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موسسه ملی تحقیقات سالمت،
جمهوري اسالمی ایران

حاکی از ایران مرکز آماردرآمد خانوار-مطالعه هزینهدرت هاي سالمهزینهتحلیل 
هاي سالمت در خانوارهاي شهري و هاي ثابت، هزینهطبق قیمتبراین است که 

و همراه بوده استکاهشبا 1392نسبت به سال 1393روستایی در سال 
درصد) و کمترین کاهش در 23,3هاي بستري روستایی (بیشترین کاهش در هزینه

؛درصد) است2,8بستري شهري (

77(و روستاییدرصد) 74(خانوارهاي شهري هاي سالمت در قسمت اعظم هزینه
هاي سرپایی است؛هزینهدرصد)

(از جیب) در سه دهک اول تمام خانوارها با سه دهک آخر سالمتهاي شیب هزینه
هاي بستري به طور بارزي متفاوت است. به بیان دیگر، شیب افزایش هزینه

-تر از شیب افزایش هزینهپرداختی (از جیب) در سه دهک اول (افراد فقیر) متعادل

باشد؛ها در سه دهک آخر (افراد ثروتمند) می

است؛درصد91براي اتباع ایرانی ) کشوري(پوشش بیمه
بار مراجعه برآورد شده براي دریافت خدمات سرپایی در طول سال 

)؛8,5یافته است (افزایش1387بوده است که درمقایسه با سال 10,30
براي دریافت خدمات سرپایی مربوط در طول سال بار مراجعه بیشترین 

مربوط به افراد فاقد آنو کمترین)13,1(شدگان کمیته امدادبه بیمه
)؛6,1بیمه بوده است (

-درصد از افراد نیازمند براي دریافت خدمات بستري مراجعه نکرده5,5

؛ستهاپرداخت هزینهعدم امکانآن دلیل اصلی و اند، 
-هاي دیگر منتقل شدهدرصد از بیماران بستري شده به بیمارستان3,5

؛ستبهترتخصصیاقدامات نیاز به آن دلیل اصلی و اند، 
مراجعه برآورد شده براي دریافت خدمات بستري در طول سالخام بار 
مندي مطالعه بهرهبوده است که در مقایسه با بار برآورد شده در0,06
است؛نداشتهتغییر شاخصی -0,09-1387سال 

هاي دولتی وابسته به نسبت استفاده از خدمات بستري در بیمارستان
درصد بوده 64,3وزارت بهداشت بعد از اجراي طرح تحول سالمت 

؛استنداشتهاست که نسبت به قبل از آن تغییر شاخصی 
دریب براي دریافت خدمات بستري جازمیمستقپرداختمتوسط

میلیون ریال (قبل 12ازبهداشتوزارتبهوابستهیدولتيهامارستانیب
ریال (بعد از طرح تحول)هزار900میلیون و 8بهتحول)از طرح 

انواع تماميبرابایتقرشاخصنیاهمچنین . استافتهیکاهش
؛استداشتهیکاهشروندها مارستانیب

شدگان به غیر از بیماران تعداد موارد پرداخت زیر میزي در کلیه بستري
1393سال آبان 15هاي خیریه پس از پذیرش شده در بیمارستان

پیدا کرده کاهشدرصد 38گذاري نسبی تعرفه) (شروع مداخله ارزش
است؛

اردیبهشت برابر 15ها قبل از بیمارستاندر متوسط پرداخت زیر میزي 
هزار 800میلیون و 8به 1393آبان 15میلیون ریال بوده که پس از 13

یافته است.کاهشریال 

منديبهرهدرآمد-هزینه

تابستاندر -دلیل اصلی نارضایتی کادر پرستاري
90(پاییزدرصد) و در38تعداد مراجعین (افزایش

؛درآمد استمیزاندرصد) 83درصد) و زمستان (
-ارزشموافقت با مداخله درصدکمترینو بیشترین

گذاري نسبی خدمات در زمستان به ترتیب:
هاي غیر تابعه (پزشکان شاغل در بیمارستان-1

درصد)؛74بهداشت وزارت 
هاي تابعه (پرستاران شاغل در بیمارستان-2

؛باشدمیدرصد)50وزارت بهداشت 
درصد و در 59درصد، در پاییز 42در تابستان 

درصد از پزشکان متخصص مشمول 56زمستان 
اطمینانصورت در برنامه ماندگاري عنوان کردند که 

مناطق ها حاضر به ادامه فعالیت در از روند پرداخت
محروم پس از پایان دوره تعهدات هستند.

رضایت کل درصد 
ات بیماران از خدم

ارایه شده توسط 
هاي بیمارستان

مشمول طرح، در 
و در 73تابستان برابر 
و در 88پاییز برابر با 
-می89زمستان برابر 

؛)روند افزایشی(باشد
بیشترین رضایت 

کادر درمان در بیمار از
:ارزیابیهر سه نوبت
پزشکاناز خدمات 

است.

دهندهنظرسنجی از ارایهسنجی بیماررضایت

)1393بانی طرح تحول سالمت (گزارش ساالنه دیده
1394تاریخ انتشار: تیر ماه 

هاي پیام
اصلی


