،۴۶۰ ریه سرطان از ناشی مرگ

 ۷،۲۹۰ سکته از ناشی مرگ

 ۲۶،۲۶۷ (۲۲،۵۸۳-۳،۰۶۴)  هامرگ کل

 نفر صدهزار ازایبه مرگ نرخ

 جمعیت
۳۴ 

 صدهزار ازای به مرگ نرخ

 شده استاندارد جمعیت نفر
۵۰ 

مستند سوم، مطالعۀ بانک جهانی در رابطه با برآورد اثرات  •

سالمتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا است که برای 

 . ۳بررسی شده است ۲۰۱۳و  ۱۹۹۰سال 
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 یآلودگ به منتسب یاقتصاد و سالمتی اثرات. ۳ شماره جدول

  رانیا در آزاد یهوا

 ۲۰۱۳ ۱۹۹۰ شده یبررس موارد

 2.5PM ساالنه غلظت متوسط
 آزاد هوای

۶۴/۲۸ ۸۹/۳۱ 

 آلودگی به منتسب مرگ موارد تعداد
 هوا

۱۷،۰۳۵ ۲۱،۶۸۰ 

 حسب بر اقتصادی خسارات کل

 صناخال تولید از درصد) دالر میلیون

 (داخلی

۱۳،۹۴۰ 
(۴۴/۲) 

۳۰،۵۹۹ 
(۴۸/۲) 

 

سازی اثرات سالمتی آلودگی مستند چهارم، مطالعۀ کمی •

به بعد، هر ساله  ۱۳۸۹هوای شهر تهران است که از سال 

توسط پژوهشکدۀ محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی 

. براساس این مطالعه، اثرات سالمتی ۱تهران انجام می شود

 در سال ناشی از مواجهۀ بلندمدت منتسب به آلودگی هوا

برآورد شده است. مطابق این مطالعه که نتایج آن در  ۱۳۹۴

 نمایش داده شده است، کل موارد مرگ ۴جدول شماره 

سال در شهر تهران  ۳۰≤ناشی از همۀ عوامل در افراد 

مورد در سال برآورد شده است. مطابق این  ۴،۰۲۳معادل 

 ترین علت مرگ ناشی از آلودگی هوای آزاد درجدول، مهم

 های قلبی بوده است. تهران مربوط به بیماری

بلند مدت منتسب به  ی. اثرات سالمت۴شماره  جدول

  ۱۳۹۴هوا در شهر تهران در سال  یآلودگ

 پیامد سالمتی

تعداد موارد 
 منتسب

)فاصله اطمینان 
۹۵%) 

جزء منتسب 
(٪) 

)فاصله اطمینان 
۹۵%) 

ناشی از همه  کل موارد مرگ
 سال ۳۰ ≤عوامل در افراد 

(۵،۲۴۴-۲،۶۷۱ )
۴،۰۲۳ 

(۹/۱۲-۶/۶)۹/۹ 

 مرگ ناشی از بیماری 
( ۲IHDایسکمیک قلبی )

 سال ۲۵ ≤افراد 

(۴،۲۸۸-۲،۵۷۲ )
۳،۴۷۱ 

(۶/۶۸-
۲/۴۱)۵/۵۵ 

                                                                 
1. Naddafi and Hassanvand, 2016 
2. IHD: Ischaemic heart disease. 

مرگ ناشی از سکته  
(Stroke افراد )≥ سال ۲۵ 

(۱،۵۹۲-۵۵۶ )
۱،۱۸۷ 

(۷/۷۵-۴/۲۶ )
۴/۵۶ 

 انسداداز بیماری مرگ ناشی  
 (۳COPD)مزمن ریوی 

 سال ۳۰ ≤افراد 
(۲۱۶-۵۸ )۱۴۰ (۳/۲۱-۶/۵ )۷/۱۳ 

مرگ ناشی سرطان ریه  
 سال ۳۰ ≤افراد 

(۱۵۰-۲۲ )۱۰۰ (۹/۲۵-۶/۳ )۳/۱۷ 

های مرگ ناشی از بیماری
  (۳Oازن )تنفسی منتسب به 

(۹۲-۲۰ )۵۴ 
(۲۰/۲-۴۷/۰ )

۳۰/۱ 
 

، تعداد موارد مرگ منتسب ۳تا  ۱نتایج ارائه شده در جداول 

دهد که این به آلودگی هوا را اندکی متفاوت نشان می

اختالف ممکن است تا حدود زیادی ناشی از سال بررسی و 

در آن سال باشد؛ ولی آمار  2.5PMغلظت متوسط سالیانۀ 

شده در همۀ مستندات تقریباً به هم نزدیک است و ارائه

هرحال ضرورت امروز کشور خوانی بین آنها وجود دارد. بههم

های مرتبط با اثرات نگری دادهدر زمینۀ آلودگی هوا ژرف

سالمت نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد این است که 

ویژه در زمینۀ ی کشور ما، بهگذاران و مدیران اجرایسیاست

سالمت و محیط زیست، واقف به این موضوع باشند که با 

هزار مورد مرگ  ۳۰توان حدود کاهش آلودگی هوا می

درصد از  ۲۳زودرس را در کشور کاهش داد. حال که حدود 

موارد مرگ، با کاهش آلودگی هوا و سایر عوامل خطر 

د در موضوع بایمحیطی قابل پیشگیری است، توجه به این 

های غیرواگیر در های کاهش بار بیماریسرلوحۀ برنامه

 کشور قرار گیرد. 

به اثرات سالالالم ی  عات مربوط  به اطال گاهی  ن

من سالالب به آدود ی هوا جموعوآ آدود ی هوا  

 آزاد و داخل(

3. COPD: Chronic obstructive pulmonary disease 
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هوا در  یمنتسب به آلودگ یهامرگ. ۵ شماره جدول

 یدر کشورها ۱۳۹۴در سال  تیهزار نفر جمع ۱۰۰

 یشرق ترانهیمد ۀمنطقو  اندازچشم ۀمنطق

 

براساس گزارش منتشر شدۀ سازمان جهانی بهداشت در سال 

لودگی هوای آزاد آ ۲۰۱۲های سال که براساس داده ۲۰۱۷

و داخل تدوین شده است، مقایسۀ وضعیت اثرات سالمتی 

 ۱منتسب به آلودگی هوا در ایران با سایر کشورها در نمودار 

آمده است. بر همین اساس، میانگین نرخ مرگ  ۵و جدول 

هزار نفر در بین کشورهای با درآمد  ۱۰۰ازای منتسب به

ورهای منطقۀ ، در کش۵۶/۱۰۳متوسط رو به باال معادل 

 ۶/۹۶و در منطقۀ مدیترانه شرقی،  ۲/۹۶انداز در حدود چشم

است. مطابق این اطالعات، نرخ مرگ در ایران نسبت به 

شده، گروه کشور بررسیمیانگین نرخ مرگ منتسب سه 

 تر بوده است. یینپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیترانه منطقۀ

 شرقی
 اندازچشم منطقۀ

 نرخ

  مرگ
 کشور نام

 نرخ

  مرگ
 کشور نام

 گرجستان ۳/۲۹۲ سومالی ۸/۱۱۶

 ارمنستان ۴/۱۲۵ افغانستان ۶/۱۱۲

 افغانستان ۶/۱۱۲ پاکستان ۸/۸۸

 قرقیزستان ۵/۹۹ سودان ۳/۶۴

 تاجیکستان ۶/۹۷ یمن ۴/۵۷

 قزاقستان ۳/۹۳ مصر ۱/۵۲

 پاکستان ۸/۸۸ تونس ۷/۴۳

 ازبکستان ۲/۸۳ جیبوتی ۴۵

 ترکمنستان ۹/۷۲ ایران ۳/۳۵

 آذربایجان ۶۸ لیبی ۲/۳۳

 یمن ۴/۵۷ عراق ۲/۳۲

 مصر ۱/۵۲ لبنان ۷/۲۹

 ترکیه ۵۱ مراکش ۸/۲۸

۱/۲۸ 
 عربستان
 سعودی

 ایران ۳/۳۵

 عراق ۲/۳۲ اردن ۷/۲۱

 لبنان ۷/۲۹ کویت ۲/۱۴

 ۱/۲۸ عمان ۵/۱۳
 عربستان
 سعودی

 اردن ۷/۲۱ بحرین ۱/۱۱

 ۸/۱۵ قطر ۹
 اشغالگر
 فلسطین

۵/۷ 

 امارات
 متحده
 عربی

 کویت ۲/۱۴

 عمان ۵/۱۳ میانگین ۶/۹۶

 بحرین ۱/۱۱  

 قطر ۹  

  ۵/۷ 

 امارات
 متحده
 عربی

  میانگین ۲/۹۶  

۱۵
۱۸/۶
۱۸/۸
۲۰/۵
۲۰/۹
۲۱/۳
۲۱/۷
۲۲/۴
۲۲/۷
۲۳/۶
۲۴/۱
۲۵/۴
۲۶/۲
۲۹/۴
۲۹/۷
۳۱/۵
۳۲/۲
۳۲/۶
۳۳/۲
۳۵/۳
۳۸/۱
۴۲/۷
۴۲/۹
۴۳/۷
۴۴/۲
۴۷
۵۰/۵
۵۱
۵۶/۶

۶۵/۳
۶۸
۷۲/۹
۷۶/۹

۸۹/۵
۹۳/۳
۹۸/۳
۱۰۳/۸
۱۰۴/۴
۱۱۰

۱۲۳/۵
۱۲۸/۹

۱۳۷/۲
۱۳۸/۲

۱۶۳/۱
۱۷۱/۴
۱۷۴/۸

۲۲۳/۶
۱۰۳/۵۶

۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰

اکوادور
بلیز

کاستاریکا
مالدیو

جمهوری بولیواری ونزوئال
برزیل
اردن

مالزی
سورینام

کلمبیا
مکزیک

پاناما
آرژانتین

جمهوری دومینیکن
لبنان

الجزایر
عراق

پرو
لیبی

(جمهوری اسالمی)ایران 
بوتسوانا

گویان
جامائیکا

تونس
آفریقای جنوبی

گابن
کوبا

ترکیه
پاراگوئه

تایلند
آذربایجان

ترکمنستان
فیجی

کرواسی
قزاقستان

گینه استوایی
بالروس

آنگوال
جمهوری فدراتیو روسیه

مونته نگرو
جمهوری مقدونیه

صربستان
رومانی

چین
آلبانی

بلغارستان
بوسنی و هرزگوین

میانگین

به آلودگی هوا در  های منتسب. مرگ۱نمودار شماره 

هزار نفر در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال  ۱۰۰

 ۱۳۹۴در سال 
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  یر ن یوه

انداز، جمهوری اسالمی که براساس سند چشمبا توجه به این 

کشوری است برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت  ۱۴۰۴ایران در افق 

 یسالم با جایگاه های برابر و محیط زیستاجتماعی، فرصت

ریزی برای کاهش آلودگی هوا شایسته در منطقه، ضرورت برنامه

 رسد.یحیاتی به نظر م ،منظور دستیابی به جایگاه مطلوب کشوربه

 هایسازیمدل. کندمی ایجاد را ها مرگ درصد ۶/۸ هوا آلودگی

 همدیگر با هستند، ایماهواره برآوردهای براساس که شدههارائ

 ناداست قابل هایبرآورد بهترینرسد می نظر به و دارند همخوانی

 ۀانداز اما دارد؛ وجود موضوع به توجه ضرورت. باشند فعلی

 جمعیت حد در و نیست کشورها سایر از بیش ایران ومیرمرگ

 ایواقعه رودنمی انتظار ،هوا آلودگی این حجم از از. است کشور

 .به وقوع بپیوندد تهران در ،لندن مانند
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 اصالحات نظام تأمین مالی بخش سالمت در جهت تحقق اهداف پوشش همگانی سالمت 1برگگزاره

شش  ست که تمامی افراد جامعه پو سالمت بدین مفهوم ا همگانی 

شته  سترسی دا سالمت باکیفیت د بتوانند در زمان نیاز، به خدمات 

ها را از نظر مالی دچار مشکل که این دسترسی آنباشند، بدون این

دهد که دستیابی به پوشش همگانی کند. تجارب کشورها نشان می

م سالیاسالی اسالت، ب که مزالت زم تنها نیازمند تعهد و عزسالالمت، نه

یک اسالالترات م منزالالجا برام اتالالالتات اسالالت که ت الالمین کند 

با چالشجنبه بل  اا هام هام مخت ف نظام سالالالالمت در مزالالالیر ت

راسالتا هزالتند. اتال ی عم کرد نظام سالالمت با ها هماهنو و ها

طور قطع وجود یالک اسالالالترات م یکهالارچاله و همالاهنالو برام باله

تواند ناشالالالی ی نظام سالالالالمت میاتالالالالتات در کارکرد تنمین مال

ه منظور تزالالالریع در دسالالالتیابی باسالالالاسالالالی در این فرایند ایفا کند. به

پوشالش همگانی سالالمت، بزالیارم از کشالورها سالازوکارهام تنمین 

اند. منابع مالی بخش سالالالالمت را بازنگرم، تل یل و بازتعریف کرد 

تنمین منابع مالی بخش سالمت به دو شکل مزتایا و غیرمزتایا 

  .(۱گذارد )شکلر تلاق اهداف پوشش همگانی سالمت تنثیر میب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تأثیر تأمین منابع مالی بخش سالمت، بر تحقق اهداف پوشش همگانی سالمت۱شکل شماره 

                                                                 
1.Fact sheet 

 44شماره انتشار:
 

1 

 



  

2 

 

ستتنمین مالی  سیا شامل  سالمت در هر کشور   ها و اقداماتینظام 

. منابع ۱سالالازم وجود دارد  ها ظرفیتشالالود که در خصالالو  آنمی

کارهام جمع مد سالالالالازو مد؛ درآ نابع؛ ۲آورم درآ ید ۳. تجمیع م . خر

ها در مورد طراتی بزالالته خدمات پایه )مزایا(، . سالالیاسالالت۴خدمات؛ 

. تولیت، ۵فراد؛ بندم خدمات سالالالالمت و تق برخوردارم اسالالالهمیه

 پایش و ارزشیابی.

بر همین اساس استرات م اتالتات نظام مالی سالمت، تغییراتی را 

سال آیند ، در  ۱۰تا  ۵رود در یک دورۀ مشخص، مثاًل که انتظار می

گفت و معمارم و تولیت کل نظام تنمین مالی سالمت هام پیشتوز 

د ا باید بتوانهرخ دهد، باید مشالالالخص کند. این تغییر در سالالالیاسالالالت

ام مشالالکالت اتالال ی موجود در عم کرد نظام سالالالمت و ع ل ریشالاله

 آنها را پاسخگو باشد. 

دامنه و ملتوام برنامۀ اتالتات نظام سالمت از کشورم به کشور 

سازمان جهانی بهداشت،  تیۀ  ست. با این تال به تو دیگر متفاوت ا

این دسالالته از اتالالالتات همگی از یک سالالرم اتالالول خا  پیروم 

کنند. در درجه اول این اتالالالتات باید در پاسالال  به عم کرد فع ی یم

که این اتالالالالتات باید کل نظام سالالالالمت شالالالکل بگیرند. دوم این

ه کجمعیت یک کشالور و نظام سالالمت آن را شالامل شالوند. سالوم این

شامل یک سرم اهداف تفصی ی و درعین ور تال مختص به کشباید 

ل این مشکالت باشد و درنهایت شد  برام تبندمو اقدامات اولویت

که برنامۀ مشالالخص پایش و ارزشالالیابی ها داشالالته باشالالد تا چهارم این

 پاسخگویی عمومی و اتالتات در نیمۀ را  را ها ت مین کند. 

                                                                 
1. fiscal capacity 

طورک ی از نظر سازمان جهانی بهداشت، اتالتات نظام سالمت به

 در توز  تنمین مالی باید شامل مراتل زیر باشد 

  در وه ۀ اول باید عم کرد و ای اصیی یل زمینه. بررسییی اوام۱

اقدامات نظام فع ی تنمین مالی بخش سالالمت مرور و بازنگرم شالود 

تا معایب و مشالالکالت اتالال ی آن شالالناسالالایی شالالوند. عالو  بر آن، این 

تل یل وضالع موجود شالامل برخی عوامل اسالت که در خارز از بخش 

. ظرفیت ۱اند از  عبارتترین آنها سالالالمت قرار دارند. سالاله تا از مها

، به معنی توانایی دولت برام افزایش سالالها بخش بهداشالت و 1مالی

هام درمان از بودجه که وابزته به میزان اولویت سالمت در سیاست

ادارۀ امور عمومی  . ساختار۲کشور و وضعیت اقتصادم کشور است؛ 

کشالالور  میزان عدم تمرکز و فدرالیزالالا و نوم تصالالمیمات و اقدامات 

کاله . مالالدیریالالت عمومی بخش دولتی  برام این۳هالالا؛ رتبط بالالا آنم

اتالالالالتات پیشالالالنهادم در بخش سالالالالمت موفق باشالالالد، باید این 

اتالالتات با قوانین و ماررات بخش مالی کشالور هماهنو باشالد، یا 

 این که خود سرمنشاء ایجاد تغییرات در مدیریت مالی دولتی باشد.

که عم کرد نظام بعد از این کردن اهداف کشییور . مشییخ ۲

تی سالالمت بررسالی شالد، گام بعدم مشالخص صا کردن اهداف اخت

که منعک  چالشاسالالالالت  ندۀ مزالالالالا ل و  ظام کن هام عم کردم ن

ها است. مداخالت بعدم در فرایند ام آنسالمت کشور و ع ل ریشه

شالالد ، تدوین و نهایی اتالالالتات براسالالاس همین اهداف مشالالخص

شناسایی شوند. ارتباطی شفاف و واضح بینمی  ، اهداف شدمزا ل 

ام هام تفصالی ی بر شالد  و تعریف سالیاسالتهام شالناسالاییو اولویت

پوشاندن جامۀ عمل به این اهداف وجود دارد که ک ید ات ی موفایت 

در قطور اید ال این اهداف باید آناتالالتات نظام سالالمت اسالت. به
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جه بتوان یگیرم کرد و در نتها را انداز اختصاتی باشند که بتوان آن

تدوین اهداف،  پایش نمود. در زمان  پیشالالالرفت آنها را در طول زمان 

تواننالالد مالالاننالالد چالالارچوبی اهالالداف پوشالالالش همگالالانی سالالالالمالالت می

لیزالالت ما را از کامل بودن لیزالالت کنند  باشالالند و مانند چکهدایت

 اهداف مطمئن سازند.

   گام بعدم تبیینکردن مداخالت اسییاراتک  . مشییخ ۳

راسالالالتا با اهداف رود هایکی اسالالالت که انتظار میمداخالت اسالالالترات 

شالالالد  در گام قب ی باشالالالد و منجر به بهبود عم کرد نظام مشالالالخص

سالالالمت شالالود. براسالالاس پیشالالنهاد سالالازمان جهانی بهداشالالت، این 

آورم درآمد، تجمیع منابع، ها باید چهار کارکرد اتال ی جمعاسالترات م

 ر بر بگیرند خرید خدمات و تدوین بزته مزایا را به شرح زیر د

آوری درآمد )منابع و سیییازوکارهای تأمین . جمع۱.۳ 

یه   گالام مها نخزالالالالت، مشالالالخصمنیابع  کردن منبع اول

هایی اسالالت که آورم و سالالالازماندرآمدها، سالالالازوکارهام جمع

کنند. الزم به ذکر اسالت که به غیر از منابع درآمدها را جمع می

خارجی و درآمدهام دولتی تاتالالل از تالالادرات )مانند فرو  

کنندۀ منابع بخش سالالمت به شالکل نفت(، مردم اولین تنمین

پرداخت از جیب، یا مالیات هزالالالتند. بنابراین توجه  تق بیمه،

خصالالو  از للا  هام کشالالور در این کارکرد، بهبه سالالیاسالالت

به تفکیک  ید  با بااهمیت اسالالالت. درآمدها  لت،  مباتث عدا

خارجی بودن، پیش یا  یا مبتنیداخ ی  خت  از  بر پرداختپردا

بودن( جیالب، عمومی )اجبالارم( یالا خصالالالوتالالالی )اختیالارم

سته شوندد ست که در نظر بگیریا در . بهبندم  طورک ی مها ا

توان درآمد اضالالافی از منابع جدید تاتالالل کرد. آیند  چادر می

در ضالالالمن در زمان ارزیابی منابع، باید معیارهایی مانند کارایی 

آورم درآمالد از آن منبع(، ثبالات منالابع در طول )هزینالۀ جمع

که بیشالالالتر بزمان، مبتنی لت بودن درآمدهام جدید   ربر عدا

دو  فارا هزتند تا یا ثروتمندان و همچنین پیامدهام مثبت 

 یا منفی اتتمالی آنها نیز توجه کرد.

منظور تزریع در تلاق پوشش همگانی سالمت، طورک ی بهبه

سترات م اتالتات بخش سالمت در توزۀ  در هنگام تدوین ا

 آورم درآمد باید به موضوعات زیر توجه شود جمع

  عمومی یا اجبارم )مثل مالیات(؛ترکت به سوم منابع 

 پالذیر بودن بودجالۀ بخش عمومی و بینیافزایش میزان پیش

 بینی؛هام خارجی، در یک دورۀ قابل پیشکمک

 هام خارجی، در افزایش پایدارم منابع بخش عمومی و کمک

 بینی.یک دورۀ قابل پیش

رداختی پبه معنی انباشت منابع پیش . تجمیع درآمدها ۲.۳

ها و دگی از مردم اسالالت و معمواًل توسالالط سالالازمانبه نماین

گیرد؛ نهالادهالام مخت ف دولتی و غیردولتی تالالالورت می

ند وزارت نهمان ندو ها، دولتخا هام هام مل ی، تالالال

هالالام خصالالالوتالالالی انتفالالاعی و اجتمالالاعی، بیمالالهتالالنمین

به مواردم  ید  با فاعی و... در تل یل وضالالالع موجود  غیرانت

)اختیارم یا  دو در یک تالالالن مانند نلوۀ مشالالالارکت افراد

هالالا، جالالدا بودن فیزیکی یالا اجبالالارم(، تعالالداد تالالالنالالدو 

پوشالالالانی، رقابت یا انلصالالالار، رقابت برام مشالالالترم یا ها

به بت برام قرارداد توجه کرد.  منظور تزالالالریع در تلاق رقا

تدوین اسالالالترات م  پوشالالالش همگانی سالالالالمت در زمان 

اتالتات بخش سالمت در توزۀ تجمیع درآمدها، باید به 

 موضوعات زیر توجه شود 
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 ی؛شدۀ فعافزایش ظرفیت بازتوزیع منابع تجمیع  

 سالالالازم تالالالریح منابع مخت ف تال  برام مکمل

 بودجه؛

 هالا و کالالارم، دوبالالار 1هالالاکالالاهش چنالالدپالالارگی بیمالاله

 ها؛پوشانیها

  هام مالی.کردن جریانساد 

 . خر د خدمات۳.۳

ن دهندگاخرید خدمت به معنی تخصالالالیص منابع به ارا ه

خدمات اسالالت. سالاله موضالالوم مها که در زمان بررسالالی 

اقدامات کشالالالور برام خرید خدمات باید بررسالالالی شالالالوند، 

دهندۀ خدمت، اند از  سازوکارهام پرداخت به ارا هعبارت

سالالاختار بازار برام خرید خدمات و نیز توافاات سالالازمانی 

 دهند  و خریدار خدمت.بین ارا ه

سالالالمت در زمان  به منظور تزالالریع در تلاق پوشالالش همگانی

تدوین اسالالالترات م اتالالالالتات بخش سالالالالمت در توزۀ خرید 

 خدمات، باید به موضوعات زیر توجه شود 

 به ارا ه دهندگان خدمت افزایش تخصالالالیص منابع 

براسالالالالاس نیالاز جالامعالۀ تلالت پوشالالالش، عم کرد 

ید ارا اله کننالدگالان خالدمالات یالا ترکیبی از هردو )خر

 راهبردم خدمات(؛

  افراطی دو سالالوم طیف، هام پرداخت گذر از رو

ند بودجۀ ورودم، ملور خطی انعطاف پذیر یا مان نا

 نشد ؛فورسروی  کنترلهام فیپرداخت

                                                                 
1. Fragmentation 
2. Open ended 

3. Benefit package 

  ایجاد یک بزتر یکزان برام پیگیرم جریان ترکت

با وجود برنامه هام بیمار در نظام سالالالالمت، تتی 

 مخت ف ارا ۀ خدمت و ملافظت مالی؛

 افاات ( در تو 2اجتناب از تعهدات باز )بدون سالالالاف

 دهندگان خدمات.پرداخت به ارا ه

 

 بندی و مبانی شیییمولیت. تهیۀ بسیییاۀ پا ه، جیره۴.۳

 افراد

لًا، چه تالالالراتتاً، در همه نظام هام سالالالالمت، چه ت وی

و نلوۀ  3هاهایی درخصالالالو  بزالالالتۀ مزیتسالالالیاسالالالت

به بزالالتۀ پایه خدمات و دارند. تصالالمیمات راجع 4شالالمولیت

یه مات را میسالالالهم خد ندم  عب پوشالالالش توان در ب مک

سالمت صمیماتی  5همگانی  شان داد. این مکعب ت ها ن

که چه خدماتی ارا ه بدهیا، این خدمات را درخصو  این

که بیمار متلمل چه را به چه کزالالالانی ارا ه بدهیا، و این

میزان پرداخت از جیب برام دریافت این خدمت شالالالود، 

شالالالود. بالالعک ، این تصالالالمیمالات درواقع شالالالالامالل می

افرادم خا   تصالالمیماتی را برام ارا ۀ خدماتی خا  به

هام بزالالتۀ پایۀ خدمات کند. سالالیاسالالتها منعک  می

براسالالالالاس وضالالالع موجود کشالالالور، مثاًل  درواقع بالالایالالد 

هام موجود در پوشالالش یا تفاظت مالی وضالالع عدالتیبی

ها در عدالتیشالالالوند. الزم به توضالالالیح اسالالالت که این بی

شالالدۀ پوشالالش همگانی سالالالمت منعک  مکعب سالالاد 

4. Entitlement 

5. UHC 
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باتوجهنمی پذیر نیزالالالت تمامی کانکه امبه اینشالالالوند. 

نابع دولتی قرار  لت شالالالمول م مات و همۀ افراد، ت خد

گیرند، اسالالالترات م تنمین مالی مزالالالت زم نوعی انتخاب و 

تان ها میبد  ید توجیه این بزالالال با تال  با این  شالالالود. 

تی کشور و تل یل بر داد ها مبتنیانتخاب صا هام اخت

 اثربخشالیآنها باشالالد؛ خصالالوتالالًا مزالالتنداتی دربارۀ هزینه

هام سالالیاسالالی نزالالبی انوام مداخالت سالالالمت و اولویت

موجود برام ارا ۀ خدمات به جمعیت، خدمات و پوشالالش 

 ها.هزینه

در تدوین استرات م اتالتات بخش سالمت در توزۀ تدوین 

 بزتۀ بیمۀ پایه، توجه به موضوعات زیر الزم است 

  گاهی جمعیت درخصو بزتۀ مزایا، نلوۀ  افزایش آ

شمولیت و قوانین موجود. یعنی تصریح این موضوم 

که چه کزی استلاا  دارد از چه خدمتی استفاد  

کند و اگر باید در هنگام استفاد  از خدمت وجهی 

 بهردازد، این وجه چادر است؟؛ 

 ها با سوسازم مزایام متعهدشد  یا شمولیتها

 دمت.دهندگان خسازوکارهام پرداخت به ارا ه

 سازی و پا ش و ارزشیابی. تولیت، ظرفیت۴

گرچه تنمین مالی بخش سالالالالمت در تمامی کشالالالورها شالالالامل 

مات و تعریف جمع خد ید  ها، خر مد ها، تجمیع درآ مد آورم درآ

زتۀ پایه می سازمانشود، بااینب زئولیتتال  ها از دهی این م

کشالالورم به کشالالور دیگر متفاوت اسالالت. اتالالالتات نظام مالی 

کارکردها بخش سالالالال بایزالالالتی تغییرات را در همۀ این  مت 

براین، در راسالالالتالا مورد توجاله قرار دهالد. عالو زمالان و هاها

ست سیا تالتات کارکرد و  هام مرتبط با آن نباید جدا از بایۀ ا

 کارکردها ارزیابی شود. 

وجه روند، باید تپایش و ارزشیابی اگرچه معمواًل با ها به کار می

هایی جداگانه هزتند که باید به دقت یتها فعالداشت که آن

تعریف شوند. هدف این مرت ه، ارا ه و تصلیح سازوکارهایی 

سازم اتالتات، اطمینان خاطر برام یادگیرم از فرایند پیاد 

از وجود پاسخگویی عمومی و ایجاد یک سیزتا هشداردهندۀ 

موقع در فرایند اجرا است. منظور اعمال اتالتات بهاولیه به

هام مرتبط با عم کرد اگرچه مها است، اما یش شاخصپا

تنهایی برام بررسی تنثیر اتالتات کافی نیزت. این پایش به

دهند  تغییرات است؛ اما این ارزشیابی است که تنهایی نشانبه

دهد. نکتۀ تا ز اهمیت این است که دلیل تغییرات را نشان می

یابی مشخص و در مرت ۀ طراتی اتالتات، باید برنامۀ ارزش

 مع وم شود. 

به ند در موفایت سالالالازم میمنظور ظرفیتاجرام اقداماتی  توا

اتالتات مالی نظام سالمت الزم باشد؛ مثاًل ممکن است نیاز 

بدارم و مدیریت مالی در سالالالطح مل ی  به تاویت نظام تزالالالا

تنها در مرت ه اجرا، که در مرت ۀ پایش و سازم نهباشد. ظرفیت

ن اسالالالت نیاز باشالالالد. مثاًل تمایت از مراکز ارزشالالالیابی ها ممک

یا نهادینه جاد نظام اطالعاتی قوم  ااتی، ای طالعۀ کردن متلای

هایی از این دسالالالت هام م ی سالالالالمت، همگی مثالتزالالالاب

 هزتند. 
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 گیری نایجه

عنوان یکی از کارکردهام اتالالالالتات تنمین مالی نظام سالالالالمت به

تواند ترکت کشالالورها را به سالالمت پوشالش اتالال ی نظام سالالالمت، می

همگانی سالمت تزریع کند. کشور ما نیز در مزیر ترکت به پوشش 

رو اسالالت؛ از جم ه همگانی سالالالمت با مشالالکالتی در توز  مالی روبه

ها، خرید خدمات به شالالکل ندو تنمین منابع مالی پایدار، جدایی تالال

 فورسروی  و... . این مزا ل نیاز به تدوینغیرفعال، سازوکار خرید فی

به توجهالگوم اتالالالالتات تنمین مالی نظام سالالالالمت را در کشالالالور با

منظور تزالالالریع در ترکت به سالالالمت پوشالالالش وضالالالعیت موجود و به

سالالازد. در تال تاضالالر کشالالورهام همگانی سالالالمت، ضالالرورم می

در دنیا در مزالالیر دسالالتیابی به پوشالالش همگانی سالالالمت، متعددم 

سالمت خود اجرا کرد  تالتات را در کارکرد تنمین مالی نظام  د و انا

تواند در این ماطع مثمرثمر باشالالالد. بنابر گیرم از تجارب آنها میبهر 

سازمان جهانی بهداشت، یک برنامۀ اتالتات  پیشنهاد کارشناسان 

تنمین مالی بخش سالالالالمت کامل اسالالالت که نظام  ، زمانی جامع و 

هام جمع کارکرد مدنظر در  نابع، تغییرات  باشالالالالت م مد، ان آورم درآ

خرید، تهیۀ بزالتۀ پایۀ خدمات و معمارم ک ی سالیزالتا و تولیت آن را 

ساله ارا ه کند. این تغییرات سیاستی  ۱۰تا  ۵ب ندمدت  ۀطی یک دور 

لاق در ت ام نظام سالالالمت را که مانعیباید بتوانند مشالالکالت ریشالاله

پوشالالالش همگانی سالالالالمت و ملافظت مالی خانوارها ملزالالالوب 

سترات ممی اجرا  تال بایزتی قابلها درعینشوند، تذف کنند. این ا

 د.ریزم کننبنام تغییرات آیند  را نیز پینیز باشند و سنو
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 و اقدام یز یربرنامه به ازین: سالمت نظام ییپاسخگو 1برگگزاره

 وارد ییپ سااا  و ن م به ید یجد مفهوم یالدیم ۱۹۹۹ سااا   از

ب   آن  و شااادکشاااور    ساااالمت نظ م تیریمد  تیادب  دربه دن

م نکه  یچ رچوب ه ن ساااا ز هداشاااات یج عملكرد  ی بیارز یبرا ب

 نیتأمدر کن ر دو  دف  ییکرد، پ سا  و یساالمت مرر  ی  نظ م

مت م ل شیا زا و ساااال ظت  ف   دارتیاولو ا داف از یكی به ،یح

 داللت هوممف نیا به ییپ س  وشد.  لیسالمت تبد گذاران ستیس

 یانتظ ر   به اساات ق درسااالمت چ ونه و ت  چه حد  نظ م که دارد

 ی  مراقبتخدم ت و  یرپزشكیغ ی  جنبه مورددر  مردم یمنطق

 کی ییپ ساا  وقضاا وت در خصااو   ی. براد دپ ساا   سااالمت

 کرده یمرر را  ُبرد  فتبهداشاات  ینظ م سااالمت، ساا زم ن جه ن

ر د نیا در تیوضااار نییتر که ندیم اب  تیاز وضااار یر یتصاااو توا

 احترام. ۱از:  اندعب رت که ،نظ م سالمت را نش ن د د ییپ س  و

 به توجه. ۲ خدمت؛ ۀارائاو در  ن  م  یخصوص میو حر  رد شأنبه 

 مراقبت؛ ۀارائ ندیدر  را یو  دادن مشاا رکت قیاز طر  رد اسااتقال 

 ۀرنادیگو  د نادهارائاه نیب اعتما د جا دیا و یمحرما ن  حفظ. ۳

 حق. ۵  رد؛ ی ز  ین ر ع به عیسااار توجه. ۴ ساااالمت؛ خدم ت

دارد  لیتم  که را یاد ندهارائه بتواند که ینحو به  رد یبرا انت  ب

ن ت تیفیک. ۶ ؛انت  ب کند ئ امك  و  ی. دساااترسااا۷ خدمت؛ ۀارا

 و خ نواده.  یاجتم ع ی  تیحم  از یمند بهره

 و ر  هدر     میمستق ،ییپ س  و بهبود در سالمت نظ م کی تیمو ق

 در  رانی. ادارد اثر آن ن سااالمتسااط   یارتق  زیو ن مردم شیآساا 

ا اع سالمت ۀنقش اع ت در مر  را  ه او  منطقه یبه ج  ی بیدست ،ج م

نیحقوق اساااالم تكر ییپاا سااا  وو  یو ماادن ی، انساااا  م یو 

 نییتر یینه  یدورنم  ۱۴۰۴رندگ ن نظ م سالمت ت  س   یگخدمت

ست. بن برا شوا د موجود  یابتدا مرور  برگگزاره نیا در نیکرده ا بر 

شتد میخوا  رانیانظ م ساالمت  ییپ سا  و تیمرتبط ب  وضار  ،ا

 نیتحقق ا یب  اشااا ره به آنده در طرح تحو  ساااالمت برا سااا  

ج م گر ته، ن پ سااا  و یبرا یکنون ی ز  ی دف ان ظ م ن ییبهبود 

 کرد. میخوا   نیسالمت را ب

 رانیا سالمت نظام ییپاسخگو تیوضع. الف

ظ م ن ییمط لر ت مربوط به سااانجش پ سااا  و جیاز نت  یگزارشااا

نشاا ن داده شااده اساات.  م ن ونه که جدو   ۱سااالمت در جدو  

در برد  ایراننظ م ساااالمت  تیدر مجموع وضااار د د،ینشااا ن م

 . ستینچندان مطلوب  ییپ س  و

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1.Fact sheet 

 45شماره انتشار:
 

1 



  

2 

 

 رانیا سالمت نظام ییپاسخگو سنجش خصوص در شده انجام مطالعات جینتا گزارش. ۱شماره  جدول

 
 ییپاسخگو ابعاد

 
 موجود شواهد

رام
حت

ا
 به 

أن
ش

 
رد

ف
 

جه
تو

 به 
الل

ستق
ا

 
رد

ف
 

فظ
ح

 
نگ

رما
مح

 ی

یا
 جاد

ماد
عت

ا
 

جه
تو

 
 عیسر

 حق
ب

خا
انت

 

یفیک
 ت

ت
انا

مک
ا

 

هره
ب

 از یمند
یحما

ت
 ها

مره
ن

 
 کل

گو
سخ

پا
 یی

به گزارش ند رت م ن یب ه ن ساااا ز هداشااات یج  از ب
 (۲۰۰۰)س     یدن سالمت ی  نظ م عملكرد

- - - - - - - - 
  ۱۰از  ۵

 (۱۹۱ از ۱۰۰)رتبه 

و   مك ران و  نیدیرشااا ۀمط لر  ی بیارز درخصااا
و ظ م ییپ سااا   مت ن قه در ساااال  تهران ۱۷ منط

(۲۰۱۱) 

 نیشتریب
  زیامت

 نیکمتر
  زیامت

 نیکمتر - - - -
  زیامت

 ندارد -

ر ط ل واد ۀم و   مك ران و یج  ی بیارز درخصااا
و  (۲۰۱۱) اصفه ن شهر ی  م رست نیب ییپ س  

 نیشتریب - -
  زیامت

 نیکمتر - -
  زیامت

 نیکمتر
  زیامت

 نیشتریب
  زیامت

  ۵از  ۱/۲

ورمیابرا  ۀمط لر و   مك ران و پ  ی بیارز درخصااا
و وم ی  م رسات نیب ییپ سا    مشهد شاهر یعم

(۲۰۱۳) 
- 

 نیکمتر
  زیامت

 نیشتریب
  زیامت

 نیشتریب
 - - -  زیامت

 نیشتریب
 ندارد  زیامت

و   مكاا ران و عرب ۀمطاا لراا  ی بیااارز درخصااا
و وصاا ی  م رساات نیب ییپ ساا   ن یمأو ت یخصاا

 (۲۰۱۳) شهر تهران یاجتم ع
- - - - - - - - 

 (ی)بستر  ۵ از ۷/۳
 (یی)سرپ  ۵ از ۱/۴

و  ارز  مكا ران و ینجف ۀمطا لرا  ی بیادرخصااا
و  کرم نشااا ه شاااهر ی  م رسااات نیب ییپ سااا  

(۲۰۱۵) 

 نیشتریب
  زیامت

 نیکمتر
  زیامت

 ۱۰۰ از ۶/۷۲ - - - - - -

و   مك ران و یساااج د ۀمط لر  ی بیارز درخصااا
و س   ونه کی در سالمت نظ م ییپ   ینفر  ۱۵۰ نم

 (۲۰۱۵) تهران شهر در ی بتید م رانیب از
 نیکمتر -

  زیامت
 نیشتریب

  زیامت
 ندارد - - - - -

و  ارز یروز یپ ۀمطا لرا  ی بیاو  مكا ران درخصااا
و  طرح زا پ  سنندج ی  م رست نیدر ب ییپ س  

و   (۲۰۱۵) سالمت تح
 نیکمتر -

  زیامت
 نیشتریب

  زیامت
 نیشتریب - - - -

  زیامت
 ندارد

و  ارز یزارع ۀمطا لرا  ی بیاو  مكا ران درخصااا
و  - - - - - (۲۰۱۵) تهران ی  م رست نیب ییپ س  

 نیکمتر
  زیامت

 نیشتریب
  زیامت

 نیشتریب
 ۵ از ۳/۳  زیامت
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 شیافزا یراستا در سالمت تحول طرح اقدامات. ب
سالمت نظام ییپاسخگو  

ق  ساااالمت، نظ م تحو  طرح ا داف از یكی خدم ت  تیفیک یارت

 هک یاقدام ت. بود یدولت ب ش در ژهیوبه مردم، به شادهساالمت ارائه

 ت  ۱۳۹۳ ی  س   یط تحو ، طرح یاجرا س   سه زم ن مدت در

 :است ری دف انج م شد، به شرح ز نیتحقق ا یبرا ۱۳۹۵

  ی  ت ت و یدرم ن ی ضااا    یبهسااا ز  و یب زسااا ز 

 ؛یم رست نیب

 ؛م رست نیب در اق مت ملزوم ت یب زس ز  و ریترم ه،یته   

  اورژان ؛ ی  ب ش ینوس ز  و یبهس ز 

 ،؛یم نیزا ی  بلوک زیتجه و مرمت ،یبهس ز  توسره 

  عمل؛ ی  ات ق یبهس ز 

 ن زیتجه و ریترم هداشاااات ۀخ  م ت مرکز و ب  ج مع خد

ست  سالمت  زار ۲۰ از ترکم تیجمر ب  یشهر   و ییرو

 نفر؛

 م ت مرکز زیتجه و ریترم مت ج مع خد    هیپ  و ساااال

 سالمت؛

 کز زیتجه و لیتكم  ۀارائ یبرا ساالمت، ج مع خدم ت مرا

 یب زس ز  و یروزرس نبه و دندان و د  ن سالمت خدم ت

 ؛یدندان زشك زاتیتجه

 سالمت؛ میت اق مت محل زیتجه و ریترم 

  در ییساارپ  تیزیو خدم ت انج م زم ن یاساات نداردساا ز 

 .ژهیو ی  کینیکل

 نشاا ن سااالمت تحو  طرح در شااده انج م اقدام ت در شااتریب تأمل

رد بر ن ظر اقدام ت نیا شاااتریب د دیم ن تامك و طیمح تیفیک ب   

 رساادیم نظربه. اسااات بوده یدولت ب ش در ساااالمت خدم ت ارائه

سترس )جدو   بهب توجهاقدام ت  نیانج م ا سته ،(۱شوا د در د  توان

 .ب شد داشته نقش ییاز ابر د پ س  و یكیاست در بهبود 

 یر یگجهینت

 رانیا یاسااان د ب الدسااات در دف مكتوب  کی عنوانبه یی سااا  وپ

 یدر راساات  یاقدام ت زیحو  سااالمت ن شااده و در طرح ت گنج نده

 نظرهبح   ب  ایننظ م سالمت انج م شده است،  ییپ س  و شیا زا

 بهبود یبرا شاااتریباه تالش و ا تما م ب  زیا مدنا ن ن رساااادیم

 ییاست تحقق پ س  و یهی. بددارد وجود سالمت نظ م ییپ س  و

اقاداما ت  یو اجرا یطراح قیآن، از طر یو واقر قیدق یباه مرنا 

 نیا ۀیتهخوا د بود. در  ریپذامك ن راه ۀنقش کی ق لب در محوربرن مه

 آموزش و درم ن بهداشااات وزارت کرد شااانه دیپ توانیم راه، ۀنقشااا

 و  ا  سااااتیااسااا نیتاادو خود، یتیتول نقش یفاا یا در یپزشاااك

 ۀرندیو گ د ندهارائه درساات و  یصااح روابط بر ن ظر ی  یمشااخط

ئ یند  یخدمت،  را ئ تیفیبهبود ک زیخدمت و ن ۀارا  ار خدمت  ۀارا

موارد را  نیا  ب مرتبط یو مقررات و اصاااو  اخالق داده قراد مدنظر

ستیس نیا تحقق ی بیارز و شیپ  منظوربه نی مدن. کند میتنظ     

ه  یاثرب شااا مورد در قضاااا وت و  نظ م ییپ سااا  و شیا زا بر آن

 ییسنجش مداوم پ س  و ی  زمیمك ن و   ش خص نیتدو سالمت،

. کند لح ظ طیشاارا واجد یعلم مؤسااساا ت و   ساا زم ن کمک ب  را

 و ترمنسجم مط لر ت انج م امك ن راه، ۀنقش نیا هیته ب  شک بدون

ستیس  زین مورد شوا د دیتول جهت زین تریک ربرد المت س گذاران 

  را م خوا د شد. 
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 لندیتا رکشو ۀتجربسالمت:  یبه پوشش همگان یابیدست ینظام سالمت برا شرفتیو پ شیپا 1برگگزاره

  یفیک با یسششت،  خد،ات ۀارائو  نیتأ، سششت،   یهمگان پوششش 

 در. اسششش   یجمع کی در  ی،ال خطرات رخداد بدون و ،ناسششش 

سششت،  تا سششا   یبه پوششش  همگان یابیدسشش  ر یاخ یهاگزارش

عد هدف  ا تمام کششششور  یبرا یتدی، ۲۰۳۰ ششششد   یگذار با دو ب

 هانیا یدو  هر. ی،ال حفاظ . ۲ ؛یست،  خد،ات پوش . ۱اس : 

اتفاق اف اد    یدرصشششد جمع ۱۰۰ یبرا دیبا یتدی، ۲۰۳۰ سشششا  تا

 باشد.

 نیا یابیارزش و  یپا خصوص در لندیتا کشور ۀتجرب برگگزار  نیا در

 .شودی، ارائه برنا،ه

 بود ت،  س یهمگان پوش  ۀبرنا، یاجرا شگا،انیاز پ لندیتا کشور

پا نیدر ا و سشششاز،ان  کی ۀبرعهدبرنا،ه  نیا یابیو ارز  یکششششور 

. اسششش  International Health Policy Program،سششش به به نام 

 یبه پوش  همگان یابیدس  ی،داختت و اقدا،ات نظام ست،  برا

 ۲۰۰۲. در سششا  شششد آغاز لندیدر تا یتدی، ۲۰۰۱سششت،  از سششا  

 سشت،  یهامهیاز ب یکیکششور تت  پوشش   نیتمام ششهروندان ا

شششور آغاز ک نیدر ا مهیب یپوششش  همگان  یترت نیا به و گرف ند قرار

کاه  پرداخ   مهیب  یپوشششش  همگان یششششد. اقدام برا به  ،نجر 

 نیا. در ز،ان آغاز دیدرصد رس ۱۴رقم به  نیا و شد  یاز ج می،س ب

 آن یابیارز و  یپا یبرا یاشششد فیتعربرنا،ه  چارچوب ،ششش و و 

 ی،عرف که یاقدا،ات و ،داختت براسششا  برنا،ه نیا و نداششش  وجود

ب  نظشام ،وضشششو   نیا بشا ز،شانهم. کرد کشارآغشاز بشه شششششد ی،  ث

 ظور،ن نیا به و شد  یتبو( ،رگ و)تولد  یاتیح یهاداد  کیالک رون

                                                                 
1.Fact sheet 

س ور کار قرار گرف  که  در شود تمام جمع نانیاطمد صه   که ی یحا

 قصشد هب نه اند؛گرف ه قرار پوشش  تت  اند ششد  فیبرنا،ه تعر یبرا

وجود در ، ی. ،نابع اطتعاتیهمگان پوشش  ۀبرنا، یابیارزشش و  یپا

  یوضشششع کشه بود ی،ل سشششط  در  یمشایپ دو فبطآغشاز برنشا،شه  

 یبررسشش راآنها  یسششت،   یخانوارها و وضششع یاج ماع-یاق صششاد

،ورد اسششش ناد قرار  توانسششش یاطتعات حاصشششه از آنها ، و کردندی،

،ه پ نیا. ردیبگ عات شششششا طال   یمایرفا  و سشششت،  و پ  یمای،

 لندیور تاکش  یترت نیخانوارها بود. به ا یو اج ماع یاق صاد  یوضع

 نیا در کرد که نیتدو،نظور  نیا یبرا یابیو ارزش  یچارچوب پا کی

 برنا،ه ارائه شد  اس .  نی،ش صات ا برگ گزار 

المت س یپوشش همگان یابیو ارزش شیپا یکل چارچوب

  لندیدر تا

 یابیارز نیچند  یابیارزشششش و  یپا چارچوب نیتدو یبرا 

 نیا به پاسششش  یبرا ،هم یهاششششاخوصشششورت گرف  و 

 آن در داد  یگردآور  ،  لف سشطو  و نیتدو هاچارچوب

 شد؛ لتاظ

 یپا نیا یبرا یاطتعات ،نبع نیتر،ناسش  و نیتر،هم   

بعد از گذششش   یلیدل به ا،ا اسشش ؛اطتعات  ینظام جار 

 نا،هبر  یابیارزش و  یپاهنوز   آن نیسا  از تدو ۱۰حدود 

  ؛اسبه ،طالعات خانوار  ی، ک ست،  یهمگان پوش 

 کز گزارش   یفیک بشا یاطتعشات نظشام و نبود کشا،شه ،را

 ،ثا  قادر نبود تا ، رج یبرا  وجود نداشششش  ی،ناسشششب

 46شماره انتشار:
 



  

2 

 

 را از ،تاسبات یب   خصوص ایکسرها را ،تاسبه کند 

ما به همدیخارج ن  یخانوار برا یها یمایپ هیدل نی. 

  پوششش  یمایپ ،انندپوششش  به کار برد  شششد.  نیت م

کس  کار یو ر ین یبرا بهداش وزارت   یمایو پ ونیناسیوا

 ها؛رساخ یز و

 کنونهم با ا یهاداد  نیتأ، یبرا ا چارچوب   نی،رتبط 

کز داد  ۷۵ و ،راکز  کنندی، ارائه را ششششانیهادرصشششد ،را

 حا  رد نیبنابرا. سشش ندین داد  ۀارائ، عهد به  یخصششوصشش

 پوش  یابیو ارزش  ی،ربوط به پا یهاداد  نیتأ، حاضر

اطتعات و  ینظام جار  قیهم از طر سشششت،   یهمگان

 شود.یهم ،طالعات خانوار انجام ،

 یابیارزش و شیپا یبرا یاطالعات نیتأم منابع

 اخوش  یمایپی اق صاد-یاج ماع  یوضع  یمایپ

 ؛1ست،  ۀچندگان یها

 ؛2ست،  یابیارز ی،ل ۀ،طالع 

 ؛3بهداش  وزارت ست،  ،نابع ۀسالن ۀ،طالع 

 ؛یرضا یابیو ارز 4نظام ست،  ییپاس گو ۀ،طالع  

 ؛5دزیا ا،رتبط ب یهایابیارز 

 مارس ان؛یب ۳۴در  یهمگان ۀمیب،رتبط با  یثب  اطتعات 

  رگ؛ و تولد یثب  یهاداد، 

  ها؛مهیب ریسا یثب  یهاداد 

 ؛یاع بارب ش نظام ،طالعات 

                                                                 
1. Multi-Indicator Cluster Survey  
2. National Health Examination Survey 

3. MOPH annual Health Resource Survey  

 یهششاداد  ثبش  نظششام از خشاص ،ششوارد یبرخش اطتعشات 

پششا  ه یششکل نیگزیجششا یهششادر،ششان دز یششا ی،لشش ۀبرنا،شش

کس ششششد  انجشششام یرهایاسشششم آنفشششولنزا   ونیناسشششیوا

 و...(؛ یتالسم

 فبر؛ با ،رتبط یهاداد  ثب  نظام 

 مارس انیب در یبس ر  به ییسرپا خد،ات نسب  هیپروفا

 ها؛

  6تلفن ،رکز یهاداد. 

 ۀامبرن یابیو ارزش شیمهم و مالحظات خاص در پا نکات

 لندیتا در سالمت یهمگان پوشش

 ید یششجششد خششانوار ی،ل  یمششایپ چیه  ۲۰۰۲ سششششا  از 

 سشششت،  یهمگان پوشششش   یپا یبرا ژ یو صشششورتبه

 ،نظم طوربه ،وجود یها یمایپ ا،ا اس ؛ نشد  یطراح

 شود؛ی،  یتبو و تکرار ی،نطب فواصه و

 رکز آ،ار و  نیطور ،داوم ببه  یابی،سششش و  ارزشششش ،رکز،

ست،   یافراد صتحات در نظام   کردند یاجرا ، راکه ا

 ،نظم گزارش و شواهد یۀو با ته کرد برقراراع ماد ، بابه 

ها و  یمایپ یاجرا  یانجام شد   به تبو یها یمایاز پ

 براسشششا  ها کمک کرد.داد  ثب  نظام  یتبو ییاز سشششو

کشور  نیآ،ار ا ،رکز  ۱۹۹۰سا   در ،رکز  نیا درخواس 

 یهاپرسشششنا،ه تمامدر  را یگرف  ب   کوچک میتصشم

 یهایژگیو یبررسشش یبرا سششت،  با ،رتبط یها یمایپ

ما  بادوام  یکالها  ی،الک و ،سشششکن ند اع  که ک

4. Responsiveness Survey 
5. National AIDS Spending Assessment  

6. Call Center Data 
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 یبند طببه کی عنوانبه را)رفا (  ثروت شاخو ۀ،تاسب

 ۀ،صاحبدر  ب   نیا .کندی، هیتسه یاق صاد ید یکل

 و اس  ترساد  نهیهز ای درآ،د سؤا  با سهی،با در خانوار

 دارد؛ ازین زین یتر کم ز،ان

 با  به رندیبگ میتصشششم ریفب یهاخانواد  اگر  اف یدر دن

 ۀنیهزنباشند   شانیست،  از ،راقب  و ست،  خد،ات

 نییپا بروز صورتنیدرا داش   ن واهدوجود  یکمرشکن

 شد؛با کنند گمرا  تواندی، ست،  کمرشکن یهانهیهز

شود   اف یدر ،وقعبه ،راقب  کهیدرصورت ا،ا ،رگ بروزن

هد دایپ  یافزا هایمار یب به اب ت و ریو، به. کرد خوا

 ز،رک یهمکار  با  یابیارزشششش و  یپا ،رکز ه یدل نیهم

 برآورد ازینعنوان به یسششؤا  اسشش اندارد کشششور  نیا آ،ار

شد س فاد  از روش ارائه یست،  یها،راقب  ۀن  شد با ا

. کرد ارائه 1اروپا یاق صششاد ۀتوسششع یدر سششاز،ان همکار 

  ترازهم  یدر تار لندیتا  یمایپدر  نشد برآورد  ازین زانی،

 .شد برآوردکم  اریبس OECD یکشورها با سهی،با رد

  ظام یهاداد ب  یجار  ن نه اطتعات ث فاد  چگو  اسششش 

 شدند؟

o یست،  ۀنشدبرآورد  ازین ۀ،تاسب کهنیا وجود با 

نظارت گسششش رد   یخانوار برا  یمایحاصشششه از پ

ع چیبود  هنوز ه دی،ف بار  ی،ل ۀداد ۀ،جمو  ۀدر

 ،ششاننشد یراورژانسشششیغ،وارد  یان ظششار برا ز،ششان

،فاصشششه لگن و زانو  ضیتعو د ی،روار آب یجراح

پروند در  هیوجود نداشششش . هرچند اطتعات اول

                                                                 
1. OECD 

ن ثب  یها  و یدهنوب  یبرا مارسششش انیب ۀروزا

 از نانیاطم یبرا ششششد ی، ثب  خد،ات  یری،د

 هگرف  بهر  زین یثب  یهاداد  از خد،   اف یدر

 .شد

 دراسششش بت    یا،نطبه صشششورتبه ی،ل یهاپروژ  آغاز 

 بود   داریپا یاجرا ، ضشششمن که هاپروژ  ی،ال نیتأ،

طاف له در یر یپذانع با   یمایپ تکرار یهافاصششش  یارت

 یبرا جی،داوم در فواصشششه ، الف اجرا و اسششش فاد  از ن ا

س ا در یاس یس یهایر یگمیتصم ر ،نج  ی،ل ،نافع یرا

و   یپا یبرا ی،ناسشش  از ،طالعات ،ل ۀاسشش فاد وامبه تد

ه ب یعوا،ه ، عدد. شدست،   یهمگان پوش  یابیارز

 یفرد یها یاز جمله: ظرف کرد؛کمک  ها ی،وفب نیا

 نیبر تدو یرگذار یشششواهد در جه  تأث دیتول  یو سششاز،ان

 انیو جر یابینظارت و ارز ها س میس یو طراح هااس یس

 یاو بهبود فض یرشد اق صاد ق یتطب یبازخورد ،ؤثر برا

 قیطر از ست،  یهمگان پوش  ی،ال نی،أت یبرا ی،ال

 یر یپذاجرا و انعطاف  یظرف  ی،ال و یاسشششیسششش تعهدات

 .خد،ات از اس فاد  ریچشمگ  یافزا یب   عرضه برا

 یر یگجهینت

 کنونهم لندیتا  چارچوب نیا توسشط که یششیپا براسشا  ا

جام ،دون  ای،د  ،وفق در دن کی عنوانبه ششششود ی، ان

 امتم یبرا ست،  یهمگان پوش  به که شودی، ی،عرف

 برابر در کا،ه طوربه شششهروندان. اسشش  د یرسشش  یجمع

1. OECD 
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 پوش  ییسو از و شوندی، ،تافظ  ست،  یهانهیهز

 خد،ات ،ناس  اس ؛ ۀارائ  یفیک و

 لندیدر تا سششت،  یهمگان پوششش  ،وفق یدسشش اوردها 

خد،ات سششت،  و در  ۀارائ  ی. وضششعهسشش ند یچندعا،ل

 یاجرا یاسشاسش یاجزا   یفیدسش ر  بودن خد،ات باک

کا،ه خد،ات  ۀسششت،  هسشش ند. بسشش  یپوششش  همگان

به ا گانیرا بال  جادی،نجر  از حفاظ  در برابر  ییسشششط  

 ؛شد یخطرات ،ال

  سششت یهمگان پوششش  به دنیرسشش یبرا لندیتا یالگو ، 

،وفق ،ورد اسششش فششاد   یالگو  کیشش عنوانبششه توانششدی،

 . ردیقرار بگ رانی،شابه از جمله ا یکشورها
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 : هیپا ۀمیب تیوضع براساس سالمت خدمات از یمندبهره 1برگگزاره

 سالمت خدمات از یمندبهره ۀمطالع جینتا

 کشالالالارها داخ،ت  نیتر هم از یکی سالالال،    یهمگان ۀمیب ۀارائ

 رانیا در. شادی   حساب س،   خد ات به همه یدسترس یبرا

سترس  هم  اهداف از یکی س،    تحال طرح یاجرا دنبالبه  ید

س،   تع  ی ند بهره رودیشد و لذا انتظار   نییعادالنه به خد ات 

 یدسالترس یداشالته باشالد. برا ی ناسالب  یاز خد ات سال،   وعالع

به و شالالد اجرا مهیب یهمگان پاشالال   ۱۳۹۳سالالال  ر اهیعادالنه  از ت

 درشالالد.  یبررسالال ها یمایپ در پاشالال  درصالالد اعالالا    نیا دنبال

ند بهره  یمایپ خد ات سالالال، ت ی  هدافاز  یکی یاز    یابیارز ا

پا اف یدر یبار راجعه برا  ۀ طالع نی. در ااسالالال  ییخد ات سالالالر

دفعات  راجعه  یابیشالالالاخر ارز نیتر هم پزشالالال   به بار راجعه

ساس بار راجعه برگگزاره نیا در. شادی  یتلق ییسرپا عع برا   یو

از خد ات س،   در سال  ی ند بهره ۀ طالع براساس مهیب پاش 

 شده اس .  یبررس ۱۳۹۴

  یوعالع و سالالکان   ح  براسالالاس بار راجعه  یوعالالع ۱شالالک   در

همان. اس  شده سهی قا نشدهمهیب و شدهمهیب افراد در فرد یدرآ د 

س   بار راجعه برا نی در ا طارکه شهاد ا  خد ات اف یدر یشک   

 . اس  ترکم نشدهمهیب یهادر تمام گروه پزش   از ییسرپا
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و  یشاخر براساس  راجعه به پزش  عما  نیا  ۲ نمادار در

 شده اس .  ی تخصر بررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یر یگجهینت

 با  یتقر مه یب یدارا افرادبار راجعه در  دهدی  نشان  طالعه نیا جینتا

س . نابرابر  مهیدو برابر افراد بدون ب عع یا ساس و   یدر  راجعه برا

به  نیاز  راجع شالالالتریب یبه پزشالالالال  عما  نی راجع نیدر ب مه یب

 . اس پزش   تخصر 
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پزشک عمومی

بیمه ندارد بیمه دارد

 قطب ه،یپا ۀمیبو بدون  مهیب یدر افراد دارا ییسرپا ۀبارمراجع. ۲ شماره نمودار
 جیبراساس نتا ،۱۳۹۴ سال در متخصص ای یعموم پزشک از خدمت افتیدر

 سالمت خدمات از یمندبهره ۀمطالع
 

 ۀمیبو بدون  مهیب یدر افراد دارا ییسرپا ۀمراجع. بار۱ شماره نمودار 1

 سالمت خدمات از یمندبهره ۀمطالع جیبراساس نتا ،۱۳۹۴ سال در هیپا
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 ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۶ یهاسال در فقرزا یهانهیهز با شدهمواجه تیجمع تعداد و نسبت 1برگگزاره

از  هکیدرصترر  ستممت یهانهیهز یبرا بیج از میمستق  پرداخت

منجر به رخ اد  استتتت ممکن باشتتت   شتتتقریب ران پرداخت خانرار 

ف رزا  یهانهیافراد را با هز یو در مرارد شتردکمرشتکن  یهانهیهز

 تیجمع که استتت نیا ستتممت یهمگان پرشتت  ه ف. کن مراجه 

به صتت ر درصتت   ن  یستتاآ   ۱۵ یدر ط هانهیهز نیا با شتت  مراجه

 یهانهیهز با که یقیجمع نستتت ت برگگزار  نیرستتتان   شتتترد. در ا

 یالمللنیبراستتار ر م د ر ب ان  شتت   مراجه ۱۳۹۴ف رزا در ستتاآ 

 .است ش   یبررس ف ر خط

 رد سممت یهانهیهز پرداخت علترا که به ینس ت افراد ۱ شکل

شان شرن  یم ف رزا یهانهیهز دچار رانیا  سه خط باکه  ده یم ن

 ی)نرخ برابر  یالمللنیب  رد  ۴و  د ر ۱/۳  یالمللنیب د ر ۹/۱ف ر 

 با( مشتت ش شتت   استتت. ۱۳۹۰ثابت ستتاآ  متیبا    ی  رت خر

ه ک ی)برحسب ن ر(  نس ت افراد روز در د ر ۹/۱خط ف ر  ساباحق

 یهاستاآ یدر ط شترن  یم ریف  ستممت خ مات پرداخت علتبه

درصتت ( استتت و در ستتاآ  ۱/۰از   ر)کم کم یلیخ ۱۳۹۴  ا ۱۳۸۶

ش یدرص  م ۰۴/۰برابر  ۱۳۹۴ ست که از نرخ  یمعن نیب  نی. ابا ا

ح ود   (۹/۱)با د ر  استتتتدرصتتت   ۲۸/۰برابر  کهف ر جامعه  یکل

بت هز خانرار بیج از پرداخت علتبه  ندرصتتت   ۰۴/۰  یهانهیبا

که  طررنیا  رانی. در وا ع مباشتتت یم ستتتممت  از پرداختگ ت 

 از یکل ف ر خط که است ش   باعث سممت یهانهیهز بابت بیج

 ساآ برس .  نیدر هم درص  ۲۸/۰ به درص  ۲۴/۰

سق اد  م ۱/۳خط ف ر از د ر  محاس ه یبرا که یزمان  بروز شرد یا

. استدرص   ۴/۰برابر  ۱۳۹۴در ساآ  سممت یف رزا یهانهیهز

درصتت   ۵/۲  برابر با ۱/۳د ر  با  ستتاآ نیهم در یکل ف ر خط نرخ

 یهانهیهزبابت  بیاز ج پرداخت که استتتت یمعن نیب  نیا. استتتت

ساآ  نیدر هم ۵/۲ به ۱/۲سممت باعث ش   است که خط ف ر از 

 بروز شتتترد ید ر حستتتاب م ۴که خط ف ر  یزمان تیبرستتت . در ن ا

ساآ  سممت یف رزا نهیهز ست. نرخ  ۸/۰برابر  ۱۳۹۴در  درص  ا

درص  است. در  ۴/۵د ر در روز  ۴ساآ با نرخ  نیدر ا یخط ف ر کل

 یبرا ختتانرار بیتتج از پرداختتتگ تتت کتته  طررنیا  رانیوا ع م

درص  به  ۴/۴از  یکل ف ر خط استسممت س ب ش    یهانهیهز

 لیدلبه که یقیجمع و ریف  تیجمع  ۱ج وآ  دردرص  برس .  ۴/۵

کل ش درارائه ش   است.  ان  ش   ریف  سممت یهانهیهز پرداخت

 ری ف تیجمع کل سممت یهانهیهز از ریف  تیجمع نس ت  ۳و  ۲

 .  است ش   ارائه
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International poverty line of $1.90 International poverty line of $3.10 

  
International poverty line of $4.00 

 
 ۴ و ۱/۳ ،۹/۱ دالر خط براساس سالمت، یفقرزا یهانهیهز رخداد. ۱ شماره شکل

 

 (یسالمت یهانهیهز پرداخت لیدلو به ی)کل فقر با شدهمواجه تیجمع. ۱ شماره جدول

 (کل) کشور ریفق تیجمع
 علت به شده ریفق تیجمع

 یسالمت ۀنیهزپرداخت 
 کشور ریفق تیجمع

 (یسالمت ۀنیهز ۀمحاسب بدون)
 فقر خط ۀشدمحاسبه دالر

 (روزانه)

  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 ۹/۱ ۱۸۹،۶۰۰ درصد ۲۴/۰ 3۱،۶۰۰ درصد ۰۴/۰ ۲۲۱،۲۰۰ درصد ۲۸/۰

 3/۱ ۱،۶۵۹،۰۰۰ (درصد ۱/۲)  3۱۶،۰۰۰ (درصد ۴/۰)  ۱،۹7۵،۰۰۰ درصد( ۵/۲)

 ۴ 3،۶3۶،۰۰۰ (درصد ۶/۴)  ۶3۲،۰۰۰ (درصد ۸/۰)  ۴،۲۶۶،۰۰۰ (درصد ۴/۵)

 ن ر در نظر گرفقه ش   است. رنیلیم ۷۹برابر  ۱۳۹۴ساآ  تیجمع*
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 ۱۳۹۴ سال در ریفق کل تیجمع از سالمت یهانهیهز از شده ریفق تیجمع. ۲ شماره شکل

 

 
 رانیا در ریفق تیجمع کل از سالمت، یهانهیهز از شده ریفق تیجمع. ۳ شماره شکل

 یر یگجهینت

درص   ۱۶درص   ا  ۱۴ نیب رانیم قلف در ا یهاف ر خط احقساب با

 اردچ ستتتممت  یهانهیهز یبرا بیج از پرداخت لیدلهب ریافراد ف 

 .شرن یم ف ر
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سال در ایران ۵۴تا  ۱۵وضعیت استعمال دخانیات در بزرگساالن  1برگگزاره

ناشییا  م مفیییگ سیی داا و ت،ان اار   یی اا ها و پ امدهای آسیی  

گاها  م جدی و گاها جبی ن ناپذیی ه ییی ود و   ا   دی ت  ا وجآت آ

مضییی ا سیی داار  ا   انب آ یی  آا مع و ادی ، یی دار   د    ا 

آوود و سیمم  ج یو و جان ،آت ا  مفییگ  ی  مآ ت ،رینا  ما

ند مند. ا ،ری ما ی او نار هاآاایر محی توای  م ،انآ تهر  ا  

 صیی ا توسی ان و ،آینیان و   ا ۀم ب شی فیار آ ی   ذا و 

نان   نییی ی  ا جوبب ،آتنیایار  م ۀآ مؤ م دی تا  تقا د و تا نآجآ 

آوای  ا مفیییگ تیدی ت،ان اا و  ۀ  ات  سیی . مرا ا مرا  ب اوی

ر ۱۳۹۴های چودگانا سیمم  و جی    تا  یی ن تا سیا  شیا، 

 ی  ی  ۵سییا  تا  دوت  ۱۵االی شیی آم مفیییگ سیی داا تا میت ن  

سییا  شیی آم مفیییگ تا تو جو   ۲۵  نیی ی  سیی . تا سییو   میی 

سا  تقییبًا تو  ی  ی  ۱۵یک ان  س . مفیگ  ا ان تا میت ن  االی 

فیگ ما س اها م ن ی  م او ش یها تو  ی  ی    س  و تا  ت. شآمنان  

سو   میی  سو    االی  ۲۵مفیگ  ا ان میت ن تا  سا ر   ن ی  م 

سیا   سی . تا  ت ما شی آم مفییگ سی داا و  ا ان  ا ها شیده  ۴۵

  س . 

 ند. تا نیآت ا سا   یاسا شده ۵۴تا  ۱۵تا  ی  مرا  ا  زاگ االن 

سرح  ۱شیااه  ساس  س داا تا تو گیوه جو ا  ی  فیگ  ش آم م

تاآمدر محؤ سییکآن ر سیی  و تحفیی ما ت ننییداها  ا ها شییده 

 داا تا میت ن ، اا  سیی . مرا ا  ی  مرا  ا شیی آم مفیییگ سیی

  االتی  س .
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 های چندگانۀ جمعیت و سالمت در ایرانسال براساس نتایج مطالعۀ شاخص ۵۴تا  ۱۵. شیوع مصرف سیگار در مردان و زنان ۱نمودار شماره 
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تیی های شیا ا و  ی ا تقییبًا ش آم  االش آم مفیگ س داا تا منان و میت ن  ی ساس تآمیی  س انا  ا ها شده  س .  س ان ۱ا  ت مار تا شکؤ ت

 تا هی تو جو  ت اند. 

های سال براساس نتایج مطالعۀ شاخص  ۵۴تا  ۱۵در زنان و مردان  ۱۳۹۴سال  . توزیع استانی شیوع مصرف سیگار در ایران در۱شکل شماره 

 چندگانۀ جمعیت و سالمت در ایران

مفیگ  ا ان تا تو جو  تا آؤ آنآا  ا ها شده  س . ۲ن ایج ش آم مفیگ  ا ان تا  ت ما  ا ها شده  س . تا نیآت ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های چندگانۀ جمعیت و سالمت در ایرانسال براساس نتایج مطالعۀ شاخص ۵۴تا  ۱۵. شیوع مصرف قلیان در مردان و زنان ۲نمودار شماره 

سیگاری زناندرصد  درصد مردان سیگاری  
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 ش آم مفیگ  ا ان تا منان و میت ن  ی ساس تآمیی  س انا  ا ها شده  س .  ۲تا شکؤ شیااه 

 

 

های سال براساس نتایج مطالعۀ شاخص  ۵۴تا  ۱۵در زنان و مردان  ۱۳۹۴در ایران در سال  قلیان . توزیع استانی شیوع مصرف۲شکل شماره 

 چندگانۀ جمعیت و سالمت در ایران

  

قلیانی نزنادرصد  قلیانی مرداندرصد    

 گیرینتیجه

سیی داا  م  ا ان شیی آم   نیی یی ت ات و مفیییگ هی تو تا میت ن  االتی 

 س .   دآی تآمیی  س انا مفیگ  ی  تو ماته  ی هو موربا ن   . تا 

  س ان ت ی ن ش آم مفیگ س داا و  ا ان تا هی تو جو   اال  س . 
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 هایشاخص مطالعۀ براساس ساله ۲۴ تا ۱۵ جمعیت در شغلی و درآمدی وضعیت 1برگگزاره

ایران در سالمت و جمعیت چندگانۀ 

ضعیت برگگزاره این در  ساله ۲۴ تا ۱۵ جمعیت شغلی و درآمدی و

 در سالمت و جمعیت چندگانه هایشاخص خانوار پیمایش براساس

 غلش نداشتن و درآمد نداشتن بررسی این در.است شده ارائه ایران

 بوده سال ۲۴ تا ۱۵ بررسی مورد سن.است شده پرسش خانوارها از

ست شتن ،۱ شماره نمودار در.ا شتن و درآمد ندا  دو هر در شغل ندا

سی گروه ست شده پرسش جن ستانی توزیع ،۱ شکل در سپس.ا  ا

  .است شده بررسی زنان و مردان در موضوع این
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ساله  ۲۴تا  ۱۵.وضعیت درآمد در جمعیت ۱نمودار شماره 

بر اساس مطالعه شاخص های چندگانه جمعیت و 
 سالمت در ایران

 

ساله  ۲۴تا  ۱۵.وضعیت شغلی در جمعیت ۲نمودار شماره 

اساس مطالعه شاخص های چندگانه جمعیت و بر 
 سالمت در ایران
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درآمد بدون ساله ۴۲ تا ۵1 زنان  

شغل بدون ساله ۲۴ تا 1۵ مردان  درآمد بدون ساله ۴۲ تا ۵1 مردان   

شغل بدون ساله ۴۲ تا ۵1 زنان  

 گیرینتیجه

 ،۱۳۹۴ سااال در سااالمت و جمعیت چندگانۀ هایشاااخص طالعۀم

 سنین در مردان درصد ۶۷ و زنان درصد ۸۴ حدود در کرد مشخص

صد ۹۳ ترتیب، همین به و ندارند درآمد سال ۲۴ تا ۱۵  ۶۸ و زنان در

 درآمد داشاتن در ساواد ساط . ندارند شاغل سان این در زنان درصاد

شته تاثیری  و شگاهیدان سواد،بی) هاگروه تمام در تقریبا   و است ندا

 ونبد افراد بین در این. اسااات پایین درآمد نداشاااتن درصاااد ،(غیره

 افراد باالی درصاد قشار ترینغنی. دارد مشاابیی درصاد هم شاغل

 ۲۴ تا ۱۵ زنان در هم و مردان در هم را شاااغل بدون و درآمد بدون

  .شوندمی شامل ساله
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 ودکان محروم از زندگی با والدین در ایران چقدر است؟کدرصد  1برگگزاره

 از .سررداسررونو ررد کودکا  در هینده  ۀکنندگذار و تعیینپایهخانواده 

صرروری ق    ررد  و چه بهصرروری یمی داد  والدین، چه بهدسررد

نا  م  ناسرررازگارر در کودکا  و نونوا  رررود. موا یا باعث عوامل 

پدر  رررود کودز از ل اا عاق   باعث م  یا مادر ق   و فقدا  

و ر و عاق   با م دودید روبهاقمصرررادر از نظو  رررده و  کمبوددچار 

 ود. مشک ی روان  و نسمان ، توبیم ، احساس گناه و سودرگم ، 

به بزهکارر را م  توا  ازنمله اخم ل در هوید و احممال گوایش 

بار معنور و مادر   یان ثار مخوب و ز ق   رور فوزندا  بو رررمود.  ه

هار چندگانه سررر مد و نمعید در سرررال  ررراخ  ۀمطابق مطالع

شخ   د ، ۱۳۹۴ صد از کودکا  یک  ۴/۳م  ،ایوان  ۀسال ۱۴ تادر

درصررد این کودکا  یک  از  ۲یک  از والدینشررا  را در زندگ  ندارند و 

بود یا درصد ن ،والدینشا  فوی  ده اسد. در فقیوتوین قشو درهمدر

از بقیه اقشررار درهمدر اسررد. فوی پدر درصررد  بیشررمو ،فوی والدین

ادر دارد. اسرررما  اردبیل باالتوین درصرررد فوی م نسررربد بهباالتور 

نند ککه با یک  از والدینشررا  زندگ  م را ار سرراله ۱۴تا  ۱کودکا  

. در اسرداسرما  موکزر بیشرموین درصرد فوی والدین در داراسرد و 

 وضعید والدین کودکا  ارائه  ده اسد.  1 کل 

 یر یگجهینت

باالی  را در وضرررعید م وومید کودکا  از والدین در ایوا  درصرررد 

مایج پیمایش بهن نداده اسرررد. اما در هار خانوار  خود اخمصررراد 

ا هفقیوتوین قشررو درهمدر م وومید کودکا  نسرربد به سررایو قشررو

 باالتوسد. 

. وضعید م وومید کودکا  از والدین در کل کشور و 1 کل  ماره 

هار بواساس نمایج مطالعه  اخ  1394در مقایسه اسمان  در سال 

 انه س مد و نمعید در ایوا چندگ
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حداقل یکی از والدینشان فوت شده است حداقل با یک والد زندگی نمی کنند

(1۳۹۴) است شده فوت نشانیاز والد یکیساله که  1۴ تا 1درصد کودکان   

1 

 (1۳۹۴کنند )یمن یزندگ شانیاز والدن یکیساله که با  1۴ تا 1درصد کودکان 

.وضعیت محرومیت کودکان از والدین در کل کشور و در 1شکل شماره

های بر اساس نتایج مقایسه شاخص 1۳۹۴مقایسه استانی در سال 

 چندگانه سالمت و جمعیت در ایران
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 وضعیت سالمت روان و برخی اقدامات حوزه سالمت  1برگگزاره

های اخیر مورد توجه در سالسالمت روان و مشکالت مربوط به آن 

، شعار هفتۀ سالمت ۱۳۹۶که در سال طوریقرار گرفته است؛ به

اعالمی از سوی سازمان جهانی بهداشت، زندگی با نشاط و امید است 

و توصیه شده است افراد دارای مشکالت سالمت روان، این 

 مشکالت را در میان بگذارند تا مشکالتشان کاهش یابد. 

بهداشت امسال مشکل افسردگی را مادر مشکالت و  سازمان جهانی

چه اعالم شده ها در تمام دنیا مطرح کرده است. طبق آنناتوانی

کنون بیشتر از است، هم میلیون نفر در دنیا از این مشکل رنج  ۳۰۰ا

درصد در سراسر دنیا افزوده  ۲۰برند و طی ده سال اخیر تقریبًا می

افراد به همراه ترس از انگ روانی  شده است. حمایت نامطلوب از این

باعث شده است این افراد از دسترسی به درمان مناسب محروم 

 بمانند. 

در کمپین امسال روز جهانی سالمت صریحًا اعالم شده است: اگر 

اید، بیایید باهم صحبت کنیم. اولین قدم در درمان فرد افسرده افسرده

د اعتماد مشکلش را مطرح این است که از او بخواهیم با یک فرد مور 

کند. هدف اصلی از ارائۀ این شعار برای امسال این است که افراد 

بیشتری در دنیا به مشکل افسردگی مبتال هستند و نیاز به درمان 

 دارند.

مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که این ارقام جدید، یک 

زنگ بیدارباش برای همۀ کشورها است. الزم است کشورها دوباره در 

زمینۀ سالمت روان بیندیشند و رویکرد خاص مناسب و شایستۀ کشور 

 خود را به کار گیرند. 
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 های اخیر، شیوع اختالالتپیمایش سالمت روان در سالدر یک 

سال تخمین زده  ۶۴تا  ۱۵درصد جمعیت  ۶/۲۳روانی در کشور ایران 

میلیون نفر به اختالالت روانپزشکی مبتال  ۵/۱۲شده است. یعنی 

هزار نفر دارای اختالالت  ۴۰۰میلیون و  ۶هستند که از این بین 

میلیون نفر نیز اختالالت شدید افسردگی  ۲/۲افسردگی هستند و 

یران نیز همانند سایر کشورها نیاز به توجه و دارند. بنابراین کشور ا

که این مهم در طرح تحول طوریاقدامات ویژه در این زمینه دارد، به

دنبال طرح تحول سالمت، بهسالمت مورد توجه ویژه قرار گرفت و لذا 

ترین اقداماتی که در سراسر کشور انجام شد ارائۀ خدمات یکی از مهم

کز  بهداشتی است. برای اولین بار این سالمت روان در تمام مرا

طور رایگان در سراسر کشور در حوزۀ بهداشت توسط اقدامات به

کارشناسان سالمت روان ارائه شد و این خدمات در شهرها و حاشیۀ 

 شهرها عرضه شد. 

کز بهداشتی، کارشناس  قبل از اجرای طرح تحول سالمت، در مرا

نفر  ۸۷۱ن طرح در حدود دنبال ایسالمت روان حضور نداشت؛ اما به

کنون به هزار و نفر اضافه شد که این رقم هم ۱۳۹۴تا انتهای سال  ا

برای  ۱۳۹۴شده در سال نفر رسیده است. بودجۀ ساالنۀ صرف ۱۴۰

دنبال همین میلیارد ریال است و به ۲۶۰جذب این کارشناسان 

هزار تخت روانپزشکی تجهیز و احداث ۲اقدامات در سراسر کشور 

 است.شده 

مطالعاتی که در مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت درخصوص سالمت 

 روان انجام شده است، به شرح زیر است:

 52شماره انتشار:
 

1 



  

2 

 

مندی از خدمات سالمت، بارمراجعۀ دریافت مشاورهدر مطالعۀ بهره

 ۲/۰ترتیب طورکلی، بهبه ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳های سالمت روان در سال 

 است. بار بوده که در نمودار زیر آمده ۴/۰بار و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مندی از خدمات سالمت در . بارمراجعه برای دریافت خدمات مشاوره سالمت روان در طی یک سال، براساس نتایج مطالعۀ بهره۱نمودار شماره 

 ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳سال 

های چندگانه سالمت و بیماری در ایران در سال مطالعۀ شاخص

توسط مؤسسۀ ملی تحقیقات سالمت انجام شد و وضعیت  ۱۳۹۴

ساله را از دیدگاه خودشان ارزیابی  ۲۴تا  ۱۵سالمت روان گروه سنی 

، گزیدۀ نتایج این بررسی ارائه شده ۱کرده است. در جدول شماره 

 است.

 

های چندگانۀ سالمت و ساله، براساس نتایج مطالعۀ شاخص ۲۴تا  ۱۵. وضعیت سالمت روان و رضایت از زندگی در زنان و مردان ۱شماره  جدول

 ۱۳۹۴بیماری در ایران، در سال 

 مردان زنان 
واده  ۰۷/۸۷ ۴۴/۸۹ رضایت از زندگی با خان

 ۸۸/۵۹ ۰۶/۷۳ رضایت شغلی
 ۷۱/۷۶ ۹/۷۵ رضایت از محیط زندگی

 طور کلی(امتیاز رضایت از زندگی )به
 ترین رضایت.کم ۵به معنی بیشترین رضایت و  ۱عدد کوچکتر باالتر است. 

۲۴/۱ ۴۷/۱ 

 ۲۱/۷۱ ۶۷/۶ درصد احساس شادی و نشاط در زندگی
ل قبل  ۵۴/۳۸ ۴۷/۲۷ درک بهبود زندگی نسبت به سا

 گیرینتیجه

سالمت روان توسط سازمان جهانی بهداشت  زنگ خطر مشکالت

( نواخته شد و اعالم شد کشورها باید راهکار و تدبیری ۱۳۹۶امسال )

بال اجرای دنمناسب در این زمینه بیندیشند و این در حالی بود که به

طرح تحول سالمت و قبل از این زنگ هشدار در حوزۀ سالمت کشور، 

اسر کشور، با تربیت و به این مشکل به خوبی توجه شد و در سر 
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کارگیری کارشناس سالمت روان در سطح یک ارائه خدمات، عرضۀ به

طور رایگان شروع شد. مطالعات مؤسسه ملی ها بهتمام مشاوره

کارگیری این دنبال بهدهد بارمراجعه، بهتحقیقات سالمت نشان می

صوص در مناطق خنیروها تقریبًا دو برابر شده است و این افزایش به

بارمراجعه در سال  ۱/۰روستایی چشمگیر بوده و صفر بارمراجعه به 

های از نتایج مطالعۀ شاخصرسیده است. موضوع مهم دیگر که 

دست آمد، با وجود درصد باالی شیوع چندگانۀ سالمت و بیماری به

مشکالت سالمت روان در دنیا، درصدهای اعالمی برای قشر جوان 

سال(، درخصوص رضایت از زندگی و احساس  ۲۴تا  ۱۵کشور )سنین 

 که هم زنان و هم مردانطوریشادی و نشاط تقریبًا مناسب است، به

درصد احساس شادی و نشاط در زندگی دارند. افزایش  ۷۰در حدود 

بارمراجعه برای دریافت خدمات سالمت روان و از سویی درصد باالی 

دنبال اجرای اقدامات حوزۀ احساس شادی و نشاط در زندگی به

تواند باشد که اجرای سالمت در سطح کشور، گویای این موضوع می

ۀ آن به مشکالت سالمت، مناسب و طرح تحول سالمت و توجه ویژ

 در زمان الزم انجام شده است. 
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 بیج از یپرداخت براساس کمرشکن یهانهیهز با مواجهه ۀآستان 1برگگزاره

صل منبع سه از یطورکلبه سالمت بخش یهانهیهز یمال نیتأم  یا
ص بخش ،یعموم بخش: ردیگیم صورت صو . یخارج منابع و یخ

 درصد ۸۰ از شیب که( یررسمیغ و یرسم) خانوار میمستق پرداخت
ص بخش  تهگذاش سالمت بر یمنف اثرات شود،یم شامل را یخصو

قا ۀطیح در خصالالالو به را سالالالالمت خدمات از یمند بهره و  یارت
 بیج از پرداخت ن،یبنابرا. دهدیم کاهش ،یر یشالالال یپ و سالالالالمت

 و سالالالمت خدمات از اسالالتفاده قیتعو سالالبب کهنیا برعالوه خانوار
 زین خدمات به یدسالالترسالال در ینابرابر  باعث شالالود،یم یمال فشالالار

 یهامراقبت یبرا خانوار بیج از میمسالالتق یهاپرداخت .شالالودیم
 رود، فراتر خانوار یهانهیهز از ینیمع بخش از که یزمان ،یسالالالمت

مت یهانهیهز عنوان با ته کمرشالالال ن سالالالال ناخ . شالالالودیم شالالال
هایرو فاوت ی رد ب یبرا یمت حاسالالال . دارد وجود شالالالالاخ  نیا ۀم

 ۲۰۱۷ سالالا  2سالالالمت یهم ان پوشالالش یابیارز گزارش براسالالا 
 خدمات یبرا خانوار بیج از یپرداخت اگر بهداشت، یجهان سازمان

 یپرداخت کل از درصالد ۲۵ تا ۱۰ یمسالاو  ای و بزرگتر سالالمت بخش
 شده مواجه سالمت کمرش ن یهانهیهز با خانوار آن باشد، خانوار
نهیهز با مواجهه درصد بهداشت، یجهان سازمان گزارش در. است

 ابربر  در یمال حفاظت شیپا یبرا یشاخص عنوانبه کمرش ن یها
 نیا در. اسالالت شالالده ارائه کشالالورها اغلب یبرا سالالالمت یهانهیهز

نهیهز با مواجهه ۀآسالالالتان یبررسالالال به هاداده نیا کمک با برگگزاره
 . میپردازیم خانوار بیج از یپرداخت براسا  کمرش ن یها

 

 

 

 کمرشکن یهانهیهز با مواجهه درصد و بیج از یپرداخت
 کشورها ریسا با سهیمقا در رانیا در

 گزارش در کمرشالال ن یهانهیهز با مواجهه درصالالد کهنیا بهتوجهبا
ا س در بهداشت یجهان سازمان سالمت یهم ان پوشش یابیارز
 ها،داده درسالت لیتحل منظوربه اسالت، شالده گزارش مختلف یها

 کشالالالور هر در سالالالالمت کل یهانهیهز بیج از یپرداخت سالالالهم
 «کمرش ن یهانهیهز با مواجهه» شاخ  گزارش سا    با متناسب

 کشور ۱۱۶ بیج از یپرداخت درصددر ادامه، . است شده استخراج
 داده شینما ۱، در نمودا (نیباالتر تا نیترنییپا از) چارک چهار در

ست شده شاهده که طورهمان. ا شور شود،یم م  نیآخر در رانیا ک
 آمار که اسالالت ذکربه الزم. اسالالت گرفته قرار انهیم از ترنییپا و چارک

 مواجهه اگر حا  .است ۱۳۹۲ سا  به مربوط رانیا کشور به مربوط
 چارک چهار براسالالا  را کشالالورها نیا در را کمرشالال ن یهانهیهز با

ستان به میتوانیم ،کنیم یبررس موجود،  ههمواج یبرا انتظار مورد ۀآ
 .میبرس هاآن از کیهر در کمرش ن یهانهیهز با

چارک از کیهر در کمرش ن یهانهیهز با مواجهه درصد، ۱ نمودار
 چارک در رانیا کشالالالور. دهدیم نشالالالانرا  بیج از یپرداخت یها

ن .دارد قرار بیج از یپرداخت چهارم تا  یهانهیهز با مواجهه ۀآسالالال
شورها در کمرش ن صد ۹۸/۸تا  ۰۲/۰ گروه نیا در موجود یک  در

( ۷۶/۳) رانیا در کمرشالال ن یهانهیهز با مواجهه درصالالد و اسالالت
 و ۱۳۹۳ یهاسالالا  در ن هیا بهباتوجه. اسالالت( ۴/۲) انهیم از باالتر

 کاهش بیج از یپرداخت سالالالهم تحو  طرح یاجرا یپ در ۱۳۹۴
 رودیم انتظار ،است کرده حرکت ترنییپا یهاچارک به رانیا و افتهی

 .باشد افتهی کاهش کمرش ن یهانهیهز با مواجهه درصد که
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 یعموم و سالمت بخش تورم 1برگگزاره

 دهینام CPI 2 اختصار به که یمصرف خدمات و کاالها یبها شاخص

صرف یکاالها و خدمات از یامجموعه یمتیق راتییتغ شود،یم  یم

 یهاشاااخص نیترمهم از یکی شاااخص نیا. کندیم یر یگاندازه را

شانگر  و یمتیق  یاخلد پول دیخر قدرت و تورم نرخ سنجش یبرا ین

شور هر ست ک  بانک جمله از یداخل یآمار  مراجع از یبرخ انهیسال. ا

 گروه 12 در و یکل سااا   دررا  شااااخص نیا، آمار مرکز و یمرکز

صل سبه می خانوار سبد خدمات و کاالها 3یا  از یکلطوربهکنند. محا

مه یطراح یبرا شاااااخص نیا نا ماع نیتأم و یرفاه یهابر  ،یاجت

. ودشاایم اسااتداده دوجانبه یقراردادها میتنظ و حقوق و مزد لیتعد

ها شاااااخص مات و کاالها یب مت بخش یمصااارف خد  با ،سااا 

 ورمتۀ محاساب منظوربه سا مت بخش خدمات و کاالها درنظرگرفتن

 یهاب شاااخص راتییتغ. ردیگیم قرار اسااتداده مورد ساا مت بخش

 از است عبارت تورماست.  4تورم دهندهنشان یمصرف خدمات و کاال

 در که خدمات و کاالها متیق یعموم س   یۀرویب و یدائم شیافزا

 منجر یاقتصااااد یهاینابساااامان و دیخر قدرت کاهش به تینها

 10 یط در را س مت و یعموم بخش تورم 1شماره  نمودار. شودیم

 اکثر در نمودار نیا براساااا . دهدیم نشاااان رانیا در ریاخ ساااال

 یلاؤس. است بوده یعموم تورم از باالتر س مت بخش تورم هاسال

 هاشورک ریسا در روند نیا ایآ که است نیاشود یم م رح نجایا در که

 چرا؟، است مثبت پاسخ اگر؟ خوردیم چشم به زین

                                                                 
1.Fact sheet 
2. Consumer Price Index (CPI) 

 امور و حیتفر ارتباطات، نقل، و حمل درمان، و بهداشت خانه، در استفاده مورد خدمات و لوازم اثاث، ها،سوخت ریسا و گاز و برق آب، مسکن، کفش، و پوشاک ات،یدخان ها،یدنیآشام و یخوراک.  3
 .متفرقه خدمات و کاالها هتل، و رستوران ل،یتحص ،یفرهنگ

 است:  ریبه صورت ز CPI شاخص از تورم ۀمحاسب فرمول. 4

𝐼𝑅 =
𝐶𝑃𝐼𝑡 − 𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1
 × ۱۰۰ 

 

تا  ۱۳۸۶ دوره یط در یعموم و سالمت بخش تورم. ۱ شماره نمودار

۱۳۹۵ 

 در موجود یخارج و یداخل م العات یرو  بر گرفتهصاااورت یبررسااا

شان زین س مت بخش یبها شاخص راتییتغۀ نیزم  تورم دهدیم ن

 از. ستا باالتر کشورها ریسا در یعموم تورم به نسبت س مت بخش

 :آن لیدال  نیترمهم

 بخش: سااا مت بازار به متیقگران یهایفناور  عیسااار ورود. 1

 به نسبت یتر متیقگران زاتیتجه و روزبه یهایتکنولوژ از س مت

 زین روزبه یهایفناور  و یتکنولوژ. کندیم اساااتداده هابخش ریساااا

 نیا و دارند تریمیقد یهایتکنولوژ به نسااابت یباالتر  متیق رشاااد

 خشب نیا خدمات و کاال باالتر تورم یاصااال لیدال  از یکی مسااا له

 شود؛یم محسوب هابخش ریسا به نسبت
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 بخش خدمات و کاالۀ عمد بودنکشااشکم جهینت در و یضاارور . 2

 عنام نیا به س مت بخش خدمات و کاالها بودنکششکم: س مت

 شبخ نیا خدمات و کاالها از تقاضاا مقدار راتییتغ درصاد که اسات

 عبارتبه. اساات خدمات و کاالها نیا متیق راتییتغ درصااد از ترکم

ضا گرید  نشان متیق راتییتغ به یکم تیحساس کنندهمصرف یتقا

ضه رونیا از. دهدیم  کششکم یکاال متیق شیافزا یبرا کنندهعر

 که داشات خواهد یکمتر  تیمحدود کشااش،با یکاال با سااهیمقا در

 و کاالها دیتول یبرا یرقابت بازار طیشااارا نبود به باتوجه له مسااا نیا

 شود؛یم دیتشد س مت بخش خدمات

جانس و یناهمگون. ۳ : سااا مت بخش خدمات و کاالها بودننامت

 دادتع ای، ندارند نیگزیجا اصااا ا  ای سااا مت، بخش خدمات وها کاال 

 به منجر تواندیم امر نیا که اسات اندک اریبسا آنها یبرا هانیگزیجا

 شود؛ مردم یتقاضا کاهش از ینگران بدون هامتیق رفتن باال

 لیدلبه س مت خدمات و کاال یتقاضا بر کنندهعرضه دیشد ریثأت. ۴

 س مت؛ بازار نبودن شداف و اط عاتبودن  تقارننام

 وها کاال  از اساااتداده سااامت به مردم یمصااارف یالگوها راتییتغ. ۵

گاه شیافزا علتبه، متیقگران خدمات  ؛یآ

 مرا در پیشرفت باتر شدن آن: و پیچیده هایمار یب یالگو در  رییتغ. ۶

از  بسااایاری علیه ساااازیایمن پوشاااش سااا   افزایش و بهداشااات

 ایهبیماری با س مت بخش اخیر،ۀ ده چند واگیرداردر یهابیماری

ی مغزی، ساااکته قلبی، هایبیماری قبیل از، غیرواگیر مزمن  ابت،د

                                                                 
1. Target Income 

2. Efficiency Wages 

 اجهمو  چاقی و بدخیم هایبیماری خون، پرفشاااری اسااتخوان، پوکی

 است؛ شده

مت بخش یانسااااان یرو ین یباال تخصاااص. ۷  به لیتما و سااا 

 از  متس بخش کهنیا بهباتوجه: بخش نیا کارکنان ییگراتخصص

 کار یرو ین که ییآنجا از و کندیم اساااتداده باال مهارت با کار یرو ین

 رمتو ،دارد ساااده کار یرو ین به نساابتبیشااتری  یدرآمد  رشااد ماهر

 است؛ یعموم تورم از باالتر س مت بخش

کارکنان بخش سااا مت بیشاااتر از کارکنان ساااایر  1. حقوق هدف۸

با نظریۀ بخش کارایی»ها اسااات: این مسااا له  «  2دساااتمزدهای 

ه دارند کهای دساااتمزد کارایی بیان میشااادنی اسااات، نظریهتوجیه

ای قهها ع گیرندگان میزان تعرفههای تخصاصای و تصامیماتحادیه

ش وری )ت به کاهش دستمزد حقیقی اعضای خود ندارند، زیرا بهره

های های پزشااکی مسااتقل از دسااتمزد )میزان تعرفهیا کارایی( گروه

( با میزان های پزشکیپزشکی( نیست، بلکه دستمزد حقیقی )تعرفه

 حدودۀ معناداری( ارتباط متقابل دارند؛ت ش آنان )الاقل در م

)از جمله  س مت خدمات کنندگانارائه به نامناسب پرداخت روش. ۹

به خت  متپردا خد به افزا( می3ازای  ند منجر  خدمات  شیتوا ئه  ارا

 تورم شیافزا نیهمچن و( کنندهعرضه یاز سو  ییالقا یتقاضا جادی)ا

 شود؛ س مت بخش

 نمحدودبود یعبارت به ای، س مت بازار در یانحصار  قدرت وجود. 10

 س مت؛ بخش کنندگانعرضه تعداد

3. Fee For Service 
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: سااا مت بخش خدمات و کاالها بودن یاساااتحقاق و یعموم. 11

 که معنا نیا به اسااات، یاساااتحقاق یکاال ینوع سااا مت یکاال

ستداده  و یاسیس حقوق معادل را آن و است افراد مسلم حق آن از ا

 هک اساات یعموم ییکاال  ینوع ساا مت یکاال. دانندیم فرد یآزاد

 کسچیه و کنند استداده هاآن از زمانهم طورهب توانندیم افراد همه

 یکااال تیامااه نیبناابرا. کرد محروم آن اساااتدااده از توانینم را

 ؛کندمی فراهم را بخش نیا یهانهیهز شیافزاۀ نیزم، س مت

: عمتنو خدماتۀ بسااات با مکمل و هیپاۀ میب یهاصاااندوق تعدد. 12

 ازین گرفتن درنظر بدون خاص، یخدمات پوشاااش با هاصاااندوق نیا

 به رمنج توانندیم تقاضاا شیافزا با سا مت، خدمات به جامعه مردم

 شوند؛ س مت بخش در تورم شیافزا

 ها؛آن بر فیضع نظارت و خدمات و کاال نادرست یگذار متیق. 1۳

 .جامعه افراد شدن ترمسن و تیجمع شیافزا. 1۴

 گیرینتیجه

یتأ زین و فوق بخش در ذکرشاااده علل بهباتوجه  ورمت باالتربودن دی

 عاتم الطبق  کشور در یعموم بخش تورم به نسبت س مت بخش

 .تاس انتظار قابل یروند  س مت بخش تورم نرخ باالبودن موجود،
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 گزارهبرگ1 خرید راهبردی خدمات سالمت در ایران: راهکارهای استقرار 

 یجهان سازمان مدل براساس سالمت خدمات یراهبرد دیخر

 :شودیم نیو تبب لیتحل عدب   پنج در بهداشت

 م؟یبخر یکس   چه یبرا. ۳ م؟یبخر چه. ۲ م؟یبخر یکس   چه از. ۱

برگ گزاره نیدر ام؟یبخر یمتیق چ  ه ب  ه. ۵ م؟یبپرداز چگون  ه. ۴

 رانیا س   المت نظام دررا  ندیفرا نیا ابعاد یهاچالش وها فرص   ت

 (.۱) میکنیم یبررس

 ندیفرا»: ش   ودیم فیتعر ص   ورت نیا بهس   المت  خدمات دیخر

 خدمت ۀدهندارائه ای کنندهفراهم به ش   دهیآور جمع منابع پرداخت

ئ منظوربه که  و مش   خ  مداخالت و خدمات از یامجموعه ۀارا

 ش لل دو به دیخر «.ردیگیم ص ورتها به آن یس المت نامش خ 

 زا س  تا عبارت رفعالیغ دیخر. ش  ودیم انجام یراهبرد و رفعالیغ

ص ساصورت پرداخت ای شدهنییتع شیپ از ۀبودج  یتخ  یهابح

 یجس   تجو  از س   تا عبارت یراهبرد دیخر کهیدرحال. ش   دهارائه

 نوع، در یر یگمیتصم قیطر از ییهاروش به یابیدست یبرا مستمر

 چه با و یمتیق چه با ،یکس چه یبرا ،یکس چه از دیخر و یچگونگ

کثر به را عمللرد که یاگونه به ،یپرداخت نظام . رساندب مطلوب حدا

 ابعمن یآور جمع ،یسالمت یهانظام شتریب در که شودیم یادآور ی

 رگید انیب به. اس  ت متمرکز واحد س  ازمان کی در خدمات دیخر و

ست یمداخالت مفهوم به یراهبرد دیخر سخگو که ا  شیافزا را ییپا

 (.۲) شودیم یمال تناسب موجب و داده

  یتخص یاصل لش چا با جهان سراسر در سالمت یهانظام ۀهم

 نیرتمهم از یلی. هس  تند روروبه نامحدود یازهاین به محدود منابع

                                                                 
1.Fact sheet 

 در یاس   اس    راتییتغ نه،یهز کنترل و منابع تیریمد یراهبردها

 انر یا جمله از مختلف، یکشورها در سالمت یهانظام یمال نیتأم

 در خانواده پزش   ک و ارجاع نظام جادیا مانند یمداخالت. اس   ت

 یراهنما ۲۰۰ از شیب ۀتوس  عو  نیتدو ،یش  هر  و ییروس  تا مناطق

 س   المت، یفناور  یابیارز گزارش ۱۰۰ ،یدرمان پروتلل و ینیبال

 یبستر  ت،یجمع درصد ۹۴ از شیب به هیپا یهامهیب پوشش یارتقا

 یه ان هیهز ۀن یبه تی ریم د و یراهبرد دی خر یبرا را من اس    ب

 توانیم رو، نیا از. است آورده فراهم رانیا در یسالمت یهامراقبت

 ظامن در یراهبرد دیخر یندهایفرا ترعیسر چهاستقرار هر  تیاهم به

 .برد یپ رانیا سالمت

 دیرخ ید یکل جزء پنج از کیهر در کشور موجود تیوضع بهتوجهبا

 شنهادیپ ریز یهاحلراه کشور، در سالمت خدمات یراهبرد

 : شودیم

 شده یدار یخر خدمات نوع. الف

 تنها خدمات پایه، بسته به خدمات خروج و ورود 

 یفناور  یابیارز) پذیرد انجام یعلم شواهد براساس

 یهاروش و( یبند تیاولو یعلم یهاو روش سالمت

ه استفاد یفناور  نفعیذ  یهاگروه یزنچانه بریمبتن

 نشوند؛

 براساس خدمات پایه، بسته در خدمات یبند تیاولو 

 یمار یب شدت ،یاثربخش ،یمنیا رینظ یعلم یارهایمع

 گیرد؛ انجام ید یکل مرتبط یارهایمع ریسا و
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 با هرابط در ارگذاستیس نفعانیذ  نقش و فیوظا شرح 

 ود؛ش نییتع و نیتدو شفاف طوربهخدمات پایه  بسته

 یبازنگر  بسته پوشش تحت خدمات مستمر صورتبه 

 شوند؛

 یباالدست یهااستیس یساز همگن است بهتر 

 .ردیپذ صورت بسته درخصوص

 خدمات دیخر یبرا هدف تیجمع. ب

تا  تجمیع ش  ود کش  ور یامهیب منابع که اس  ت این حلراه نیترمهم

 س  المت یهانظام در رایز ی کاهش یابد؛س  ربار  یهانهیهز و خطر

 :متعدد خدمات دیخر یهاصندوق با

 نامتعادل ،یسالمت مخاطرات از یناش سکیر عیتوز 

 ؛شودیم عیتوز

 ؛شودیم عیتوز نامتعادل صورتبه سالمتۀ سران 

 ؛بود خواهد نابرابر خدمات دیخر در ییتوانا 

 ادنه ای دولت توسط سکیر تعادل و میتنظ به ازین 

  ؛دارد وجودی گر ید کنندۀتنظیم

 لیدلبه یور بهره  شیافزا بریمبن یمحلم شواهد 

 ؛ندارد وجود تیخالق بروز و دیخر در رقابت

 یر یگشلل و سالمت یهانظام در منابع نیا عیتجم بااز سویی 

 : سالمت خدمات واحد داریخر

 ؛بود خواهد یمساو  همه یبرا سالمت یایمزا ۀبست 

 تریقو  سکیر انباشت یهاصندوق دیخر قدرت 

 شود؛می

 یتر عادالنه صورتبه افراد نیب کشور سالمت ۀسران 

 .شد خواهد عیتوز

 ۀ مناسبدهندارائه از خدمات دیخر  .ج

ئه الزم اس   ت تا  هک رندیگ قرار قرارداد عقد تیاولو در یدهندگانارا

 تیجامع با و لپارچهی ص   ورتبه را س   المت خدمات جای مملن

 تیفیک که یدهندگانارائه از خدمات دیخر. کنندیم ارائه مناس   بی

 و خدمت دیخر برای. ردیگ قرار تیاولو در اس   ت بهتر آنان خدمات

 و یدس  ترس   نیبهتر که ش  وند انتخابگانی دهندارائه قرارداد عقد

کثر یبرا را یمند بهره حت تیجمع حدا . دکننمی جادیا پوش   ش ت

 بانتخا قرارداد عقد یبرا یگاندهندارائه همچنین مقتض   یاس   ت

 و ندباش   یباالتر  یکار  ۀتجرب و یلیتحص   درجات یدارا که ش  وند

 عقد تیاولو. کنند ارائه مملن یبها ترینکم با را تیفیباک خدمات

 طبابت یراهنماها که اس   ت یدهندگانارائه با خدمت دیخر قرارداد

 کنند.می تیرعا خدمت ارائه ندیفرا در را ینیبال

 خدمات دیخر ۀنحو .د

 نظام یهارس   اختیز یاجرا: از س   تا عبارت حلراه نیترمهم

 یه اگروه نظ ام م دل دو براس    اس ،گ انکنن دارائ ه ب ه پرداخ ت

 .تبهداش بخش در سرانه نظام و درمان بخش در مرتبط یصیتشخ

 خدمات دیخر متیق .و

 یامگ که س  المت خدمات ینس  ب ارزش دیجد کتاب ابالغ بهباتوجه

تایدر از یر یشگیپ و سالمت خدمات یبهاسازی یواقع در ثرؤم  ف

 یهاروش یاجرا با توانیمرس   د نظر میبه اس   ت، بوده یزیرمیز

 یهابخش یهاتعرفه انیم را یش   تر یب تعادل و تناس   ب تر،یعلم

ئه مختلف ندارا م ۀکن حث و کرد اجرا یس   المت تاخد با  یکنون م

 .نمود حل را موضوع نیا رامونیپ
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 یر یگجهینت

 یاجتماع یهامهیبدر حال حاضر  دهدیم نشان شواهد 

 از یمال نیتأم که ند نکحرکت می یس   مت به رانیا در

ص ورت  دس تمزد و حقوق از یدرص د  ص ورتبه س رانه

بال به هاآن نیهمچن. گیرد  یبرا مهیب حق نیمأت دن

 هستند؛ یدولت منابع از ریفق افراد

 مقامابالغی  س  المت یهااس  تیس   ۱۰ بند بهباتوجه 

ل نیمأت   ،یرهبر  معظم  اه  داف از یلی داری  پ  ا یم  ا

مان یهامهیب ظام و یدر مت ن . اس   ت رانیا در س   ال

ظام جادیا با یراهبرد دیخر اس   تقرار یر یگیپ  هاین

 اتخدم یبند تیاولو س  ازوکار جادیا ونگر ندهیآ پرداخت

 ؛شود داریپا ۀبودج نیمأت به منجر تواندیم

   ص   ورتبه رانیا در پرداخت یهانظام حاض   ر حالدر 

 رییغت بستهسقف صورتبه مناسب است و بوده بازسقف

 یهانهیهزکه مش   خ  اس   ت چنانآن. یابند تیماه

است،  شیافزا حال در بازسقف صورتبهسالمت  ۀحوز 

 کندیم دیرا تهد منابع داربودنیپا ش  لل، نیا بهبنابراین 

رکت ح یبه سمت نظام پرداخت رانیا سالمت نظام باید و

به بهتر  عمللرد که کند  نیش   لل مملن تض   م نیرا 

 ؛کند

 هاتعرفه شیافزا از یناش    یمال مش   لالت بهباتوجه، 

 تیجمع تعداد رشد پوشش، تحت خدمات تعداد شیافزا

 ییاالق یتقاضا آمدنوجودهب احتمال زین و پوشش تحت

 س   المت خدمات یراهبرد دیخر ،یاز موارد قبل یناش   

 .رسدیبه نظر م یضرور 
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ت مندی از خدماتوزیع جغرافیایی پوشش همگانی بیمۀ سالمت: نتایج حاصل از آمارگیری بهره 1برگگزاره

۱۳۹۴سالمت سال 

صورۀ  یخوصی و  و درما   بههای مؤثر و مقرونکه روشصورری در

ای های بیمههای اۀراد، یحت پرشش حمایتیرین بیماریبرای مهم

سووو موت ش و اشووو ن منو ی اد دو موا  قرار گیرد، بواددار و ب بهر 

با کاهش  پردادت اد جیب و پرشوووش مناسوووب  ،اسووو تامت ما   

مه برطرف م  مام اۀراد اد طریق بی ما   برای ی ما  در شووورد  د 

ها اسووتب به همین همگا   اد وظایف اصوو   دو ت  گسوو رش بیم

م پرشووش بیمه برای شووناسووای  مناطق  که اد سوو ب بررسوو  من 

کردن ر  یسو ن  و اق ام برای برطرفای مناسوب بردررداپرشوش بیمه

 ها است اد وظایف اص   دو ت ،مرا ع این پرشش

هوای مربر  بوه بیمو  همگوا   برگبرگ، اد سوووری گزار این گزار 

متابقت این به  ،۲۴و  ۲۳، ۲۲برگ سووو مت اسوووت  در سوووه گزار 

مرضوورب با اسووناد بایدسوو   اشووار  شوو     ایخ متا  ا  دا رار ط  

ارائه ش   است در  ۲۵برگ در گزار  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳، ۱۳۸۹های سال

م  سووو مت این گزار  گا   بی یای  پرشوووش هم برگ، یردیع جغراۀ

من ی اد د ما  سوو مت  در بهر  متا  هبراسووان   ایخ حاصوو  اد 

در قا ب یک  متا  هگیرد  این مررد بررسووو  قرار م  ۱۳۹۴سوووال 

ن ی مقاضا و بهر بررس  مقت   در ستح دا رار و با ه ف سنجش ی

سس  م   یحقیقا   سفارش مؤ س مت در ک  کخرر به  اد د ما  

ستح م  ،  ست که پس اد  شایان ذکر ا ست   ش   ا س مت ا جام 
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س ا   است و  مایش یردیع گذارییرین ستح سیاستمهم ، ستح ا

یرا   منجر به ایصاذ رویکردهای اسووو ا   پرشوووش همگا   بیمه م 

 رد  مناسب در ستح اس ان ش

ای اسووت که من ی، پرسووخوونامهابزار مررد اسوو فاد  در متا    بهر 

ن پرسو   سوؤایی  که در ایوضو یت بیم  اۀراد م بارب سوؤایی  را در

یر؟    اد: آیا ۀرد بیم  پایه دارد یا داشرد م ار پرسخنامه پرسی   م 

سام  ا راب  شدۀ رچه یا کار  ب اگر ب  ،  رب بیمه را مخصص کنی  شا

شوورد که دۀ رچ  بیمه یا بیمه درج شوو   اسووت   اد ۀرد دراسوو ه م 

،  مخووواه گر پس اد شگر ارائه کن  و پرسوووکار  بیمه را به پرسوووش

  همچنین، اد ۀرد در رابته با داش ن کن مخصص م سؤال را جراب 

شورد  در ادامه، یردیع جغراۀیای  پرشوش بیم  بیم  مکم  سوؤال م 

 شرد  پایه و پرشش بیم  یکمی   ارائه م 

 ،۱۳۹۴من ی اد د ما  سووو مت در سوووال براسوووان متا    بهر 

، ۱یه   ار    شک  درص  اد اۀراد جام ه، بیم  پا ۳۳/۸ مخصص ش 

 ۱۳۹۴بیم  پایه را در هر صوو   فر جم یت در سووال  ب ونی  اد اۀراد 

های سیس ان و ب رچس ان، ، اس ان۱ده   با یرجه به شک   خان م 

م  در وبریراحیهدراسان جنرب ، دراسان شما  ، هرمزگان و کهکی ر

م در قهای یهران و پایه و اس ان  بیم ب ونپنجک پایین درص  اۀراد 
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  درصووو  پایه قرار دار    دامن  بیم ب ونپنجک بایی درصووو  اۀراد 

درص  م غیر  ۳۵/۱۵درص  یا  ۵۵/۲پایه در کخرر اد   بیم ب وناۀراد 

 است  

درصوو  یحت  ۶۱/۱۹پایه در کخوورر،   اد بین اۀراد یحت پرشووش بیم

بایرجه  پرشوووش بیم های ، اسووو ان۲به شوووک  مکم  هسووو ن   

وبص یاری، هم ان، کردسوو ان و وب رچسوو ان، چهارمحالسوویسوو ان

مکم    درص  اۀراد یحت پرشش بیم یرینآذربایجان غرب  در  پایین

مکم  در کخوورر اد   درصوو  اۀراد یحت پرشووش بیم  قرار دار    دامن

های سوومنان، درصوو  م غیر اسووت  اسوو ان ۳۲/۳۱درصوو  یا  ۱۹/۷

شش بیم بایی درص  ستحیهران، ا  رد و قزوین در    اۀراد یحت پر

  مکم  قرار دار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ۱۳۹۴در سال  تیدر هر صد نفر جمع هیپا ۀمیب بدون. تعداد افراد ۱ شمارهشکل 

 

تحت  تیجمع مکمل در هر صد نفر ۀمی. تعداد افراد تحت پوشش ب۲ ۀشمار  شکل
در سال هیپا ۀمیپوشش ب  
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 و مداخالت پیشنهادی ایرانشواهد ناکارایی نظام سالمت  1برگگزاره

هابرای مقابله با آن 

 ۵/۶ از یداخل ناخالص دیتول از سههت   کل یهانهیهزسهه   

نهیو س   هز ۱۳۹۴درصد در سال  ۹/۸به  ۱۳۹۲درصد در سال 

 ۳/۳۳سههت   از  یهانهیسههت   از کل هز یبخش عمو  یها

 افتهی شیافزا ۱۳۹۴درصد در سال  ۳/۵۱به  ۱۳۹۲درصد در سال 

 یاگر چه اقدا  یاز بخش عمو  ی نابع  ال شیفزاا نی. ااسههه 

ی حسههوم  سههت    یتحقق پوشههش همنان یبرا هی    و پا

 یسههههاز ادهیهتحول و پ یبعهد  یههاگها  یاجرا یبرا یشهههودل ول

 لیبه تحلتوجهاسههاو و با نی. بر اسهه ین یکاف یلی داختت تکم

 نیآن که بر تأ  یراهبرد یها یاولو و سهههت   نظا   یوضهههع

 ب بود ج   در تتش داردل دیکتأ  سهههت   بخش داریپا ی ال

س یبرا ریناپذاجتنام یضرورت لییکارا  پوشش ریتداو  حرک  در  

نان با درک اهماسهههه سهههت    یهم قا  ی.  ظا  ییکارا یارت  ن

س  که براسؤ نی ل است   دیبا چه     نیتحقق ا یال  طرح ا

 قابله با  یبرا یزیربرنا ه و تتش و ییناکارا علل ییشهناسها کرد؟

 ییب بود کارا یتوان برایاسههه  که   یاز اقدا ات یبخشههههال آن

به جا  داد.   اسههه  شهههدهبرگ تتش گزاره نیا در  نظور نیهمان

 یهاشههیبه رتوجهدر نظا  سهت   اراهه شهود و با ییشهواهد ناکارا

صل شان ای هاآن قابله با  یبرا یاقدا ات لییناکارا یا  شن ادیپ حذف

 یبرا ی ناسب یتواند راهنمای  ف رس  نیرسد ای. به نظر  شود

 ییاه ب بود کارار  ۀنقشهه  نظ صههورت فراه  آورد تا به زانیربرنا ه

 . ندینما  ینظا  ست   کشور را ترس

 شواهد ناکارایی در نظام سالمت ایران  .الف

 زیو ن اس  شده انجا  کشور در یتازگ به که ی رور   طالعات جینتا

 یج ان ی شهههاوران و کارشهههناسهههان سهههاز اننظر با بحث و تبادل

 یهانهیدر ز  ییدهد اشههکال  ختلن ناکارایب داشهه  نشههان  

 ختلن وجود دارد:  صهر  خد ات سهت  ل اسهتهاده از خد ات 

ستهاده لیکیزیف یهارساخ یو ز یمارستانیب  لییدارو خد ات از ا

 نا ناسهه   یهیک و یپزشهههک یخطاها سهههت  ل یانسهههان  نابع

 نظا   نابع هدررف  زیانتخام  داختت سهههت   و ن هال راقب 

 (. ۱ست  .)شکل 
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 رانینظام سالمت در ا ییشواهد ناکارا. ۱شکل شماره 

 

 راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناکارایی نظام سالمت  .ب

 آ ده اس . ۱ها در جدول توان برای ب بود کارایی پیشن اد داد که ف رس  آنبه اشکال رایج ناکارایی در نظا  ست   ل  داختتی را  یباتوجه

 

 

ناکافی از داروهای ژنریک ۀاستفاد 

کیفیتوجود داروهای تقلبی و بی 

مصرف غیرمنطقی از دارو 

بر ترکیب نامناسب و هزینه
 کارکنان

 کمیت و کیفیت نامناسب منابع

 انسانی سالمت

هانامناسب بیمارستان ۀانداز 

خطاهای پزشکی و عوارض جانبی 

پذیرش بیمارستانی نامناسب 

طول اقامت نامناسب 

های غربالگریازحد از تستبیش ۀاستفاد 

های تشخیصید از تستازحبیش ۀاستفاد 

های درمانیازحد از روشبیش ۀاستفاد 

خدمت ئۀنادرست از خدمات سالمتی در محل اراۀ رخداد استفاد 

عمر های پایانیهای پزشکی در ماهاستفاده از مراقبت 

 

اراهبر ترکیب نامناسب/ سطح نامناسب  ده

پاسخگویی ناکافی 

حاکمیت نامطلوب سازوکارهای 
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 ایران در نظام سالمت  ییمقابله با ناکارا یبرا یشنهادی. مداخالت پ۱ شمارهجدول 

                                                                 
1. Appropriateness Evaluation Protocol 

2. Continuous Consultation Care 
3. Medical Assessment and Planning Units 

4. Length of stay  

5. Admission 
6. Comorbidity  

7. Emergency room visits 

 یشنهادیمداخالت پ

 نظام سالمت یدادهابرون و ندهایفرا نظام سالمت یدادهادرون

 منابع انسانی سالمت

 های پزشکی و پیراپزشکی؛گزینی در انتخام دانشجویان رشتهبو ی 

 نابع انسانی ست  ؛بانی اندازی نظا  اطتعات و دیدهراه  
 روزرسانی نظا  اعتباربخشی  نابع انسانی ست  ؛هاندازی و براه 

 های  رتبط با ست  ؛اندازی نظا  اعتباربخشی حین خد   حرفهراه 

   بر عملکرد؛ بتنیعادالنه و پرداخ  استقرار نظا 
 ویژه برای پزشکان؛هاندازی نظا   الیات بر درآ د تصاعدی براه 

  جز پزشکان(؛ه وقعی  اجتماعی  نابع انسانی ست   )بارتقای 
 آن با سایر کشورها ؛ ۀهای  ختلن شغلی ست   و  قایسدرآ د گروه ۀ طالع 

  به لآ وزشهههی برای تغییر از آ وزش  بتنی بر دانش هایطرح دروبازننری 
  بتنی بر   ارت. آ وزش

 یمارستانیارائه خدمات ب

 /ندگان خد ات ست  ؛دهههپرداخ  به ارا سازوکارهایاصتح ساختار 

  گیری بیماران؛تدوین و اجرای راهنماهای بالینی و راهنماهای تصمی 
 های ست  ؛انجا   طالعات ارزیابی فناوری 

 بندی خد ات ست تی؛اجرای کا ل نظا  ارجاع و سطح 

  در  (1 ناسههه  یابیپروتکل ارزهای ارزیابی پذیرش و اقا   ) انند روشاسهههتهاده از
 ؛هامارستانیب

  دهی و پذیرش بیمارسهههتانی توسهههط پزشهههکان در سهههطح فراه  آوردن ا کان نوب

 ؛های اولیه راقب 
  به  راقب  طوالنیدارای بیماریانجا  ویزی  بیماران یاز  در  دت های  ز ن و ن

ل  ؛ نز
 ب بود و تسریع فرآیند انجا  آز ایشات قبل از بستری؛ 

 ؛2 راقب  پینیر کارگیری النوی  شاورههب 

   ها؛های حاد در بخش اورژانس بیمارستانایجاد واحد پذیرش  راقب 
 استهاده از استراتژی ز ان انتظار؛ 

 دت برای بیماران قلبی؛ایجاد واحد  راقب  کوتاه  
  ریزی و واحد برنا هساختارهای جدید جاینزین اراهه خد ات بیمارستانی  انند ایجاد

 برای افراد ناتوان و سالمند؛ 3ارزیابی پزشکی
 ؛استقرار سا انه ثب  الکترونیکی نسخ پزشکی 
  اسهتهاده از شهاخصLACE  ل 4 تغیر  دت اقا   بیمار ۴)شهاخص ترکیبی شها ل

( 7و تعداد  راجعات قبلی بیمار به اورژانس 6ز انهای ه ل وجود بیماری5نوع پذیرش
 ؛برای ارزیابی عملکرد بیمارستان

 ل  ها؛ دیری  کیهی  در بیمارستان هایاجرای  د

 ها؛ها و توجه به رضای  بیماران در ارزشیابی بیمارستاناعتباربخشی بیمارستان 
 های بازآ وزی؛آ وزش کارکنان و اجرای دوره 

 در انی؛ ایجاد  حیط  ناس  کاری و توجه به  وانع ارتباطات بین گروه 
 دهی خطا؛تقوی  فرهنگ افشاسازی و سیست  گزارش 

 گیری و تجویز الکترونیکی داروها؛های پشتیبان تصمی نظا ستهاده از ا 
 برداری از  نابع بیمارستان. ب ره ۀایجاد کمیت 
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 گزارهبرگ1 هزینۀ صرفشده برای خدمات سرپایی براساس مطالعۀ بهرهمندی

۱۳۹۴و  ۱۳۹۳ هایاز خدمات در سال 

عۀ بهره طال ب در م مبه  مات سالالال، خد ندی از  بال پرسالالالز از م دن

شالالال دی ای  ب  هزینۀ خدمات سالالال،مب سالالال ال م مندیه راجعبهره

نۀ آمده هزین وهای رفبهزین  شالالالامز هزین  های ویزیبه هزی

اقدامات تشالالصی،الال ه اقدامات درمان  و هزینۀ پرداخب برای ن الال  

سرپای  د سبی خدمات  شگیریه سرپای  ا ر ای  مطالع ه خدمات پی

های روانشناس ه تغذی  و غیره را شامز تشصی، ه درمان ه مشاوره

 ش دی م 

نۀ ای  خدمات در سالالالال ۱در نم دار شالالالماره   ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳ه هزی

 مندی از خدمات س،مب ارائ  شده اسبی براساس نتایج بهره
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 گیرینتیجه

مطالع  در واقع پرداخب م الالتمیا از جی  هزینۀ برآوردشالالده در ای  

پای  اسالالالبی ای  هزین برای هزین  ب  قیمب جاری های سالالالر ها 

دسالالب آمده دتلب بر ای  م عالال   محاسالالب  شالالده اسالالبی ارزیاب  ب 

مات  خد فب  یا ی  برای در خب م الالالتمیا از ج نۀ پردا ک  هزی دارد 

 ویژه افراد با سالط ز نظر سالط  درآمدیه ب  سالرپای  زیاد نی الب و ا

 اندی تری پرداخب کردهتره هزینۀ کادرآمدی پایی 
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 گزارهبرگ1 بررسی متوسط زمانی که پزشک برای ویزیت مراجعین سرپایی

مندی از خدمات سالمتبهره ۀبراساس مطالع ،صرف کرده است   

  افزاکش حدنبال اجرای طرح تحول سالمت،  کی  ا  اداا  طربه

. کی  ا  اسالالال،جعین اخاتات سالالالمت، ض رتالالالاک، تر  ۀکیفی، ارائ

افزاکش تناسالالم تات   داک  که در اکن طرح تطرح شالالاشالالاخ 

ود. دای دضلن  بضکژه در بیمارسالالنان تان ضکزک، خاتات سالالریاک  به

ئگزارهدر اکن  که یزشالالالر برای ارا اکن خاتات  ۀبرگ تات  تان  

براسالالان نناک   ۱۳۹۴ض  ۱۳۹۳ دایدر سالالال  صالالر  کرده اسالال،

 تنای ا  خاتات سمت، ارائه شاه اس،. بهره ۀتطالع

شاه بر حسم دقیقه توسط تات  تان صر  ۱در نمودار شماره 

 کنناگان خاتات سریاک  ارائه شاه اس،.ارائه
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 گیرینتیجه

صر  سال کل تیانگین  تان   ۱۲برابر  ۱۳۹۳شاه برای ضکزک، در 

. براسالان تفییر اسال،دقیقه  ۶/۱۴برابر  ۱۳۹۴دقیقه ض در سالال 

 تان بیشالالنری  نا افرادی که در ینجر باالی درآتا دسالالن  درآتا

 خات، براکشان صر  شاه اس،.  ۀکنناتوسط ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59شماره انتشار:
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شده برای ارائۀ خدمات سرپایی )براساس . متوسط زمان صرف۱نمودار شماره 

 مندی از خدمات سالمتمطالعۀ بهرهبراساس  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳دقیقه( در سال 

 



  

1 

 

 

  

 براساس ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۲ هایدر سال ،مدت زمان انتظار برای بستری در بیمارستان 1برگگزاره

 مندی از خدمات سالمتمطالعۀ بهره 

ی هامدت زمان انتظار برای دریافت خدمات سالمت، یکی از شاخص

 . در اغلب کشورها ایناستمهم ارزیابی دسترسی به خدمات سالمت 

ستری بشاخص برای مواردی از قبیل مدت انتظار برای دریافت نوبت 

شود. یتفاده مبرای تعویض مفصل زانو، لگن یا جراحی آب مروارید اس

ده شبرگ مدت زمان انتظار بدون تفکیک خدمت ارائهدر این گزاره

برای تمام افرادی که نیاز به دریافت خدمت بستری دارند، براساس 

 روز ارائه شده است.

، مدت زمان انتظار برای بستری به تفکیک سطوح ۱در نمودار شماره 

 ه شده است.ئعدالتی ارا
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، مدت زمان انتظار برای بستری به تفکیک ۲در نمودار شماره 

 بیمارستان ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

ه های دولتی وابسته بمدت زمان انتظار برای بستری در بیمارستان

 . استها وزارت بهداشت کمتر از سایر بیمارستان

 60شماره انتشار:
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. مدت زمان انتظار برای بستری در بیمارستان براساس ۱نمودار شماره 

 مندی از خدمات سالمتبهره ۀنتایج مطالع

 

2/8

4/7

5/3

4/1

2/9

2/4

3/4

2/8

3/7

2/4

2/5

3/3

2/8

4/9

2/8

0 1 2 3 4 5 6

دولتی وابسته به وزارت بهداشت

دولتی غیر وابسته به وزارت بهداشت

خصوصی

تامین اجتماعی

خیریه

1394 1393

 کیتفک ها بهمارستانیدر ب یبستر  ی. مدت زمان انتظار برا۲نمودار شماره 

 از خدمات سالمت یمندبهره ۀبراساس مطالع ،مارستانیب
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