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گزاره برگ

هزینه های سالمت در خانوارهای 
ایرانی )سال 1395(

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

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

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

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

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

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

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

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

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

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

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

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

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

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی اریان

دبیرخاهن دیده بانی سالمت
حقمعنویایناثرمتعلقبهمؤسسهملیتحقیقاتسالمتجمهوریاسالمیایرانمیباشد.
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پیام اصلی

سهم پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت انواع خدمات سالمت از کل 
پرداخت مستقیم از جیب )درصد(

مهمترین  و  سالمت  خدمات  دریافت  برای  جیب  از  مستقیم  پرداخت های  گزاره برگ  این  در 
شاخص های هزینه ای حوزۀ سالمت بررسی شده است.

دریافت نسخه الکترونیکی
nihr.tums.ac.ir

هزینه های سالمت در خانوارهای ایرانی
)سال 1395(

پرداخت های مستقیم از جیب )1395(

شاخص های هزینه های کمرشکن و  فقرزای سالمت

متوسط رسانۀ پرداخت های مستقیم از جیب )ثابت شده نسبت به سال 1390(

 با صرف بیش از 40 درصد از ظرفیت پرداخت و بیش از 25 درصد از کل هزینه های مصرفی 
حدود  در  به ترتیب  سالمت  کمرشکن  هزینه های  با  شده  مواجه  جمعیت  نسبت  سالمت  برای 

2/37 و  3/38 درصد بوده است؛ 

 طبق روش سازمان جهانی بهداشت، نسبت جمعیت مواجه شده با هزینه های فقرزای سالمت 
0/6 درصد بوده است.

5/34 درصد
سهم هزینه های سالمت از کل 

هزینه های مرصفی خانوار 

1.940.613 ریال 
متوسط رسانۀ پرداخت  مستقیم 
از جیب در سطح کل جامعه 

شاخص های هزینه های سالمت در کل جمعیت

درصد خانوارهای مواجه شده با هزینه های فقرزا براساس خط فقر بین املللی

کمرشکن

فقرزا

  در سال 1395، پرداخت از جیب در جمعیت های پنجک پنجم 16برابر جمعیت های پنجک اول و در جمعیت های 
شهری بیش از 2برابر جمعیت های روستایی بوده است؛ لذا رخداد هزینه های کمرشکن سالمت بیشتر در 

پنجک باال اتفاق افتاده است. 

پرداخت  کمترین  است،  نزدیک  بسیار  فقر  خط  به  فقیر  جمعیت های  در  مصرفی  هزینه های  آن که     به دلیل 
فقرزای  هزینه های  رخداد  لذا  باشد؛  فقرزا  می تواند  آن ها  برای  جمعیت ها  این  سوی  از  جیب  از  مستقیم 

سالمت بیشتر در جمعیت های فقیر ایران اتفاق افتاده است.

  داروها با احتساب 30/21 درصد، بیشترین سهم از پرداخت های مستقیم از جیب را دارا بوده اند. 

nihr.tums.ac.ir

نتیجه گیری

 30/21

رسپاییپاراکلینیکدندان پزشکیبسرتیدارو

در سال 1395، 5/34 درصد از کل هزینه های مرصفی خانوارها و حدود 7 درصد از ظرفیت 
پرداخت خانوارها به صورت پرداخت از جیب برای دریافت خدمات سالمت بوده است. 

پرداخت در ازای 
دریافت خدمات 

سالمت بدون هرگونه 
بازپرداخت بیمه ای

محصوالت 
پزشکی و 

تجهیزات درمانی

اعتیاد

 19/02 17/42 16/35 13/39  3/27 0/34

کل اول پنجم شهری روستایی

پنجک های هزینه ایمحل سکونت

25 درصد کل هزینه های مصرفی40 درصد ظرفیت پرداخت خانوار

3/83 درصد2/37 درصد

 روش سازمان جهانی بهداشت )درصد(

 0/6کل

0/33شهری

1/36روستایی

2/71پنجک اول

0/01پنجک پنجم

25 درصد کل هزینه های مصرفی
پنجک پنجمپنجک اول

7/82 درصد1/43 درصد
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ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

مختلـف  دفاتـر  درخواسـت  پیـرو 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 
اطالعـات  پیرامـون  پزشـکی 
سـالمت  هزینه هـای  بـه  مربـوط 

اسـت. تدویـن شـده 

 شامل چه مواردی است؟

داده هـای  از  منتـج    اطالعـات 
پیمایـش هزینه - درآمـد خانوار در 

اسـت؛ سـال 1395 
بـا  سـالمت  هزینه هـای    تمـام 
بـه  پایـه 1390  سـال  احتسـاب 
هزینه هـای ثابـت تبدیـل و ارائـه 

شـده ا ند.

 شامل چه مواردی نیست؟

جـاری  هزینه هـای    شـامل 
نیسـت؛  1395 سـال  در  سـالمت 

  شـامل هزینه هـا و شـاخص های 
سـال های  در  سـالمت  حـوزۀ 

قبـل و بعـد از 1395 نیسـت.

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

  سـهم پرداخت مسـتقیم از جیب 
بـرای دریافـت خدمات سـالمت 
از کل پرداخـت مسـتقیم از جیب؛

پرداخت هـای  سـرانه    متوسـط 
)هزینه هـای  جیـب  از  مسـتقیم 

ثابـت(؛
   شاخص های کمرشکن و فقرزای 

سالمت.

 1/90
$

 0/03
%


