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 بیان مسئله و اهمیت موضوع 1-1

 تعرفه چارچوب از خارج که هایی هستند هزینه درمان، و بهداشت بخش ی یا زیرمیزي دررسم غیر هاي پرداخت

یکی از ویژگی هاي اکثر نظام هاي سالمت در سراسر دنیا می باشد و از  و گردد می دریافت بیمار رسمی، از هاي

ویتنام، چین و ...  چالش هاي سیاسی در اروپاي مرکزي و شرقی ، کشورهاي استقالل یافته  شوروي سابق، هند،

 .(Onwujekwe et al., 2010b, Cherecheş et al., 2011a, Stepurko et al., 2010)می با

 جهت رشوه» ،« 1سالمت کارکنان براي انعام حق » صورت به رسمی غیر هاي پرداخت متون، بعضی در

 یا کارکنان طرف از شده تقاضا هاي پرداخت » و « 2بهتر کیفیت با مراقبت ویژه یا خدمات به دسترسی

 وجود پرداخت رسمی مجاري از خارج ها، پرداخت این تعاریف، تمامی در هک شود می تعریف«3سالمت موسسات

 .(Stepurko et al., 2010)اند  نشده تصویب قانونی و رسمی مراجع توسط و دارند

 ,.Liaropoulos et al)است  مرتبط فساد مسئله با ناپذیري اجتناب طور به رسمی غیر هاي پرداخت موضوع

 روابط به جدي آسیب موجب تنها نه بیمار، و پزشک بین مالی نشده تعریف رابطه هرگونه شک بدون .(2008

 پزشکی گروه و جامعه بین اعتماد به جدي آسیب موجب زمان طی در بلکه شود، می بیمار و پزشک درمانی

 .(1390, باقري)شد  خواهد

 از پرداخت هاي هزینه کل از درصد 45 تا 10پایین، درآمد با کشورهاي تر بیش در موجود، آمارهاي اساس بر

. (Onwujekwe et al., 2010b)اند  بوده رسمی غیر هاي پرداخت  صورت به سالمت خدمات براي جیب

 و شود ها زندگی از بسیاري نجات باعث توانست می که زیادي هاي هزینه  که است این از حاکی آمارها این

 ,.Liaropoulos et al)است  رفته هدر به اضافی هاي پرداخت عنوان به دهد، کاهش را ها رنج و دردها

 می پزشکان حقوق برابر دو معادل رسمی غیر هاي پرداخت که است شده برآورد لهستان، در مثال براي. (2008

 ده رسمی معادل غیر هاي پرداخت از آمده دست درآمدهاي به بنگالدش، در ،(Chawla et al., 2004)باشد 

 Barber et)است  برابر 5 کامبوج در و  (Killingsworth et al., 1999)می باشد  رسمی درآمدهاي برابر

al., 2004). 

خانواده ها و به خصوص خانواده هاي فقیر مجبور به استفاده از استراتژي هایی  ،در نتیجه این نوع پرداخت ها

 Dercon and)نظیر فروش امالک و دارایی ها، گرفتن وام از وابستگان خود و حتی از بانکها می شوند

                                                           
1
 gratuity for doctors 

2 bribes to obtain access to certain services or better quality care 
3 payments demanded by health workers or institutions 
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Krishnan, 2000, Kaitelidou et al., 2013).  شواهد نشان می دهد در کشور هاي رومانی و گرجستان

افراد فقیر تر قربانی اصلی اینگونه پرداخت ها می باشند چرا که آنها در برخی موارد نمی توانند از عهده پرداخت 

نفر براي پرداخت هزینه هاي  3نفر از هر  1هاي خود براي دریافت مراقبت هاي ضروري بر آیند. در قزاقستان 

% از افراد دارایی خود را می 45خود پول قرض می گیرند و در مناطق روستایی این کشور درمان 

با توجه به اثر پرداخت هاي غیر رسمی بر روي  .(Lewis, 2007, Kaitelidou et al., 2013)فروشند

کارآیی و عدالت، یک پرداخت اجباري ممکن است مانع از این شود که افراد فقیر از خدمات بهداشتی ضروري 

اگر افرادي که نیازمند خدمات هستند از آن  استفاده کنند و آن را بار نامناسبی بر روي شانه خود می دانند.

هنگامی که  .(Kaitelidou et al., 2013)می شود تخصیص منابع به خوبی صورت نگیرداستفاده نکنند باعث 

تامین مالی سیستم سالمت تا حدود زیادي به وسیله پرداخت هاي غیر رسمی تامین شود، ارائه دهندگان انگیزه 

کافی براي ارائه خدمات جذاب تر اما غیر ضروري که به ناکارآمدي بیشتر تولید منجر می شود پیدا می کنند. 

ی و استفاده از خدمات سالمت و کارآیی سیستم و پرداخت هاي غیر رسمی به عنوان عامل اختالل در دسترس

همچنین به عنوان یک مانع بر سر راه اصالحات سالمت عمل می کند. عالوه بر اینکه پرداخت هاي غیر رسمی، 

پرداخت مستقیم از جیب را افزایش می دهد، ممکن است مخارج کمرشکن سالمت و فقر را در میان افراد فقیر 

ثرات منفی بر عدالت و سالمت داشته باشد و در مورد افرادي که بیمه دارند و این نوع افزایش دهد و همچنین ا

 Özgen et)پرداخت ها را داشته باشند، شک و تردید را در مورد اثر محافظت ریسک مالی به وجود می آورد

al., 2010).  پرداخت غیر رسمی توانایی دولت ها براي باال بردن منابع مالی و تنظیم تامین مالی سالمت را

 .(Stringhini et al., 2009a) تضعیف می کند و اثرات منفی بر عدالت و سالمت می گذارد

هزار میلیارد  70درصد از کل بازار  15تا  10بین  دهد در ایران آمار ارائه شده از سوي وزارت بهداشت نشان می

 8دهد حجم پولهاي زیرمیزي ساالنه بین  نشان میکه تومانی سالمت کشور پولهاي زیرمیزي و غیر قانونی است 

العات نشان می دهد دالیل پرداخت هاي مط. (1394, فارس خبرگزاري) هزار میلیارد تومان است 10تا 

است  بودهو علل مرتبط با کیفیت را شامل  اختاري، اخالقیس ،عمدتا فرهنگی، قانونی غیررسمی

(Amiresmaili et al., 2013).  از افراد به 21نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هم چنین در یک مطالعه %

% از افراد با درخواست پرداخت غیررسمی از طرف کارکنان رو به رو 7/3کارکنان پرداخت غیررسمی داشتند و 

 .(Ghiasipour et al., 2011b) بودند

 این در و گرفته قرار بهداشت وزارت هاي مهبرنا و ها فعالیت سرلوحه سالمت، نظام تحول طرح دولت یازدهم، در

 هاي بسته این .است شده تدوین بهداشت وزارت اهداف برد پیش جهت سالمت درمانی خدمات بسته 9 راستا
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 ماندگاري از حمایت برنامه ها، بیمارستان  در بستري بیماران پرداختی میزان کاهش برنامه شامل خدمتی

 ویزیت خدمات کیفیت ارتقاي ها، بیمارستان در مقیم متخصص پزشکان ضورح برنامه محروم، مناطق در پزشکان

 بیماران از مالی حفاظت برنامه دستورالعمل ها، بیمارستان در کیفیت هتلینگ ارتقاي برنامه ها، بیمارستان در

 المتس تحول هاي برنامه اجراي حسن بر نظارت ترویج زایمان طبیعی و برنامه نیازمند، و خاص العالج، صعب

 کنار در سالمت نظام تحول طرح سوم فاز اصلی اهداف از یکی. است اجرا حال در فاز سه در تاکنون که باشد می

 مشارکت افزایش با که ها هزینه برابر در بیمارستان از مالی صیانت و مردم جیب از پرداخت کاهش نظیر اهدافی

 زیرمیزي هاي پرداخت حذف خدمات، یفیتک افزایش و خدمات به دسترسی عدالت و یابد می تحقق دولت

 . باشد می پزشکان

 پزشک مالی رابطه علت یک ،را به دو علت در نظر گرفت قانونی غیر هاي ریشه دریافتبه صورت کلی می توان 

 دومعلت  و مشاهده می شود رابطه این نباشد مطلوبی همگانی پوشش سیستم که کشوري هر در و است بیمار و

 رسانی اطالع و خبري پایگاه) دارند مهمی نقش سالمت حوزه منابع تامین در که است دولت یاها  بیمه نقش

 .(1395a, پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت

مطالعات داخلی نشان داده است که این پرداخت ها معموال  ،ب تخصصدر خصوص گستردگی زیر میزي بر حس

 Amiresmaili et) براي اعمال جراحی، پروسیجرهاي قلب و عروق، ارتوپدي و مانند آن ها به وقوع می پیوندد

al., 2013). 

در رابطه با رفتار پزشکان، میزان دریافت زیرمیزي و راهکارهاي به کار گرفته شده در خصوص ابعاد این پدیده 

از طرح تحول شواهد و اظهارنظرهاي متخصصان و خبرگان وجود دارد که در این قسمت به آن ها و بعد قبل 

 پرداخت خود جیب از میلیارد هزار 10 مردم طرح، این اجراي از به نقل از وزیر بهداشت، قبل اشاره می شود. 

و دریافت هاي غیرقانونی  شده است پرداخت مبلغ این دهم یک ،طرح اجراي از بعد حالی که در کردند می

 مطب 20 شدن تعطیل و کشور هاي استان از بسیاري در میزي زیر چشمگیر کاهش یا و . حذفکنترل شده اند

 رسانی اطالع و خبري پایگاه) قانونی در این رابطه نیز عنوان شده است غیر فتدریا دلیل به تهران استان در

 .(1395c, پزشکی زشآمو و درمان بهداشت وزارت

 اورژانسی غیر عملیاتاظهار شده است که  کشور شهرهاي از درصد 50 سالمت در تحول طرح اجراي از قبل

 و درمان بهداشت وزارت رسانی اطالع و خبري پایگاه) گرفته است نمی صورت زیرمیزي دریافت و تخلف بدون

 .(1395b, پزشکی آموزش
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مشکالت فقرا و نیازمندان در دسترسی به خدمات از جمله مشکالتی که از قبل از طرح تحول وجود داشته است، 

از  بیشسالمت به ویژه در سال هاي تشدید تحریم، کمبود امکانات و تجهیزات در مراکز دولتی، بیمه نبودن 

درصدي هزینه هاي سالمت از جیب 70تا  60میلیون از جمعیت کشور، دریافت مبالغ زیرمیزي باال، پرداخت 10

و در حال حاضر   بوده است مردم و سقوط ده ها هزار نفر به زیر خط فقر به دلیل هزینه هاي درمانی و دارویی

شده تا  باعث کشور هاي استان اتفاق به قریب اکثریت در رومیزي حذف درصد و6 به مردم پرداختی کاهش

و اطالع  يخبر یگاهپا) درک شودشناخته و ارزش طرح تحول نظام سالمت، به صورتی جدي تر و عمیق تر 

  .(1395 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یرسان

و درمان مجلس  بهداشت قبل از طرح تحول نظام سالمت، براي مقابله با زیرمیزي، کمیسیونبر اساس شواهد، 

 تمام قیمت براساس دولتی بخش هاي تعرفه شدن بود. واقعی ورودکرده موضوع این در برنامه پنجم توسعه به

 آن در که دولتی هاي بیمارستان شدن امنایی و هیئت خدمت دهندگان ارائه مطالبات موقع به پرداخت و شده

به عقیده بعضی از  .ه استدر نظر گرفته شد شود، رعایت درمانی و بستري خدمات براي 4k/2 ضریب

به شمار می  زیرمیزي با مقابله براي خوبی راهکار پزشکان و ها بیمارستان فعالیت بر اگرچه نظارت متخصصان،

 و سلبی راهکارها که چرا باشد، زمینه این در سالمت نظام مشکالت واقعی حل راه تواند نمی امر این رود اما

 .(1389, صیدمحمدي) شود حل مشکل این اي ریشه طور به باید که حالی در است، مقطعی برخورد

 اصالح و سالمت خدمات نسبی گذاري ارزش جدید کتاب معرفی و سالمت نظام تحول طرح سوم فاز اجراي با

 از پزشکان از محدودي تعداد توسط غیرمتعارف و غیرمجاز هاي دریافت پزشکی، هاي تعرفه منطقی و قبول قابل

 سامانه رابطه این در و گرفت قرار مورد رسیدگی یپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت از جانب بیماران،

 به رسیدگی جهت کشور پزشکی نظام سازمان همکاري با  www.1690.ir اینترنتی سایت و 1690 تلفنی

 صورت به را خود کار 1393 ماه آبان 15 از سامانه این .گردید اندازي راه خصوص این در واصله شکایات

 پزشکی نظام سازمان و بهداشت وزارت اختیار در1690 سامانه .نمود آغاز کشور هاي استان تمام در سراسري

 در مردمی شکایات ثبت با همواره که اي گونه به گردد، می رصد و کنترل جامع صورت به مرکز از و است کشور

 یپزشک نظام سازمان رئیس و پزشکی علوم دانشگاه رئیس استانی، مقیاس در و بهداشت وزیر شخص سامانه، این

 نتیجه اعالم تا و گیرند می قرار مردمی شکایات ثبت و پزشکان گرفته صورت تخلفات جریان در مربوطه، استان

از  اقدام این  که باشد می رهگیري قابل مستمر به صورت و بوده مفتوح پرونده مذکور شکایت به رسیدگی نهایی

 در بررسی جهت تخلفات اشاره، مورد سامانه در گزارش ثبت از بعد .محسوب می شود پیشگیرانه جمله اقدامات

 و شکایت گزارش صحت تایید صورت در که شود می محول مربوطه پزشکی نظام سازمان و دانشگاه به استان
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 نیز سامانه در و شد خواهد رسیدگی آن به تعزیرات طریق از یا و پزشکی نظام دادستان طریق از تخلف، انجام

 نتیجه و پذیرد صورت کاري روز 17 طی بایست می مراحل این تمام .دش خواهد ثبت مربوطه پزشک تخلف

 .(1394 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یو اطالع رسان يخبر گاهیپا) گردد مشخص شکایت نهایی

قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور که اخیرا  10برنامه پنجم توسعه و ماده  38بر اساس بند ه ماده     

جلس به تصویب رسیده است، شوراي عالی بیمه سالمت مکلف است هرسال قبل از تصویب بودجه و توسط م

قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگري ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت براي همه ارائه دهندگان 

هیچ تعرفه هاي پزشکی سال گذشته  10در  . به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند

ماه قبل از پایان  5وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی ، حدود  95براي سال بود اما وقت به موقع ابالغ نشده 

وزارت بهداشت  یو اطالع رسان يخبر گاهیپا) نرخ هاي جدید تعرفه هاي پزشکی را پیشنهاد دادند 94سال 

  .(1395a, یدرمان و آموزش پزشک

 پدیده پیدایش هاي علت از درمانی هاي تعرفه بودن غیرواقعی و کشور هاي بودجه در سالمت سهم بودن ناکافی

یستم نظارتی و تقویت نظارت نیست بنابراین حل بنیادي پدیده زیرمیزي صرفاً به معنی اصالح س .زیرمیزي است

طرف حل بنیادي این پدیده به معناي اصالح نظام تعرفه و از سوي دیگر  از یک ،کردحرکت باید بلکه از دوسو 

نظارت ها به دو .ها است هاي تخصصی در نظارت بر اجراي تعرفه به معنی مشارکت سازمان نظام پزشکی و انجمن

 است 1690ت فعال و دیگري نظارت بر شکایات واصله از طریق سامانه صورت انجام می شود که شامل نظار

 .(1393 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یو اطالع رسان يخبر گاهیپا)

 خصوصی و دولتی بخش در غیراخالقی پدیده این وسعت که است الزمبا توجه به شواهد مطرح شده  بنابراین

 این لذا. گردد مشخص مهم هدف این به بهداشت رتوزا حصول موفقیت میزان و گرفته قرار مطالعه مورد

 سالمت نظام ساختار در غیررسمی هاي پرداخت بر سالمت نظام تحول طرح تأثیر تعیین هدف با پژوهش

 .گرفت صورت ایران اسالمی جمهوري

 اهداف مطالعه 2-1

 هدف اصلی مطالعه 1-2-1

 ایران سالمت شبخ در غیررسمی هاي پرداخت بر سالمت تحول طرح تأثیر تعیین
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 اهداف اختصاصی مطالعه  2-2-1

شناساسایی روش هاي موجود براي کاهش پرداخت هاي غیررسمی )زیرمیزي( و توجیه روش انتخابی  .1

 در بخش سالمت )مرور متون(

تعیین ابعاد وگستردگی پدیده زیرمیزي بر حسب نوع خدمت، تخصص، نوع بیمارستان و سایر  .2

 متغیرهاي مهم 

 تغییر رفتار پزشکان پس از  اجراي طرح تحول نظام سالمت شناسایی روند  .3

 آنمیزان دریافت زیرمیزي توسط پزشکان و شکل دریافت  .4

 ارائه راهکارهاي پیشنهادي جهت کنترل پدیده زیرمیزي و حذف آن در بخش سالمت  .5

 سواالت مطالعه 3-2-1

 ي مختلف چیست؟در کشورهاروش هاي موجود براي کاهش پرداخت هاي غیررسمی )زیرمیزي(  .1

ر متغیرهاي مهم ابعاد وگستردگی پدیده زیرمیزي بر حسب نوع خدمت، تخصص، نوع بیمارستان و سای .2

 چیست؟

 چگونه است؟روند تغییر رفتار پزشکان پس از  اجراي طرح تحول نظام سالمت  .3

چگونه  در هر دو بخش دولتی و خصوصیآن میزان دریافت زیرمیزي توسط پزشکان و شکل دریافت  .4

 است؟

 ایران چیست؟ راهکارهاي پیشنهادي جهت کنترل پدیده زیرمیزي و حذف آن در بخش سالمت .5

 مطالعات انجام شده 4-1

( درمورد پرداخت هاي غیررسمی براي 2013و همکاران) 4توسط استپورکوکشور 6در مطالعه اي  .1

مطالعه انجام شده است. هدف این  خدمات بهداشتی درمانی و ادراک مصرف کنندگان خدمات

بررسی ارتباط بین پرداخت هاي غیررسمی و ادراک مصرف کنندگان خدمات درباره این نوع پرداخت 

دموگرافیکی بوده است. نتایج مطالعه نشان داده است که مصرف  -ها به عنوان یک ویژگی اجتماعی

                                                           
4
 . Stepurko 
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ارند کنندگان خدمات سالمت در بلغارستان و لهستان، کم تر تمایل به پرداخت هاي غیررسمی د

درحالی که در رومانی و اوکراین این پرداخت ها بیش تر است. میزان پرداخت هاي غیررسمی براي 

گرجستان و لیتوانی بین این دو گروه قرار دارد. در هر شش کشور مورد مطالعه، افرادي بیش تر 

 پرداخت هاي غیررسمی را انجام می دهند که هنگام ترک مطب درصورتی که انعام نپردازند،

احساس خوشایندي ندارند و یا افرادي که نمی توانند به درخواست هاي کارکنان سالمت مبنی بر 

پرداخت انعام، پاسخ منفی دهند. در این مطالعه تاکید شده است که سیاستگذاران سالمت باید این 

 گونه پرداخت ها را ریشه کن کنند و مقاومت اجتماعی براي این گونه پرداخت ها وجود داشته

 .(Stepurko et al., 2013)باشد

( با عنوان پرداخت هاي غیررسمی 2014و همکاران) 5مطالعه اي در لیتوانی توسط ریکی لیکین .2

بیماران در مراکز مراقبت سالمت که به صورت دولتی تامین مالی شده اند، انجام گرفته است. این 

ف مطالعه کشاز انجام مطالعه هدف مطالعه به صورت کمی و از نوع پیمایش خانوار انجام شده است. 

 گستره و ماهیت پرداخت هاي غیررسمی و تعیین انگیزه اصلی براي این پرداخت ها در مراکز

ه نتایج مطالعه حاکی از آن است ک، می باشد. المت در لیتوانی که تامین مالی دولتی دارندمراقبت س

یا  تر این نوع پرداخت ها را انجام می دهند که براي خدمات تشخیصی به پزشک عمومیافرادي بیش

متخصص مراجعه می کنند و افرادي بیش تر مستعد پرداخت هاي غیررسمی هستند که از میان 

می توان به زنان،شهروندان سالمند، افراد ناتوان، کارکنان بخش سالمت دولتی و خصوصی،  آنان

 ,.Riklikiene et al)ارهاي با درآمد باالاشاره کردبازنشستگان، افراد با تحصیالت باالتر و خانو

2014). 

( با عنوان پرداخت هاي غیررسمی در 2013مطالعه اي در ایران توسط نکوئی مقدم و همکاران) .3

مراقبت هاي سالمت: مطالعه موردي شهر کرمان انجام شده است. این مطالعه کیفی دالیل پرداخت 

هاي غیررسمی را ازدیدگاه مردم بررسی کرده است که عمدتا علل فرهنگی، علل قانونی و علل 

ا کیفیت را شامل شده است و همچنین علل دریافت هاي غیررسمی را ازدیدگاه ارائه مرتبط ب

اختاري و علل اخالقی دهندگان را مورد بررسی قرار داده است که شامل علل مربوط به تعرفه، علل س

 .(Nekoeimoghadam et al., 2013)بوده است

( با عنوان علل پرداخت هاي غیر رسمی در 1392مطالعه اي در ایران توسط امیراسماعیلی و همکاران) .4

بخش سالمت از دیدگاه پزشکان، سیاستگذاران و بیماران: مطالعه کیفی انجام شده است. مطالعه آنان منجر 
                                                           
5
 . Riklikiene 
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رفه اي شده و اکثر دالیل به ارائه دالیلی همچون دالیل فرهنگی، ساختاري، قانونی، اخالقی، کیفیتی و تع

کشف شده شباهت زیادي با نتایج مطالعات سایر کشورهاي جهان داشته است. مطالعه آنان نشان داد که 

بودجه ناکافی نظام سالمت و پرداخت هاي رسمی ناکافی به پزشکان از مهم ترین عوامل مرتبط با عرضه 

 ,.Amiresmaili et al)ت می شوندیررسمی در نظام سالممی باشند که منجر به پرداخت هاي غ

2013). 

( با عنوان بررسی فراوانی و میزان پرداخت هاي 1390و همکاران )لعه اي در ایران توسط غیاثی پور مطا .5

انجام  1388-غیررسمی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

س و داخلی ، جراحی، اورژانICU ،CCUشده است. در این مطالعه از میان ترخیص شدگان بخش هاي 

نفر به صورت تصادفی  300بیمارستان هاي عمومی آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

% از افراد به 21انتخاب و در مصاحبه تلفنی ساختارمند شرکت کردند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 

سمی از طرف کارکنان رو به % از افراد با درخواست پرداخت غیرر7/3کارکنان پرداخت غیررسمی داشتند و 

رو بودند. در این مطالعه بین میانگین مدت اقامت و میانگین کل پرداخت غیررسمی و همچنین بین فراوانی 

 .(Ghiasipour et al., 2011a)این نوع پرداخت ها و وضعیت تاهل ارتباط معنی داري مشاهده شد

( با عنوان بررسی نظرات مردم پیرامون پرداخت هاي 1386) مطالعه اي در ایران توسط ستایش و همکاران .6

نفر که جهت دریافت  525غیررسمی به پزشکان شهر کرمان انجام شده است. در این مطالعه مقطعی از 

حبه ساختارمند خدمات درمانی به مراکز درمانی دولتی مراجعه کرده بودند، خواسته شد تا در یک مصا

% از مردم اطالعات کافی درمورد پرداخت هاي غیررسمی 70شرکت نمایند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که 

)زیرمیزي( داشتند. از دیدگاه افراد پرداخت هاي زیرمیزي درصورتی مورد قبول است که بیمار با رضایت 

یم نماید و درصورتی غیر قابل قبول خود و بدون درخواست قبلی پزشک پول یا هدیه اي به پزشک تقد

% از 87است که مطالبه پول از سوي پزشک به ویژه قبل از ارائه خدمت باشد. بر اساس نتایج این مطالعه 

به  % از آنان8/17مردم از مراجع ذي صالح رسیدگی  به شکایات در زمینه زیرمیزي اطالعی نداشتند و تنها 

 . (Setayesh et al., 2004)پیگیري شکایات امیدوار بودند

در  یرسم ریغ يبا عنوان پرداخت ها ونانیدر  2008و همکارانش در سال  6مطالعه اي توسط لیارپوس .7

 يپرداخت ها تیماه لیو تحل يریهدف مطالعه آنان اندازه گ .شده استانجام  ونانی یدولت يها مارستانیب

در  یحیرجبه خدمات و ارائه کنندگان ت یترسدس لیبه کارکنان سالمت به منظور تسه رسمی ریغ

 یرسم ریپرداخت غ 1افراد گزارش کردند که حداقل  %36مطالعه  نیبوده است. در ا ونانی يها مارستانیب
                                                           
6
 . Liaropoulos 
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استاندارد  حد از پایین ترمراقبت  افتیپرداخت را ترس از در نیا لیدل افراد، نی%از ا42به پزشک داشته اند.

مطالعه مشخص  نی.در اه استرا تقاضا کرد یپرداخت نیادعا کردند که پزشک چن هی% بق20کردند و  انیب

 یرسم ریغ يپرداخت ها میزان اخانواده ب ياقتصاد –یاجتماع يها یژگیکدام از و چیکه ه ه استشد

 یصف انتظار م ازیی که قصدشان رها یمارانیب يبرا یاضاف ياحتمال پرداخت ها .ارتباط نداشته است

در موارد  نیهم چن شوند. یم رشیپذ روتین يروش ها قیاست که از طر یمارانیتر از ب شی% ب72 ،باشد

 ,.Liaropoulos et al)ی گزارش شده استجراح ریتر از موارد غ شی%ب 137 زانیم نیا یجراح

2008). 

، یسالمت در آلبان یدر موسسات دولت یرسم ریغ يبا عنوان  پرداخت ها يو همکارانش مطالعه ا7 ویان .8

 متمرکز یگروه يو بحث ها قیعم يبا استفاده از مصاحبه ها 2005را در سال  ی،فیک قیتحق کی جینتا

 پژوهش جیتان .بود يارائه دهندگان و مردم عاد نفر از 131 در مطالعه انجام دادند. تعداد شرکت کنندگان

 افتیشامل در یدر آلبان یرسم ریغ يپرداخت ها جادیموثر در ا عواملکرد که  ینکته اذعان م نیبه ا

به  لیتما را دارد، یمتیاعتقاد که سالمت خوب ارزش هر ق نیتوسط کارکنان سالمت، ا نییحقوق پا

 است. یقدرشناس انیب يبرا هیهد کیدادن  یخدمات بهتر، ترس از درمان نشدن و رسم سنت افتیدر

 ندیرا در طول فرا یو آشفتگ یناامن کی یرسم ریغ ياعتقاد داشتند که پرداخت ها يمردم عاد نیهمچن

آن  يبه شهرت حرفه ای رسم ریغ ياشاره کردند که پرداخت ها زیارائه دهندگان ن کند. یم جادیدرمان ا

 .(Vian et al., 2006)گردد یم يورضر ریغ یمداخالت درمان زیزند و باعث تجو یها لطمه م

تفاوت  سالمت: يمراقبت ها يبرا یرسم ریغ يرا با عنوان پرداخت ها يو همکارانش مطالعه ا 8اونووجکوو .9

 2010در سال  هیجریدر ن ایدرمان ماالر يبرا ارائه دهندگانمصرف کنندگان و  دگاهیها از د نهیها در هز

نندگان خدمات سالمت و ارائه ک ،انوارهاخ شیمایمطالعه با استفاده از پ نیا يانجام دادند. داده ها يالدیم

 افتیمتوسط در نهیکه هز ه استمطالعه نشان داد نیا جیشده بود.  نتا يگردآور ینظرسنج يمصاحبه ها

ارائه  دگاهیاز د زانیم نیکه ا یالدرح بود.دالر 30/6از مصرف کنندگان برابر با  ایدرمان ماالر يشده برا

 .(Onwujekwe et al., 2010a)بود دالر 20/2دهندگان برابر با 

 يپرداخت ها ی، رشوه ها و درخواست هاو ساختار اجتماعایرا با عنوان هدا يو همکارانش مطالعه ا 9چیو .11

که  داده استمطالعه نشان  نیا انجام دادند. يالدیم 2006در سال  وانیبه پزشکان در تا یرسم ریغ

                                                           
7
 . Vian 

8
 . Onwujekwe 

9
 . Chiu 
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 باکیفیتو  منیمات اخد افتیپزشکان به منظور در ی بهر رسمیغ يدر پرداخت ها یوانیتا مارانیعملکرد ب

مطالعه با استفاده از  نیمربوط به ا يدارد. داده ها یو اجتماع یفرهنگ عواملدر ریشه  قیبه صورت عم

 يگردآور 2002تا  1991از سال  یوانیتا راژیپرت ژورنالاز سه  یرسم ریغ يمقاالت مربوط به پرداخت ها

 يبرا مارانیب یموانع مال ،سالمتی مل مهیامه بداد که اگرچه برن ینشان م ژورنال ها گزارشات شده است.

شده را که درمان  جادیا یفرهنگ يباورها یقیموضوع به صورت عم نیکاهش داده است اما ا رادرمان 

 یحت .استنداده  رییرا تغ و پزشکان است مارانیب نیاحساس تعهد دوجانبه ب کی جادیوابسته به ا خوب،

که یاز زمان خود کم جبران درآمد يبرا یرسم ریغ يها از پرداخت به استفاده مداوم بودپزشکان ممکن 

 2002در سال  .اورندبی سالمت پرداختها را استاندارد و درآمدها را محدود کرده بود، روی مل مهیب يبرنامه 

رغم  یعل یرسم ریغ يپرداخت ها زسالمت استفاده ای مل مهیب يبرنامه   يهفت سال پس از اجرا یعنی

 یدر فرهنگ سنت یرسم ریغ ياشاره به نقش پرداخت ها با وانیتا يبودن هنوز در رسانه ها یقانون ریغ

 .(Chiu et al., 2007)موجه شناخته شده است وانیتا

 آورده شده است. 1در جدول به صورت خالصه مرور مطالعات به منظور شفافیت و ادراک بهتر 

 

 

 

 

 : خالصه مرور مطالعات انجام شده در زمینه پرداخت های غیررسمی در جهان1جدول 

 نویسنده و سال یافته های اصلی هدف ردیف

1 

بررسی ارتباط بین 

پرداخت هاي غیررسمی 

و ادراک مصرف 

ن خدمات درباره کنندگا

این نوع پرداخت ها به 

عنوان یک ویژگی 

دموگرافیکی  -اجتماعی

کشوربلغارستان،  6 در

 در سالمت خدمات کنندگان مصرف که است داده نشان مطالعه نتایج

 لیدرحا دارند غیررسمی هاي پرداخت به تمایل تر کم لهستان، و بلغارستان

 هاي پرداخت میزان. است تر بیش ها پرداخت این اوکراین و رومانی در که

 شش هر در. دارد قرار گروه دو این بین لیتوانی و گرجستان براي غیررسمی

 دهند می انجام را غیررسمی هاي پرداخت تر بیش افرادي مطالعه، مورد کشور

 و ندارند شاینديخو احساس نپردازند، انعام که درصورتی مطب ترک هنگام که

 پرداخت بر مبنی سالمت کارکنان هاي درخواست به توانند نمی که افرادي یا

Stepurko et 

al., 2013 
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لهستان، رومانی، 

اوکراین، گرجستان و 

 لیتوانی

 .دهند منفی پاسخ انعام،

2 

کشف گستره و ماهیت 

پرداخت هاي غیررسمی 

و تعیین انگیزه اصلی 

خت ها در براي این پردا

مراکز مراقبت سالمت در 

لیتوانی که تامین مالی 

 دولتی دارند

نتایج مطالعه حاکی از آن است که افرادي بیشتر این نوع پرداخت ها را انجام 

می دهند که براي خدمات تشخیصی به پزشک عمومی یا متخصص مراجعه 

میان می کنند و افرادي بیش تر مستعد پرداخت هاي غیررسمی هستند که از 

آنان می توان به زنان،شهروندان سالمند، افراد ناتوان، کارکنان بخش سالمت 

دولتی و خصوصی، بازنشستگان، افراد با تحصیالت باالتر و خانوارهاي با درآمد 

 باالاشاره کرد.

Riklikiene 

et al., 2014 

3 

رداخت هاي تعیین علل پ

غیررسمی در مراقبت 

هاي سالمت به صورت 

مطالعه موردي در شهر 

 کرمان در ایران

این مطالعه کیفی دالیل پرداخت هاي غیررسمی را ازدیدگاه مردم بررسی 

کرده است که عمدتا علل فرهنگی، علل قانونی و علل مرتبط با کیفیت را 

ا ازدیدگاه ارائه شامل شده است و همچنین علل دریافت هاي غیررسمی ر

دهندگان را مورد بررسی قرار داده است که شامل علل مربوط به تعرفه، علل 

 ساختاري و علل اخالقی بوده است

Nekoeimog

hadam et 

al., 2013 

4 

تعیین علل پرداخت هاي 

غیر رسمی در بخش 

اه سالمت از دیدگ

پزشکان، سیاستگذاران و 

 بیماران

مطالعه آنان منجر به ارائه دالیلی همچون دالیل فرهنگی، ساختاري، قانونی، 

اخالقی، کیفیتی و تعرفه اي شده و اکثر دالیل کشف شده شباهت زیادي با 

نتایج مطالعات سایر کشورهاي جهان داشته است. مطالعه آنان نشان داد که 

مت و پرداخت هاي رسمی ناکافی به پزشکان از مهم بودجه ناکافی نظام سال

ترین عوامل مرتبط با عرضه می باشند که منجر به پرداخت هاي غیررسمی در 

 نظام سالمت می شوند

و  امیراسماعیلی

 1392همکاران، 

5 

فراوانی و میزان پرداخت 

عوامل هاي غیررسمی و 

موثر بر آن در بیمارستان 

هاي تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی 

 1388-تهران

، جراحی، ICU ،CCUدر این مطالعه از میان ترخیص شدگان بخش هاي 

اورژانس و داخلی بیمارستان هاي عمومی آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم 

ی نفر به صورت تصادفی انتخاب و در مصاحبه تلفن 300پزشکی تهران، 

% از افراد به 21ساختارمند شرکت کردند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 

% از افراد با درخواست پرداخت 7/3کارکنان پرداخت غیررسمی داشتند و 

غیررسمی از طرف کارکنان رو به رو بودند. در این مطالعه بین میانگین مدت 

ی این نوع اقامت و میانگین کل پرداخت غیررسمی و همچنین بین فراوان

 پرداخت ها و وضعیت تاهل ارتباط معنی داري مشاهده شد

غیاثی پور و 

همکاران 

(1390) 
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6 

تعیین نظرات مردم 

پیرامون پرداخت هاي 

غیررسمی به پزشکان 

 شهر کرمان

% از مردم اطالعات کافی درمورد پرداخت 70نتایج مطالعه آنان نشان داد که 

دیدگاه افراد پرداخت هاي زیرمیزي هاي غیررسمی )زیرمیزي( داشتند. از 

درصورتی مورد قبول است که بیمار با رضایت خود و بدون درخواست قبلی 

پزشک پول یا هدیه اي به پزشک تقدیم نماید و درصورتی غیر قابل قبول 

است که مطالبه پول از سوي پزشک به ویژه قبل از ارائه خدمت باشد. بر 

دم از مراجع ذي صالح رسیدگی  به % از مر87اساس نتایج این مطالعه 

% از آنان به پیگیري 8/17شکایات در زمینه زیرمیزي اطالعی نداشتند و تنها 

 شکایات امیدوار بودند

ستایش و 

همکاران 

(1386) 

7 

 لیو تحل يریاندازه گ

 يپرداخت ها تیماه

به کارکنان  رسمی ریغ

سالمت به منظور 

به  یترسدس لیتسه

ن خدمات و ارائه کنندگا

 مارستانیدر ب یحیترج

 ونانی يها

به  یرسم ریپرداخت غ 1افراد گزارش کردند که حداقل  %36مطالعه  نیدر ا

 افتیپرداخت را ترس از در نیا لیدل افراد، نی%از ا42پزشک داشته اند.

ادعا کردند که  هی% بق20کردند و  انیاستاندارد ب حد از پایین ترمراقبت 

 ه استمطالعه مشخص شد نی.در اه استا کردرا تقاض یپرداخت نیپزشک چن

پرداخت  میزان اخانواده ب ياقتصاد –یاجتماع يها یژگیکدام از و چیکه ه

 يبرا یاضاف ياحتمال پرداخت ها .ی ارتباط نداشته استرسم ریغ يها

 یمارانیتر از ب شی% ب72 ،باشد یصف انتظار م ازیی که قصدشان رها یمارانیب

در موارد  نیهم چن شوند. یم رشیپذ روتین يروش ها قیاست که از طر

 ی گزارش شده است.جراح ریتر از موارد غ شی%ب 137 زانیم نیا یجراح

Liaropoulos 

et al., 2008 

8 

موثر در  تعیین عوامل

 ریغ يپرداخت ها جادیا

 یدر آلبان یرسم

پرداخت  جادیموثر در ا عواملکرد که  ینکته اذعان م نیه اب پژوهش جیتان

توسط کارکنان سالمت،  نییحقوق پا افتیشامل در یدر آلبان یرسم ریغ يها

 افتیبه در لیتما را دارد، یمتیاعتقاد که سالمت خوب ارزش هر ق نیا

 انیب يبرا هیهد کیدادن  یخدمات بهتر، ترس از درمان نشدن و رسم سنت

 ریغ ياعتقاد داشتند که پرداخت ها يمردم عاد نیهمچن است. یقدرشناس

ارائه  کند. یم جادیدرمان ا ندیرا در طول فرا یو آشفتگ یناامن کی یرسم

آن  يبه شهرت حرفه ای رسم ریغ ياشاره کردند که پرداخت ها زیدهندگان ن

 گردد یم يضرور ریغ یمداخالت درمان زیزند و باعث تجو یها لطمه م

Vian et al., 

2006 

9 

 ریغ يپرداخت ها علل

مراقبت  يبرا یرسم

تفاوت ها و  سالمت يها

 دگاهیها از د نهیدر هز

ارائه مصرف کنندگان و 

درمان  يه براشد افتیمتوسط در نهیکه هز ه استمطالعه نشان داد نیا جینتا

از  زانیم نیکه ا یالدرح بود.دالر 30/6از مصرف کنندگان برابر با  ایماالر

 بود دالر 20/2ارائه دهندگان برابر با  دگاهید

Onwujekwe 

et al., 2010a 
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درمان  يبرا دهندگان

  هیجریدر ن ایماالر

10 

، رشوه ها و ایهداعلل 

و ساختار  درخواست ها

 يپرداخت ها یعاجتما

به پزشکان  یرسم ریغ

 وانیدر تا

در پرداخت  یوانیتا مارانیکه عملکرد ب داده استمطالعه نشان  نیایافته هاي 

به  باکیفیتو  منیخدمات ا افتیپزشکان به منظور در ی بهر رسمیغ يها

یافته هاي نشان داده دارد.  یو اجتماع یفرهنگ عواملدر ریشه  قیصورت عم

 رادرمان  يبرا مارانیب یموانع مال ،سالمتی مل مهیبرنامه ب که اگرچهاست 

 جادیا یفرهنگ يباورها یقیموضوع به صورت عم نیکاهش داده است اما ا

 نیاحساس تعهد دوجانبه ب کی جادیوابسته به ا شده را که درمان خوب،

به  بودپزشکان ممکن  یحت .استنداده  رییرا تغ و پزشکان است مارانیب

از  خود کم جبران درآمد يبرا یرسم ریغ يها داوم از پرداختاستفاده م

سالمت پرداختها را استاندارد و درآمدها را محدود ی مل مهیب يکه برنامه یزمان

 يبرنامه   يهفت سال پس از اجرا یعنی 2002در سال  .اورندبی کرده بود، رو

 یانونق ریرغم غ یعل یرسم ریغ يپرداخت ها زسالمت استفاده ای مل مهیب

در  یرسم ریغ ياشاره به نقش پرداخت ها با وانیتا يبودن هنوز در رسانه ها

 .موجه شناخته شده است وانیتا یفرهنگ سنت

Chiu et al., 

2007 
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 :شده است که هر یک به صورت مجزا در ادامه توضیح داده شده است انجام فاز 6مطالعه حاضر در 

 اول فاز 1-2

مرور نظام مند متون به منظور شناسایی روش ها و استراتژي هاي موجود براي کاهش پرداخت هدف این فاز 

هاي غیررسمی )زیرمیزي(، در نقاط مختلف جهان و در نهایت توجیه روش انتخابی در بخش سالمت جهت 

کاهش . در این مرحله به مرور مطالعاتی پرداخته شد که به روش هاي موجود براي بودش این پدیده کاه

پرداخت هاي غیررسمی )زیرمیزي(پرداخته اند. در این مرحله همچنین روش هاي انتخابی در بخش سالمت 

 شناسایی شد.

 پژوهش طیمح 1-1-2

و 13دایرکت و ساینس 12، اسکوپوس11، امبیس10مدالین لیباز ق یو علوم اجتماع یپزشکي علوم ا داده يها گاهیپا

عبارتند  ندها که در این مرحله براي گردآوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفت بود. برخی از کلید واژه 14کاکرین

 از: 

پرداخت هاي غیررسمی، تقاضاي غیر رسمی، پرداخت هاي زیرمیزي، هدیه نقدي و غیر نقدي، تأمین مالی 

نه هاي سالمت، هزینه هاي خصوصی سالمت، فساد در سالمت، پرداخت هاي از جیب، اقتصاد سالمت، هزی

 زیرزمینی در سالمت، باورها، نگرش ها و رفتار

 پژوهش ی جامعه 2-1-2

و  داشتي وجود ا داده يها گاهیدر پامرتبطی است که مستندات  و مجموعه مقاالت  پژوهش شامل کلیهجامعه 

مد نظر قرار از اینرو پایگاههاي داده اي زیر  اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. در راستاي توانست  می

 گرفتند:

 ، پایگاه اطالعات علمی جهاد19ایران ت، پایگاه نشریا18، و مدالین17، امبیس16دایرکت ، ساینس15اسکوپوس

 21و کاکرین 20دانشگاهی
                                                           
10

Medline 
11

Embase 
12

Scopus 
13

Science Direct 
14

 The Cochrane Library 
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 ورود معیارهای 3-1-2

 زبان هاي فارسیبه  محاسبه پرداخت هاي غیررسمی )زیرمیزي( کهدر زمینه روش هاي موجود براي  مطالعات 

 .بودند رسیدهبه چاپ  به بعد2000سال  انگلیسی بوده و ازو 

 معیارهای خروج 4-1-2

 .ندگرفتنمطالعاتی که به زبانهایی دیگري غیر از زبان فارسی و انگلیسی باشند مورد بررسی قرار 

 ی جستجوی بر مبنای استراتژدیکل واژگان 5-1-2

(Payments demanded by health workers or institutions OR informal payments 

OR informal request OR Under-the-counter payments OR under table payments) 

AND (Health Care Financing OR Health expenditures OR Out-of-pocket payments 

OR Private Health expenditure) AND (Cash OR In-kind transfers OR Tips OR 

Bribes OR Corruption in health OR Underground health economy) AND (beliefs 

OR behavior OR attitudes) 

 فاز دوم 2-2

 این فاز از مطالعه، که در پاسخ به سوال و هدف اختصاصی دوم شکل گرفته است از دو بخش تشکیل می شود:

)هدف دوم: تعیین ابعاد وگستردگی پدیده زیرمیزي بر حسب نوع خدمت، تخصص، نوع بیمارستان و سایر 

 متغیرهاي مهم(

بخش اول: تعیین گستردگی پدیده زیر میزی بر حسب نوع خدمت، تخصص، نوع  1-2-2

 بیمارستان و سایر متغیرها

ظام نمثل سازمان مراجعه به سازمانهاي مربوطه با در این بخش با استفاده از نتایج به دست آمده در فاز اول و 

معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین واحدهاي رسیدگی به شکایات و  پزشکی،

                                                                                                                                                                                           
15

 Scopus 
16

 Science Direct 
17

 Embase 
18

 Medline 
19

 MagIran 
20

 .Scientific Information Database (SID) 
21

 The Cochrane Library 
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رتخانه و دانشگاه هاي علوم پزشکی به این نتیجه رسیدیم که معتبر ترین و جامع همچنین آمار و اطالعات وزا

تحت نظر وزارت بهداشت  1690ی وضعیت پرداخت هاي غیر رسمی در کشور، سامانه ترین منبع به منظور بررس

می باشد. این سامانه مربوط به ثبت شکایات درمورد تعرفه هاي پزشکی می باشد که بعد از اجراي طرح تحول 

از یر میزي اطالعات مرتبط با پدیده ز نظام سالمت راه اندازي شده و شکایات مردم از پزشکان را ثبت می کند. 

استخراج شده و با استفاده از جداول مقایسه اي و آزمون هاي آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار این سامانه 

البته در جاهایی که اطالعات ناقص بود سعی شد از طریق بررسی متون و سایر مطالعات انجام شده در  گرفت.

 کشور، این بخش از مطالعه کامل گردد.

 شمحیط پژوه 1-1-2-2

 معاونت درمان وزارت بهداشت می باشد.مرحله محیط پژوهش در این 

 جامعه پژوهش 2-1-2-2

اسناد و مدارک در دسترس و افراد مطلع نسبت به داده هاي مورد نظر، جامعه پژوهش در ، 1690گزارش سامانه 

 این مرحله را شکل می دهد.

 ام سالمت جمهوری اسالمی ایرانتعیین ابعاد مختلف پدیده زیرمیزی در نظ بخش دوم:  2-2-2

پس از شناسایی گستردگی پدیده زیرمیزي در نظام سالمت ایران، در این بخش با استفاده از مصاحبه نیمه 

ساختارمند، ابعاد )مثبت و منفی( پدیده زیرمیزي هم در بعد کالن و هم در بعد خرد، مورد شناسایی قرار گرفت. 

ز از پزشکان و متخصصان تخصص هاي مختلف پزشکی و سیاستگذاران نظام براي این منظور داده هاي مورد نیا

براي انتخاب افراد از روش نمونه گیري گلوله برفی استفاده شده و در سالمت با کمک سواالت باز استخراج شد. 

نفر از سیاستگذاران نظام سالمت براي شرکت در مصاحبه انتخاب  7پزشک از تخصص هاي مختلف و  8مجموع 

 نفر(. 15ند)در مجموع شد

به صورت حضوري یا پست الکترونیک به مشارکت 23و فرم رضایت نامه 22قبل از مصاحبه، اطالعات پژوهش

تا درصورت رضایت مصاحبه با آنها به صورت حضوري شد و طی یک هفته از آنان خواسته شد کنندگان داده 

اشباع رسیدیم ولی به منظور اطمینان، مصاحبه ها  نفر از افراد مصاحبه شونده به 13در مصاحبه با  انجام شود.

و با رضایت مشارکت کنند گان مصاحبه  گرفتانجام مصاحبه ها به صورت فردي  نفر دیگر ادامه دادیم. 2را با 

                                                           
22

 Information sheet 
23

 Consent form 
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 Framework Approachو کلمه به کلمه پیاده سازي شد و سپس با استفاده از روش  گردیدها ضبط 

analysis  قرار گرفت. تجزیه و تحلیلمورد 

 ها روش تحلیل داده 1-2-2-2

تجزیه و تحلیل داده ها مورد که شامل پنج مرحله زیرمی باشد،  Framework analysisروش  با استفاده از

 .قرار گرفت

o Familiarization:  گوش دادن به  تمامی مصاحبه هاي ضبط شده و تهیه فهرستی از ایده

 هاي کلیدي و تم ها 

o Identifying a thematic framework : شناسایی چارچوب تم ها و دسته بندي کردن

 آن

o Indexing:نمایه سازي و استفاده از چارچوب موضوعی براي همه داده ها 

o Charting: دوباره داده ها با توجه به بخش مناسب از چارچوب موضوعی که به آنها  چینش

 .مربوط است

o Mapping and interpretation ین تم براي تعریف مفاهیم و ارتباط ب: استفاده ازشمایی

جهت دسته  MAXQDA-10افزار  نرم از براي این یافته هاها به منظور ارائه توضیحات. 

 بندي داده ها استفاده شد.

 فاز سوم 3-2

 ییشناسا)است.  یافتهسوم مطالعه شکل  یبه سوال و هدف اختصاص ییپاسخ گو يمطالعه در راستا از فاز این

 طرح تحول نظام سالمت(: ياجرا تار پزشکان پس ازرف ییرروند تغ

شده  یطراح یورفتار پزشکان، از دو سنار ییرتغ ییانجام گرفت، به منظور شناسا یفیکه به صورت ک فاز ینا در

خدمات( و با استفاده  ینسب يتعرفه ها بر اساس کتاب ارزشگذار ي. اجرا2. حفظ وضع موجود و 1استفاده شد)

ساختارمند، نظرات صاحبنظران و پزشکان متخصص  یمهن ياز مصاحبه ها یريو بهره گ ییفاز روش پژوهش ک

مثبت، عدم  ییررفتار پزشکان)تغ ییرخصوص تغ دردر فاز قبل مطالعه به صورت هدفمند انتخاب شده بودند،  که

 ینسب يرطرح تحول نظام سالمت به خصوص ابالغ کتاب ارزشگذا ي(  با توجه به اجرایمنف ییرو تغ ییرتغ

منظور از مصاحبه شوندگان تقاضا  ینا يبرا .شد آوري جمعشده  ینمصاحبه تدو ياستفاده از راهنما باخدمات 

رفتار  ییرتغ ،خدمات نسبی ارزشگذاري کتاب ابالغ عدم و ها تعرفه تغییر عدم فرض بانخست  یوسنار درشد 
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با  شد خواسته ایشاناز گام بعد،  در عنوان کنند.و علل آنرا  بینی یشرا پ یررسمیغ يها پرداخت روند وپزشکان 

رفتار پزشکان را عنوان و علل آن  ییرتغ ،خدمات ینسب يها ابالغ کتاب ارزش شده ییاجرا یوتوجه به سنار

مطرح شده  یوبر دو سنار یمبتن یصورت گرفته در دو مولفه اصل یاز بررس حاصل نتایجکنند.  یانرا ب ییراتتغ

و  یهو تعداد تکرار هر گو يبند طبقهرفتار  ییرمرتبط در قالب علل تغ يو کدها یاصل هاي یهو گو يطبقه بند

 MAXQDAها با استفاده از نرم افزار  . دادهیدگرد قیدتوجه به تعداد تکرار صورت گرفته،  بارفتار  ییرعلل تغ

 قرار گرفت. یلو تحل یهمورد تجز 10نسخه 

 چهارم فاز 4-2

 بیمارستان هاي منتخب در آن دریافت شکل و پزشکان توسط زیرمیزي دریافت میزان تعییناین فاز به منظور 

 به توجه با همچنین و متون مرور اساس بر ساخته محقق نامه پرسش طراحی با مرحله این در صورت گرفت.

 دافرا نظرات اخذ با و ،بود مختلف هاي تخصص در زیرمیزي وسعت دهنده نشان که دوم فاز اول بخش نتایج

 ها آن در زیرمیزي دریافت که هایی تخصص با رابطه در غیررسمی هاي پرداخت فراوانی و میزان نظر، صاحب

 خوشه گیري نمونه طریق از ها بیمارستان انتخاب. شد تعیین دولتیمنتخب   هاي بیمارستان در است تر شایع

 سراسر پزشکی آموزش و درمان تبهداش وزارت پوشش تحت هاي بیمارستان بین از که بود اي مرحله چند اي

 مرحله در منظور این براي. گرفت انجام ،)بیمارستان هاي دولتی( هستند سالمت تحول طرح مشمول که کشور

 ،ندشد انتخاب تصادفی بصورت تهران، کرمان و شیراز استان 3 کشور هاي استان بین از تصادفی بصورت اول

 دو سالمت، تحول طرح در فعال موجود بیمارستانهاي نبی از تصادفی بصورتنیز  استان هر درونسپس 

 درون. ندشد انتخاب گرفته صورت بیماران پذیرش و بخش تعداد مبناي برشان وزن اساس بر بیمارستان

  .شد استفاده دسترس در گیري نمونه از بیماران انتخاب براي ها بیمارستان

 و تعیین حجم نمونه روش جمع آوری داده ها 1-4-2

ماه قبل  6این منظور به بیمارستان هاي منتخب مراجعه شد و لیست شماره تماس بیماران ترخیص شده براي 

ماران ترخیص شده در هر ماه، شماره تلفن هاي آنها به طور تصادفی د. سپس از بین لیست بیگردیآنها دریافت 

ب ماهانه افراد، روند تغییرات مربوط شد. تالش بر این بود تا از طریق انتخا  تماس گرفتهبا ایشان انتخاب شد و 

منتخب نیز بررسی شود. در نهایت از بین لیست بیماران ترخیص شده ي به دریافت زیرمیزي در بیمارستان ها 

نفر از  90د تعدانفر در هر ماه انتخاب شدند که در مجموع در هر بیمارستان  15در هر بیمارستان تعداد 

نفر به عنوان نمونه  90بیمارستان و در هر بیمارستان  6جه به اینکه تعداد با تو. ترخیص شدگان انتخاب شدند
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پاسخ یا پاسخ مبهم و  هاي بی ه بود که با کنارگذاشتن تماسنفر تعیین شد 540انتخاب شدند، حجم نمونه 

ریق مصاحبه تلفنی جمع آوري داده ها از ط شدند. شرکت دادهنفر در مطالعه  487غیرمرتبط، در مجموع 

ردید، بدین صورت که با افراد انتخاب شده تماس گرفته می شد و پس از توضیح موضوع و اخذ رضایت آگاهانه، گ

و پرسشنامه ها  شده، از آنها پرسیده ه استسواالت پرسشنامه مورد نظر که شرح آن در قسمت بعد آورده شد

نام آنها در اختیار هیچ سازمان و نهادي  به افراد شرکت کننده در مطالعه اطمینان داده شد که .گردید میتکمیل 

ت موضوع و عدم همکاري یبا توجه به حساسقرار نخواهد گرفت و اطالعات آنها محرمانه خواهد بود. همچنین 

ده شد از آوردن نام بیمارستان مدیران و به خصوص روساي بیمارستان هاي انتخاب شده، به آنها نیز اطمینان دا

 خودداري نماییم. ها

 ابزار گردآوری داده ها 2-4-2

الت ش سواامه داراي دو بخحقق ساخته استفاده شد. این پرسشنجهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه م

عمومی و اختصاصی بود. سواالت عمومی شامل ویژگی هاي دموگرافیک افراد مثل سن، جنس، درآمد، میزان 

بود و سواالت اختصاصی بر اساس هدف مطالعه  نتمحل سکوو  ، نوع بیمه، بیمه مکمل، میزان درآمدتحصیالت

 سوال بود. 16داراي در مجموع پرسشنامه مورد نظر . طراحی شده بوددر زمینه پرداخت هاي غیر رسمی 

و همچنین داشتن یا نداشتن پرداخت  هاي دموگرافیک افراد مورد مطالعهژگی مربوط به وی 8-1الت اسو

مربوط به اطالعات وضعیت بهداشتی افراد بود  13-9، سواالت بود یکغیررسمی به تفکیک متغیرهاي دموگراف

و شده بود  در پرسشنامه  گنجاندهالت به منظور اینکه افراد نسبت به موضوع حساسیت نشان ندهند، اکه این سو

)پرسشنامه در  به هزینه ها بوده که خود این سواالت از چند بخش تشکیل شده بود مربوط 16تا  14سواالت 

  .سمت پیوست ها موجود می باشد(ق

 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 3-4-3

توزیع پراکندگی، اختالف میانگین و همبستگی بنا بر اهداف ترسیم براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هاي 

 استفاده گردید. 21نسخه  SPSSاستفاده شد که براي انجام آنها از نرم افزار شده، 

 دلفیشناسایی راهکارهای کاهش پرداخت های غیر رسمی با استفاده تکنیک جم: فاز پن 5-2

کار گرفته شد. بر این اساس، اجراي  در مرحله پنجم، و جهت دستیابی به هدف فرعی پنجم، تکنیک دلفی به

ن پیرامونظران  خبرگان و صاحب دیدگاه ارزیابی. در دور اول بینی و اجرا شد پیش دور سهتکنیک دلفی تا 
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داشتن  ملحوظ راهکار نهایی شناسایی شده( با 12راهکارهاي کاهش پرداخت غیررسمی در نظام سالمت ایران )

براي این منظور بر مبناي راهکارهاي . اجراي طرح تحول سالمت بر مبناي تجربه سایر کشورها نظرخواهی شد

 در اختیار خبرگان به صورت ایمیلی یشناسایی شده در فاز اول مطالعه حاضر، این راهکارها در قالب چک لیست

منتخب قرار گرفت. به منظور باال بردن نرخ پاسخگویی، با فاصله یک هفته ایمیل یادآوري خدمت 

شد. تکنیک دلفی در سه دور اجرا شد که در دور اول نظر خبرگان پیرامون راهکارهاي  کنندگان ارسال می شرکت

ر راستاي کاهش پرداخت غیررسمی شناسایی شده در فاز اول متناسب شرایط خاص جمهوري اسالمی ایران د

راهکار از میان راهکارها وارد دور دوم دلفی شد. در نهایت با اجراي دور دوم و دور  12دهی شد و  مطالعه وزن

ي مروري انجام  این سواالت بر مبناي مطالعه بندي و ارائه شد. براي راهکار نهایی شناسایی، اولویت 6سوم دلفی 

 داده پاسخ آن به مرحله این پایان در که سوالیي اول طراحی شد تا ساختار بحث منسجم باشد.  شده در مرحله

 خاص شرایط به توجه با سالمت بخش در زیرمیزي پدیده حذف و کنترل جهت راهکارهایی چه که بود این شد

 وجود دارد؟رو  پیش ایران اسالمی جمهوري

 ی پژوهش جامعه 1-5-2

ي تأمین مالی،  پژوهش در این مرحله شامل خبرگان، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران در زمینهي  جامعه

تعدادي از مصرف کنندگان خدمات بود. خبرگان انتخاب  نظام پزشکی، رسیدگی به شکایات، معاونت درمان و

ص و کارشناسان شده جهت این مرحله را ترکیبی از متخصصان دانشگاهی و سیاستگذاران، پزشکان متخص

. ه بودندي مرتبط با تعرفه ها و پدیده زیرمیزي تشکیل داد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در زمینه

ي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و  گردد که در زمینه متخصصان آکادمیک شامل آن دسته از اساتیدي می

کارشناسان و سیاستگذاران وزارت بهداشت همچنین سیاستگذاري سالمت و اقتصاد بهداشت تخصص دارند. 

ي تعرفه ها و بحث هاي مربوط به پدیده  که در حال حاضر در زمینه ندان و آموزش پزشکی شامل افرادي بوددرم

زیر میزي نظیر معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش بهداشت، پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی و 

در ضمن با توجه به  .ند کار در این زمینه را داشت ي سه سال گذشته حداقل تجربه یا در کردند ... فعالیت می

نقش بخش خصوصی در امر سالمت، از کارشناسان و مدیران بیمارستان ها و مراکز خصوصی نیز در نمونه هاي 

خاص مورد مطالعه استفاده شد )نظر به اینکه بیمارستان ها خصوصی و مراکز خدماتی خصوصی سیاست هاي 

خود را دارند و از اینرو شناسایی میزان همکاري آنها غیر ممکن است لذا نمونه گیري بصورت هدفمند و با 

 گرفت(. صورتاستفاده از تجارب قبلی این مراکز در امر همکاري در طرح هاي پژوهشی 
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 گیری و تعیین حجم نمونه نمونه 2-5-2

ري هدفمند بود که از تکنیک گلوله برفی استفاده شد. در گی گیري در این مرحله از پژوهش نمونه روش نمونه

 هاي متنوع و راهکارهاي مختلفی را ارایه دهند.  گیري سعی شد از افرادي استفاده شود که بتوانند دیدگاه نمونه

حجم نمونه براي هر  گیرند و هاي مختلف قرار  در مورد تعداد حجم نمونه توصیه شده است که خبرگان در طبقه

که با توجه به قرار گرفتن خبرگان در دو  (Hsu and Sandford, 2007)ه بین پنج تا ده نفر باشدطبق

 18وري در نهایت نفر در نظر گرفته شد که پس از جمع آ 25ي آکادمیک و اجرایی، حجم نمونه  دسته

  پرسشنامه دریافت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 ها ابزار گردآوری داده 3-5-2

ها بر اساس مرور متون انجام شده در  ها در دور اول دلفی مصاحبه بود. سواالت این مصاحبه ابزار گردآوري داده

بود که بر اساس  اي پرسشنامه ها دآوري داده. در دور دوم و سوم دلفی، ابزار گره بودي اول تدوین شد مرحله

مورد در مورد راهکارهاي ارایه شده در دور اول را  و میزان توافق خبرگان هها طراحی شد تحلیل محتواي مصاحبه

، نیازي به ي خبرگان در دور اول طراحی شده بودها با توجه به اینکه پرسشنامه بر اساس پاسخ بررسی قرار داد.

 پایایی آن وجود نداشت. تایید روایی و

 ها روش تحلیل داده 4-5-2

افزار  ها از آمار توصیفی )مانند میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، و غیره( در محیط نرم منظور تحلیل داده  به

SPSS  به سه راهکارهابهره گرفته شد. بدین ترتیب که نمره هاي اختصاص یافته براي هر یک از 20نسخه ،

(. براي رسیدن به اجماع 9-7( و موافقت باال )6-4موافقت متوسط ) ،(3-1دند: موافقت کم )بین دسته تقسیم ش

درصد پاسخ  70یی که بیش از راهکارهاتعیین شد.  راهکارهادرصد براي هر یک از  70وجود توافق باالي 

یی که راهکارهاار گرفتند. ي نهایی در چارچوب قرراهکارها( با آنها داشتند بعنوان 9-7دهندگان موافقت باالیی )

یی که موافقت راهکارهادرصد پاسخ دهندگان، موافقت کم با آنها داشتند از چارچوب خارج شدند. 70بیش از 

متوسط با آنها وجود داشت براي نظرخواهی مجدد به اعضاي دلفی ارسال شدند. در مرحله دوم دلفی ضمن اعالم 

داده بودند و نیز میانگین نمره اکتسابی؛ به نظر خواهی راهکارها از نمره اي که افراد در مرحله قبل به هر یک 

باقی مانده که توافق متوسط براي آنها وجود داشت اقدام شد. پس از بررسی و  راهکارمجدد در مورد شش 
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 ( با آنها داشتند9-7) درصد پاسخ دهندگان موافقت باالیی 70یی که بیش از راهکارهاتحلیل نتایج مرحله دوم؛ 

 . مدنظر قرار گرفته و گزارش شدندنهایی  راهکارهايبعنوان 

 روایی و پایایی  5-5-2

در مطالعات کیفی بجاي استفاده از واژه هاي روایی و پایایی از معیارهاي مقبولیت، انتقال پذیري، همسانی و 

فاده می کنیم. براي تاییدپذیري استفاده می شود. براي افزایش مقبولیت از تلفیق در تحقیق و بازنگري است

. شد. هم زمان انجام نیز و تحلیل داده ها شد افزایش انتقال پذیري، نمونه هاي مناسب را انتخاب و جمع آوري 

نتایج شدند تاداده ها توسط پژوهشگران مختلف و ناظران خارجی تجزیه و تحلیل  ،براي افزایش همسانی

 .(82)شد  مام روند پژوهش از ابتدا تا انتها توضیح داده مشابهی به دست آید و براي افزایش تایید پذیري ت

 فاز ششم: اولویت بندی راهکارهای ارائه شده 6-2

ي تکنیک دلفی  هاي شناسایی شده در نتیجه باشد، راهکار ي نهایی پژوهش می ي ششم که مرحله در مرحله

استفاده شد. روش فرایند  24ل سلسله مراتبیمنظور اولویت بندي از الگوریتم فرایند تحلی . بهگردیدندبندي  اولویت

ي اهداف، دانش و تجربه خود  ها را بر پایه کند تا اولویت گیرندگان کمک می تحلیل سلسله مراتبی به تصمیم

 تنظیم کنند. 

صورت زوجی و بر   هاي سیاستی نهایی شده را به منظور اجراي این روش، از خبرگان خواسته شد تا گزینه  به

ي قبل مقایسه کنند. جهت مقایسه، نتایج مرحله سوم و میزان اعتبار هر  رهاي انتخاب شده در مرحلهاساس معیا

، آن داردي سیاستی  اي که هر گزینه با نتیجه شدها خواسته  و از آن گرفتگزینه، در اختیار خبرگان قرار 

 شدکار برده  به 9تا  1جی، مقیاس ي سیاستی مورد ارزیابی قرار گیرد. براي پر کردن ماتریس مقایسات زو گزینه

هاي دیگر، در رابطه با آن معیار مشخص شود. پس از تکمیل ماتریس  تا اهمیت نسبی هر گزینه، نسبت به گزینه

 :شد مقایسات زوجی توسط خبرگان، براي اجراي این روش از الگوریتم زیر پیروي

 الف( بهنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی

هاي نسبی  ي مقایسات زوجی )که به آن وزن یانگین حسابی هر سطر ماتریس بهنجار شدهدست آوردن م  ب( به

 شود( گفته می

                                                           
24

Analytical Hirarchy Process (AHP) 
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 ها ها در میانگین حسابی گزینه هاي نسبی شاخص ج( ضرب وزن

 ها بندي گزینه هد( رتب

یط بر این اساس بهترین راهکار براي کاهش و حذف پدیده زیرمیزي در ساختار نظام سالمت با توجه به شرا

  در قسمت نتایج ارائه شد.خاص جمهوري اسالمی ایران 

 ی پژوهش و نمونه  جامعه 1-6-2

 داده بودند.ي پژوهش را تشکیل  جامعه و نمونه دلفیي  خبرگان انتخاب شده در مرحله

ا در نظر ب شدها: ابزار مورد استفاده در این مرحله پرسشنامه بود که در آن از خبرگان خواسته  ابزار گردآوري داده

طور  تواند داشته باشد، بر اساس معیارهاي از پیش تعیین شده، راهکارها را به اي که هر راهکار می گرفتن نتیجه

هاي سیاستی شناسایی شده توسط همین  زوجی مقایسه کنند. با توجه به اینکه پرسشنامه بر اساس گزینه

 داشت.نیی و پایایی این پرسشنامه نیازي به تایید رواشده بود، خبرگان طراحی 

 ها روش تحلیل داده 2-6-2

 Expert افزار ی بود که در محیط نرمبالگوریتم فرایند تحلیل سلسله مراتاستفاده از  ها روش تحلیل داده

Choice   داده ها پس از ورود به نرم افزار وزن دهی شد و بر اساس وزن بدست آمده توسط هر  گرفت.انجام

 ند.راهکار، اولویت بندي شد
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 نتایج مربوط به هدف اول 1-3

 نجام گرفته بر اساس جدول گانت در مرحله مروریفعالیت های ا 1-1-3

جستجوي اولیه به منظور شناسایی واژه هاي مختلف به کار رفته در مقاالت به منظور یافتن کلید واژه  .1

 هاي متداول 

ر پایگاه هاي داده اي با استفاده از مرور نظام مند متون به منظور بررسی راهکارهاي جستجوي شواهد د .2

 کاهش پرداخت غیر رسمی ، ارزیابی کیفی مقاالت، به دست آوردن متن کامل مقاالت انتخاب شده

ارائه مجموعه اي از راهکارهاي به کار گرفته شده در تجربیات جهانی براي کاهش پرداخت هاي غیر  .3

 رسمی

 جستجوی شواهد2-1-3

 متون مند نظام مرور از استفاده با رسمی غیر پرداخت کاهش راهکارهاي بررسی منظور به مطالعه این در

 سال از  SCOPUS و  PubMed   ؛The Cochrane Libraryشامل الکترونیکی اطالعاتی هاي پایگاه

 . گرفتند قرار جستجو مورد 2015 تا 2000

 راهبرد جستجو 3-1-3

عنوان و . شده است استفاده پایگاه هر براي مناسب جستجوي راهبرد از شده ذکر هاي پایگاه جستجوي جهت

یافت نشد به همین دلیل با انجام یک جستجوي اولیه به منظور شناسایی واژه  (MeSH) سر فصل  مناسبی در 

 قسمت این در واژه ها از کلیدبرخی  هاي مختلف به کار رفته در مقاالت کلید واژه هاي متداول بازیابی شدند.

 از: عبارتند

 “informal payments” , “under-the-counter payments” ,”out-of-pocket payments”  , “under-the-

table payments” , “envelope payments” , gifts ,  “illicit payments”,  “solicited 

payments” ,”gratuities” ,”illegal payments” ,  “unofficial payments” , “ Unofficial 

fees” , bribes , donations ,  “ in cash”  , “ in kind” , “ gratitude money” , “ Unofficial healthcare 

fees” ,” unauthorized fee payments”,  “ quasi-official payments”, “ grey payments”,  “ gift-in-

kind”  ,”informal patient payments, 

health, reduction  ,  elimination  ,  decrease  ,  reduce  ,  decline ,   
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 راهبرد جستجوی منابع به منظور بررسی راهکارهای کاهش پرداخت غیر رسمی -1جدول

 (Search Strategyراهبرد جستجو) منابع جستجو

SCOPUS 

( TITLE-ABS-KEY ( “informal payments”  OR  “under-the-counter 

payments”  OR  “out-of-pocket payments”  ,or  “under-the-table 

payments”  OR  “envelope payments”  OR  gifts  OR  “illicit 

payments” OR  “solicited payments” )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( “gratuities”  OR  “illegal payments”  OR  “unofficial payments”  OR  “ 

Unofficial fees”  OR  bribes  OR  donations  OR  “ in cash”  OR  “ in kind”  OR  “ 

gratitude money”  OR  “ Unofficial healthcare fees”  OR  “ unauthorized fee 

payments”  OR  “ quasi-official payments” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( “ grey 

payments”  OR  “ gift-in-kind”  OR  “informal patient payments”  OR  “corruption 

in health care”  OR  “gratuity for doctors” )  AND  TITLE-ABS-KEY ( “health 

care”  OR  “ Healthcare services receivers”  OR  “healthcare services 

providers”  OR  “ health system” )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( reduction  OR  elimination  OR  decrease  OR  reduce  OR  decline OR  rebate

  OR  scale  down  OR  diminution  OR  eradication  OR  policy ) )  AND  SUBJAREA (

 mult OR  medi  OR  nurs  OR  vete  OR  dent  OR  heal  OR  mult  OR  arts  OR  bus

i  OR  deci  OR  econ OR  psyc  OR  soci )  AND  PUBYEAR  >  1999 

PUBMED 

((((“(informal payments“ OR “under-the-counter payments” OR “out-of-

pocket payments”, OR “under-the-table payments” OR “envelope payments” 

OR gifts OR “illicit payments” OR “solicited payments” OR “gratuities” OR 

“illegal payments” OR “unofficial payments“ OR “ Unofficial fees“ OR 

bribes OR donations OR “ in cash“ OR “ in kind“ OR ” gratitude money” 

OR ” Unofficial healthcare fees” OR “ unauthorized fee payments“ OR “ 

quasi-official payments“ OR “ grey payments“ OR “ gift-in-kind“ OR 

“informal patient payments” OR “corruption in health care” OR “gratuity for 

doctors” )))) AND (((“health care“ OR“ Healthcare services receivers“OR 

“healthcare services providers“ OR ” health system” )))) AND ((((reduction 

OR elimination OR decrease OR reduce OR decline OR rebate OR scale 

down OR diminution OR eradication OR policy strategies)))) 

Search time: 7 october 2015 ;  1:26 pm 

COCHRANE 

#1 “informal payments” 

#2 “under-the-counter payments” 

#3 “out-of-pocket payments” 

#4 “under-the-table payments” 

#5 “envelope payments” 
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#6 “ gifts” 

#7 “illicit payments” 

#8 “solicited payments” 

#9 “gratuities” 

#10 “illegal payments” 

#11 “unofficial payments” 

#12 “Unofficial fees” 

#13 “bribes” 

#14 “donations” 

#15 “in cash” 

#16 “in kind” 

#17 “gratitude money” 

#18 “Unofficial healthcare fees” 

#19 “unauthorized fee payments” 

#20 “quasi-official payments” 

#21 “ grey payments” 

#22 “gift-in-kind” 

#23 “informal patient payments” 

#24 “corruption in health care” 

#25 “gratitude for doctors” 

#26 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 

OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 

OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 

#27 “health care” 

#28 “Healthcare services receivers” 

#29 “healthcare services providers” 

#30 “health system” 

#31 #27 OR #28 OR #29 OR #30 

#32 reduction 

#33 elimination 

#34 decrease 

#35 decline 

#36 rebate 

#37 scale down 

#38 diminution 

#39 eradication 

#40 policy strategies 

#41 reduce 

#42 #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR 

#40 OR #41 
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#43 #26 AND #31 AND #42 

Search limits 

Publication Year 

Between 

Start date
2000

 and End date
2015

 

 

 تعداد منابع جستجو شده -2جدول 

 شده یافت مطالعات تعداد جستجو تاریخ جستجو منبع

SCOPUS 8-9-2015 193 

PUBMED 8-9-2015 145 

COCHRANE 8-9-2015 106 

 

 شده استخراج واهدش غربالگری 4-1-3

 معیارهای ورود مطالعات 1-4-1-3

 کاهش راهکارهاي ارائه براي الزم شواهد که original مقاالت جامع، مرور مند، نظام مرور مقاالت .1

 .کند فراهم را سالمت نظام در زیرمیزي هاي پرداخت

 را سالمت امنظ در غیررسمی هاي پرداخت کاهش هاي استراتژي و راهکارها که شواهدي و مطالعات .2

 .باشد داده ارائه

 میالدي 2015 تا  2000 سال از موجود شواهد و مطالعات .3

 معیارهای خروج مطالعات 2-4-1-3

 بودن تکراري .1

 بودن نامرتبط .2
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 مطالعات و شواهد کیفی سطح بودن پایین .3
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 فرایند انتخاب مقاالت بر اساس معیار پریزما 5-1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرایند انتخاب مقاالت بر اساس معیار پریزما1شکل

 

متون شناسایی شده از طریق بررسی 

های اطالعاتیبانک  

 (444)تعداد = 

شناسایی شده از طریق  متون 

 سایر منابع اطالعاتی

(0)تعداد =   

یی
سا

شنا
 

شانیتعداد متون پس از رفع همپو  

 (388)تعداد =

 

ری
لگ

ربا
 غ

ش
زین

 گ
یی

نها
ت 

اال
 مق

 

 n=31متون غربال شده

 

n 

 

متون خارج شده به دالیل نامرتبط 

 n=357بودن

 

 

  ددد

 

 تعداد مقاالت بررسی شده

n=10 

 

 مقاالت فاقد معیارهای مرتبط

علت: اشاره  ( به21تعداد = )

نکردن به  راهکارهای مورد 

 نظر

 مقاالت کیفی

N= 4 

یمقاالت کم  

N= 3 

کمی/کیفیمقاالت   

N= 3 
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 : مقاالت نهایی وارد شده3جدول 

 عنوان مطالعه نویسنده و سال نوع مطالعه ردیف

,Taryn Vian et. Al کیفی 1  2015  

 

موانع پوشش همگانی سالمت در جمهوری مولداوی: تحلیل سیاست 

 پرداخت از جیب رسمی و غیر رسمی

 TARYN VIAN, LYDIA J کیفی 2

BURAK,2006 

 نگرش و باور مردم در مورد پرداخت غیر رسمی در آلبانی

 Petra Baji, Milena کمی 3

Pavlova, László Gulácsi 

and Wim Groot,2013 

 های پرداخت به نسبت کنندگان مصرف نظرات بررسی

 تحلیل و ای خوشه ترکیبی روش کارگیری به با غیررسمی

 مجارستان موردی مطالعه ،multinomialرگرسیون

 Petra Baji, Milena کمی 4

Pavlova, László Gulácsi 

and Wim Groot,2011 

 دوره طول در جیب از های پرداخت در عدالت در تغییرات

 مجارستان از شواهد: اصالحات

 ,Dina Balabanova کمی وکیفی 5

Martin McKee,2002 
 سالمت های مراقبت برای زیرمیزی های پرداخت درک

 ,Razvan Chereches کمی وکیفی 6

Marius Ungureanu, 

Ioana Rus Catalin 

Baba,2011 

 و رسانه پژوهش، سالمت، نظام در غیررسمی  های پرداخت

 سیاستگذاری

 Peter Gaal ،Martin کمی/ کیفی 7

McKee (2004) 

 INXITپرداخت غیر رسمی بابت مراقبت سالمت و تئوری 

 کمی 8
David Richards 

Hotchkiss (2005) 

پرداخت مستقیم از جیب و بهره مندی از مراقبت های بهداشتی 

 در آلبانی 

پرداخت غیر رسمی برای مراقبت سالمت در اقتصادهای در  Tim Ensor (2004) کیفی 9

 حال گذر
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 Margaret E. Kruk. Godfrey کیفی 10

Mbaruku. Peter C. Rockers 
and Sandro Galea (2008) 

معافیت هزینه های بهداشتی کافی نیست: پرداخت مستقیم از 

 جیب بابت خدمات رایگان در تانزانیا

 یافته های استخراج شده از مطالعات وارد شده  -4جدول 

 عنوان   -1
موانع پوشش همگانی سالمت در جمهوری مولداوی: تحلیل سیاست پرداخت از جیب 

 (Vian et al., 2015b)رسمی و غیر رسمی 

 2015 سال

 انگلیسی زبان

 Taryn Vian et. Al نویسندگان

 هدف/ اهداف
مستند سازي میزان پرداخت از جیب و پرداخت غیر رسمی در مولداوي و تحلیل روند آن در 

 طول زمان و تعیین فاکتورهاي عامل در ایجاد آن

طراحی مطالعه ) کمی / 

 کیفی(

 کمی و کیفی

 یش بودجه خانوار و تحقیقات پیشین و تحلیل اسناد سیاستیآنالیزداده هاي پیما روش شناسی

  جامعه پژوهش

 تحلیل

نرخ پرداخت غیر رسمی در طول زمان کاهش یافته است. علل پرداخت غیر رسمی ترس ار عدم 

دریافت مراقبت سالمت با کیفیت، درخواست براي دریافت سریع تر مراقبت و قدردانی از پزشک 

از ارائه دهندگان عنوان کرده بودند که حقوق پایین از عوامل ایجاد کننده عنوان شده است. برخی 

پرداخت غیر رسمی است که داده هاي حقوق نیز تا حدي این گفته را تایید می کرد. به منظور 

سیاست گذاران می باید تقویت قراردادبندي در سازمان بیمه سالمت ملی را مد نظر  Ipsکنترل 

ا از میزان پرداخت به ارائه دهندگانی که کارمندانشان  ایم پول هاي غیر قرار دهند و مبالغی ر

رسمی را می پذیرند کسر کنند. اصالح قانون بیمه سالمت در مواردي که تقاضاي پول به غیر از 

موارد تصریح شده در قانون  از بیمار شده است را به عنوان تجاوز به حقوق بیمه شده تلقی شود و 

شود. اطالع رسانی به افراد بیمه شده در مورد خدمات و داروهاي  تحت  مشمول جریمه می

پوشش،میزان مجاز مشارکت در هزینه، درصد هزینه داروهاي تحت پوشش،و معادل هاي ژنریک 

داروها از دیگر راهکارهاست. این اطالعات به شکل ساده در دسترس عموم نیستند لذا ارتقاي 

ي تبادل اطالعات به بیمه شدگان به خصوص در اقشار آیب پذیر و روش ها و ابزارهاي ارتباطی برا
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ارتقاي واقعی دانش افراد بسیار مهم است. بیماران داراي بیمه نیز باید  در مورد چگونگی 

افزایش  ازدیگر راهبردها آگاهی داشته باشند. دسترسی به مکانیزم هاي شکایت و جبران خسارت

از طریق تجدید نظر در ساختار پرداخت ها با تاکید بر انگیزش هاي فردي  ارائه دهندگان 

پرداخت مبتنی بر عملکرد است و نیز تشویق سازمان ها با ارائه گرنت به مراکز براي حمایت از 

 .راهبردهاي افزایش شفافیت مانند آنچه در مغولستان و ویتنام صورت گرفته است

 عنوان  -2
 ,Vian and Burak)سمی در آلبانی نگرش و باور مردم در مورد پرداخت غیر ر

2006b) 

 2006 سال

 انگلیسی زبان

 TARYN VIAN, LYDIA J BURAK نویسندگان

 هدف/ اهداف

بررسی باورها و نگرش مردم در پیش بینی تمایل به پرداخت غیر رسمی با استفاده از تئوري 

رفتارها  و بررسی این که آیا باورها نگرش و رفتار گذشته افرادي که تمایل به رداخت غیر رسمی 

 ؟که تمایل ندارند متفاوت است یا خیردارد با آنانی 

طراحی مطالعه ) کمی / 

 کیفی(

 کیفی

 روش شناسی

مرکز در پایتخت که به صورت هدفمند و بر اساس  11مشارکت کننده از  222پیمایش آسان 

وضعیت اجتماعی اقتصادي متفاوت انتخاب شده بودند افراد از پارکها کافه بازار میادین شهري و 

استفاده  ویانبخشی مطالعه کیفی   64ل قرار گرفتند. برخی آیتمهاي پرسش نامه ... مورد سوا

 شد.

 تحلیل

با توجه به این که مشارکت کنندگان اغلب می دانستند که پرداخت غیر رسمی غلط است لذا 

تالش در جهت قانع نمودن آنها در مورد این که این نوع پرداخت روشی غلط و باعث ایجاد فساد 

اثیر کمی در کاهش این عمل خواهد داشت. در عوض راهبردهاي تغییر رفتار را می می شود ت

توان بر شکستن زنجیره باورها یشان در مورد لزوم پرداخت غیر رسمی براي دریافت خدمات با 

کیفیت متمرکز نمود. این راهبرد در واقع متقاعد نمودن مردم در این زمینه است که کارمندان 

از حقوق و مزایا برخوردارندو مردم با خیال راحت می توانند از آنها درخواست  دولتی به حد کافی

خدمات با کیفیت بنمایند و این که کارکنان بخش سالمت در صورت دریافت زیر میزي مورد 

مواخذه قرار خواهند گرفت. راهکار دیگر عمومی کردن برنامه هاي بهبود کیفیت به همراه گزارش 

تواند به قانع کردن مردم مبنی بر دریافت خدمات با کیفیت بدون  دهی شفاف است که می
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پرداخت غیر رسمی منجر شود و کشور آلبانی در این زمینه شروع به عالیت کرده است.سومین 

راهکار این که باید پزشکانی که زیر میزي دریافت می کنند متوجه عواقب رفتار سوء خود شوند 

د مورد مواخذه و تنبیه قرار می گیرند راحت تر در مورد اگر مردم مطمئن شند که این افرا

پرداخت غیر رسمی تصمیم می گیرند. برقراري ارتباط با پزشک و دیگر کارکنان پزشکی می تواند 

یک جایگزین براي پرداخت غیر رسمی شود شاید به این دلیل که شبکه هاي الزام دوجانبه یک 

اد خواهد کرد و شاید این کارکنان از درخواست مزیت مساوي براي پرسنل پزشکی بعدها ایج

 .براي زیر میزي به دلیل شناخت آتها دچار شرمندگی بشوند

 عنوان -3

بررسی نظرات مصرف کنندگان نسبت به پرداخت های غیررسمی با به کارگیری روش 

 Baji)، مطالعه موردی مجارستان multinomialترکیبی خوشه ای و تحلیل رگرسیون

et al., 2013) 

 2013 سال

 انگلیسی زبان

 Petra Baji, Milena Pavlova ,László Gulácsi and Wim Groot نویسندگان

 هدف/اهداف
شناسایی نظرات مصرف کنندگان مراقبت سالمت مجارستان نسبت به پرداخت هاي غیر رسمی 

 به منظور درک بهتر این پدیده

طراحی مطالعه ) کمی/ 

 کیفی(

 کمی 

 پیمایش خانوار وش شناسیر

 سال در مجارستان 18افراد باالي  جامعه پژوهش

 تحلیل

یکی از گام هاي ضروري در مبارزه با پرداخت هاي غیر رسمی، تغییر نگرش مثبت افراد  .1

 نسبت به این پدیده است.

 ارتقاي کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی مراقبت سالمت و .2

ش سالمت می تواند در کنار تغییر نگرش با پدیده فراهم کردن منابع عمومی براي بخ .3

 زیرمیزي مبارزه کند.

تغییرات در عدالت در پرداخت های از جیب در طول دوره اصالحات: شواهد از  عنوان -4
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 (Baji et al., 2012)مجارستان 

 2011 سال

 انگلیسی زبان

 Petra Baji, Milena Pavlova ,László Gulácsi and Wim Groot نویسندگان

 هدف/اهداف
اصالحات، اختصاصا درمورد  دورهبررسی پیش روندگی هزینه هاي خانوار بر سالمت در طول 

 هزینه هاي دارو و تجهیزات پزشکی و پرداخت هاي رسمی و غیر رسمی

کمی/  طراحی مطالعه )

 کیفی(
 کمی

 خانوار مجارستانی 750 -پیمایش بودجه خانوار روش شناسی

 خانوارهاي  مجارستان جامعه پژوهش

 تحلیل
و مجارستان براي ریشه کن کردن پرداخت  CEEدر کشورهاي  copaymentاجراي 

 هاي زیرمیزي

 عنوان -5
 ,Balabanova and McKee)درک پرداخت های زیرمیزی برای مراقبت های سالمت 

2002) 

 2002 سال

 انگلیسی زبان

 Dina Balabanova, Martin McKee نویسندگان

 هدف/اهداف
ت هاي زیرمیزي در بخش سالمت بلغارستان و تعیین مقیاس و تعیین کننده هاي پرداخ

 شناسایی ذي نفعان، ویژگی ها و زمان پرداخت و دالیل پرداخت

طراحی مطالعه ) کمی/ 

 کیفی(
 و کیفی  کمی

 روش شناسی

National survey 

in-depth interviews 

focus groups 
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 خانوارهاي بلغارستان جامعه پژوهش

 تحلیل

 این پدیده: پاسخ هاي سیاستگذاري به

 استقرار نظام بیمه اجتماعی و اصالحات گسترده در نظام سالمت

 کسب درآمد از طریق پرداخت هاي رسمی مصرف کنندگان

استقرار کانال هاي رسمی اما انعطاف پذیر براي مشارکت داوطلبانه بیماران از جمله 

sponsorship, advertising, subscription contracts. 

 دیگر مشارکت در پرداخت در بخش خصوصیارتقاي انواع 

جمع آوري پرداخت هاي غیررسمی در سطح تیمی و سپس توزیع در بین پرسنل 

 پزشکی به منظور حذف نابرابري دریافت زیرمیزي در بین متخصصان

 عنوان -6
 Cherecheş)پرداخت های  غیررسمی در نظام سالمت، پژوهش، رسانه و سیاستگذاری 

et al., 2011b) 

 2011 سال

 انگلیسی زبان

 Razvan Chereches, Marius Ungureanu, Ioana Rus Catalin Baba نویسندگان

 بررسی پرداخت هاي زیرمیزي در نظام سالمت رومانی هدف/اهداف

طراحی مطالعه ) کمی/ 

 کیفی(
 یکمی، کیف

 مرور متون، داده هاي ثانویه جمع آوري شده از رسانه، داده هاي قانونی و سیاسی روش شناسی

 نظام سالمت رومانی جامعه پژوهش

 تحلیل
Copayment  می تواند میزان پرداخت هاي زیرمیزي را کاهش دهد اما به عنوان یک

 مانع براي دسترسی به خدمات نادیده گرفته شده نیز مطرح می شود.

 INXIT (Gaal and McKee, 2004)پرداخت غیر رسمی بابت مراقبت سالمت و تئوری  عنوان  -7

 2004 سال
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 انگلیسی زبان

 Peter Gaal ،Martin McKee نویسندگان

 رسمی غیر پرداخت ماندگاري دالیل تئوریک بررسی .1 هدف/ اهداف

 INXIT تئوري مبناي بر رسمی غیر پرداخت کاهش راهکارهاي بررسی .2

 کیفی/ کمی طراحی مطالعه ) کمی / کیفی(

 مطالعات نظامند مرور روش شناسی

  معتبر ایی داده ایگاههايپ جامعه پژوهش

 حاضر مطالعه هاي یافته اساس بر مجارستان سالمت نظام در رسمی غیر پرداخت کاهش راهکارهاي تحلیل

: 

 پزشکان سوي از داوطلبانه اعالم .1

 رسمی مقامات سوي از شده اعمال قانونی فشارهاي و ممنوعیت .2

 مناسب مالی تأمین جهت پزشکان به افزایشی پرداخت .3

 بیماران توسط خدمات کننده ارائه زادآ انتخاب .4

 مشارکتی پرداخت مختلف اشکال از گیري بهره و تغییر .5

 کنندگان ارائه به داد برون بر مبتنی پرداخت بکارگیري .6

 اجتماعی هاي بیمه براي توجه قابل هاي محدودیت ایجاد .7

 شده مالی تأمین پیش از خدمات ارائه .8

 ,.Hotchkiss et al)مندی از مراقبت های بهداشتی در آلبانی  پرداخت مستقیم از جیب و بهره عنوان  -8

2005) 

 2005 سال

 انگلیسی زبان

 David Richards Hotchkiss نویسندگان

مقایسه تمایل افراد تحت پوشش بیمه نسبت به پرداخت غیر رسمی در مقایسه با افراد فاقد  .1 هدف/ اهداف

 بیمه

مقایسه تمایل افراد ساکن مناطق روستایی به پرداخت غیر رسمی بابت ویزیت پزشکان عمومی  .2

 ساکن شهر در مقایسه با افراد
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مقایسه تمایل افراد ساکن مناطق روستایی به پرداخت غیر رسمی بابت خدمات متخصصان و  .3

 پاراکلینیک ها در مقایسه با افراد ساکن شهر

 تعیین ارتباط بین میزان ثروت افراد و میزان پرداخت مستقیم از جیب .4

 (مطالعه شبه تجربی با گروه کنترل )کمی طراحی مطالعه ) کمی / کیفی(

انتخاب تصادفی از خانوارها و توزیع تصادفی بین دو گروه مداخله و کنترل بر مبناي معیارهاي ورود  روش شناسی

 و خروج

 خانوار شرکت کرده در پیمایش سالمت پایه آلبانی 2000داده هاي حاصل از  جامعه پژوهش

و همچنین افراد شهر نشین و نتایج مطالعه نشان داده که هیچ تفاوتی بین افراد فقیر و غنی  تحلیل

روستایی در میزان پرداخت مستقیم از جیب وجود نداشته است. میزان کلی پرداخت غیر رسمی 

درصد  95درصد برآورد شده بود. از بین کسانی که پرداخت غیر رسمی داشته اند،  7/24معادل 

مطالعه حاکی از گستردگی  اعالم کرده اند که این پرداخت به صورت داوطلبانه بوده است. یافته هاي

موضوع پرداخت غیر رسمی در آلبانی بوده و تفاوت معناداري بین میزان پرداخت غیر رسمی بیماران 

درصد درآمد ماهانه توسط  6/0بستري و بیماران سرپائی وجود دارد. نتایج مطالعه حاکی از پرداخت 

نه هاي مراقبت سالمت را پرداخت درصد کل هزی 4/10خانوار بابت پرداخت غیر رسمی و در مجموع 

درصد از شرکت کنندگان در مطالعه عنوان کردند که  6غیر رسمی تشکیل داده بود. تنها حدود 

هزینه هاي مربوط به پرداخت غیر رسمی مانع دسترسی به خدمات بهداشتی است حتی در دهک 

 هاي درآمدي پایین. 

اخت غیر رسمی در آلبانی، اثربخشی برنامه بیمه بر اساس نتایج مطالعه یکی از مهمترین دالیل پرد

سالمت آلبانی بوده است که با وجود افزایش دسترسی به خدمات مراقبت سالمت اولیه از طریق 

پرداخت حقوق به پزشکان و پزشکان خانواده، از طریق ارائه یارانه به خدمات مراقبت اولیه سالمت و 

غیر رسمی شده است. همچنین نتایج نشان داد در ویزیت و تجویز داروها موجب کاهش پرداخت 

دهه هاي اخیر با افزایش پوشش بیمه میزان پرداخت غیر رسمی براي خدمات و داروها کاهش یافته 

است ولی پوشش بیمه بر ویزیت و خدمات سالمت اولیه تأثیري نداشته است که دلیل این امر در 

افراد بیمه شده نسبت به حق و حقوق خود  مطالعه حاضر مشخص نشده است. همچنین عدم آگاهی

 موجب ترویج پرداخت غیر رسمی شده است. 

مطالعه پیشنهاد می دهد که جهت کاهش پرداخت غیر رسمی در وهله اول می بایست استراتژي 

هاي کاهش پرداخت غیر رسمی می بایست در بیمارستان ها متمرکز شود چرا که بر مبناي یافته ها 

 یکی از مشکالت بیمارستان ها و بویژه بیماران بستري محسوب می شود.  پرداخت غیر رسمی

همچنین مطالعه نشان داد که یکی از عمده دالیل پرداخت غیر رسمی استفاده پزشکان از جایگاه 
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انحصاري خود نسبت به بیماران دانسته شده است که مطالعه پیشنهاد تقویت نظام خدمات مراقبت 

 طه مالی بین پزشک و بیمار می دهد. سالمت اولیه و قطع راب

رابطه بین وضعیت اقتصادي اجتماعی افراد و میزان پرداخت مستقیم از جیب عنوان می کند که می 

بایست از پتانسیل هاي موجود در راستاي توجه هدفمند به افراد آسیب پذیر در تأمین مالی نظام 

 سالمت صورت گیرد.

ی را در راستاي کاهش پرداخت غیر رسمی عنوان می کند از در نهایت این مطالعه استراتژي های

جمله افزایش توانایی متولی نظام سالمت در راستاي شناسایی و تنبیه پزشکانی که متهم به دریافت 

پرداخت غیر رسمی هستند، فرموله کردن پرداخت ها از طریق استراتژي هاي مناسب پرداخت 

که شامل تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد باشد و ارتقاء  خانوار، معرفی نظام تشویق ارائه کننده

 دانش و آگاهی درباره حقوق بیماران و مسئولیت پذیري به ویژه درباره مزایاي بیمه سالمت

    (Ensor, 2004b)   پرداخت غیر رسمی برای مراقبت سالمت در اقتصادهای در حال گذر عنوان  -9

 2004 سال

 انگلیسی زبان

 Tim Ensor نویسندگان

 بررسی وضعیت حال حاضر شیوع پرداخت غیر رسمی .1 هدف/ اهداف

 بررسی تأثیر استراتژي هاي مختلف بر پرداخت غیر رسمی .2

 شناسایی بهترین سیاست موثر بر کاهش پرداخت غیر رسمی .3

 کیفی طراحی مطالعه ) کمی / کیفی(

 مرور نظامند روش شناسی

  امعه پژوهشج

در راستاي حل معضل پرداخت غیر رسمی می بایست برخی راهکارها مد نظر قرار گیرد از جمله  تحلیل

تنبیه پزشکان متهم به دریافت زیر میزي که می تواند میزان دریافت پرداخت غیر رسمی را کاهش 

جدایی پزشکان  دهد. ولی نمی بایست فراموش کرد که بکارگیري مکانیسم تنبیه ممکن است باعث

از بخش دولتی و تمایل به کار در بخش خصوصی براي آنها گردد. یکی دیگر از راهکارهاي پذیرفته 

شده کاهش پرداخت غیر رسمی ثبت رسمی کلیه پرداخت هاي صورت گرفته در نظام سالمت است. 

ه بار بیاورند. البته این روش نیز این خطر را دارد که هزینه هاي رسمی بار مالی اضافی تري را ب
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قانونگذاري نیز می تواند تالشی در راستاي افزایش میزان رقابت بوده و اطالعاتی پیرامون کاال و 

عملکرد خوب تجهیزات به بار آورد و حقوق پایه و قانونی بیماران را ارتقاء بخشد. در مجموع توسعه 

شفاف پزشکان و هدفمندسازي  سیستم شفاف حقوق بیماران، فرآیند ساده اعالم شکایت، قراردادهاي

آن دسته از تسهیالتی که موجب تبانی بین گروه متخصصان و پزشکان می شود از جمله استراتژي 

 هاي مناسب کاهش پرداخت هاي غیر رسمی خواهد بود.

به طور کلی عدم توجه دولت به ماهیت موضعی پرداخت غیر رسمی در سراسر نظام سالمت، موجب  

 استراتژي صورت گرفته در راستاي کاهش پرداخت غیر رسمی بی اثر باشد. می شود تا هر نوع 

روش مقابله با پرداخت غیر رسمی را از مطالعات مختلف استخراج و و مزایا،  5در نهایت این مقاله 

. 1روش عبارتند از :  5معایب و تأثیرات مختلف هر یک را به صورت کامل تشریح می کند که این 

 -. خود تنظیمی2نداردهاي تنظیمی و کنترلی با مدنظر قرار دادند تنبیه خاطیان  استفاده از استا

 -. کنترلی ها مبتنی بر تشویق و افزایش سهم بازار3تنظیم و قانونگذاري توسط اصناف تخصصی  

. 5افشاي نام متخلفان و شرمنده سازي آنها    -. افشاگري4ایجاد انگیزه مثبت براي رفتار خوب   

 وانین مربوط به تعهدات پزشک در قبال حقوق بیمارحقوق و ق

معافیت هزینه های بهداشتی کافی نیست: پرداخت مستقیم از جیب بابت خدمات رایگان در  عنوان  -10

 (Kruk et al., 2008)تانزانیا 

 2008 سال

 انگلیسی زبان

 Margaret E. Kruk. Godfrey Mbaruku. Peter C. Rockers and Sandro Galea نویسندگان

  هدف/ اهداف

 کیفی طراحی مطالعه ) کمی / کیفی(

 مصاحبه عمیق روش شناسی

 خانوار شهري تانزانیا جامعه پژوهش

 دریافت جهت زنان براي رسمی غیر پرداخت شکاه جهت مطالعه این در شده شناسایی راهکارهاي تحلیل

 این توانند می زنان که ایی ویژه برنامه طی زنان به( Voucher) کوپن ارائه: از بودند عبارت خدمات

 دیگر راهکار. رسمی غیر پرداخت براي جمله از کنند مصرف خود خواست شکل هر به رو ها کوپن

 پوشش گسترش موجب که شده توافق خدمات ئهارا جهت خصوصی کنندگان ارائه با قرارداد عقد
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 جمله از سرانه به پرداخت روش تبدیل همچنین. است شده کشورها از بسیاري در عدالت و خدمات

 هر توانند می زنان اساس این بر. شود می خدمات به فقیر زنان دسترسی عدم کاهش راهکارهاي

 دریافت زمان در باشد الزم اینکه نبدو کنند انتخاب را طرح در شده ثبت خصوصی کننده ارائه

 کاهش به قادر را آنها خصوصی خدمات و تسهیالت به یارانه ارائه نهایت در. بپردازند مبلغی خدمات

 .دهد می افزایش خدمات به را هدف جمعیت دسترسی و کرده بیماران از دریافتی مبلغ

 

 راهکارهای استخراج شده از مرور مطالعات -5جدول 

 در سازمان بیمه سالمت ملی  رارداد بنديقتقویت  1

 اصالح قانون بیمه سالمت  و به رسمیت شناختن حقوق بیمه شده و تعیین جریمه 2

 میزان مجاز مشارکت در هزینه اطالع رسانی به افراد بیمه شده در مورد خدمات و داروهاي  تحت پوشش، 3

 و معادل هاي ژنریک داروها ه داروهاي تحت پوششاطالع رسانی به افراد بیمه شده در مورد درصد هزین 4

یب پذیر و ارتقاي سارتقاي روش ها و ابزارهاي ارتباطی براي تبادل اطالعات به بیمه شدگان به خصوص در اقشار آ 5

 واقعی دانش افراد 

 آگاه نمودن بیمه شدگان از چگونگی دسترسی به مکانیزم هاي شکایت و جبران خسارت  6

نگیزش هاي فردي  ارائه دهندگان از طریق تجدید نظر در ساختار پرداخت ها با تاکید بر پرداخت مبتنی بر افزایش ا 7

 عملکرد 

 تشویق سازمان ها با ارائه گرنت براي حمایت از راهبردهاي افزایش شفافیت   8

مات با کیفیت و متقاعد ي بیمه شدگان در مورد لزوم پرداخت غیر رسمی براي دریافت خدشکستن زنجیره باورها  9

نمودن مردم در این زمینه که کارمندان دولتی به حد کافی از حقوق و مزایا برخوردارند و مردم با خیال راحت می 

توانند از آنها درخواست خدمات با کیفیت بنمایند و این که کارکنان بخش سالمت در صورت دریافت زیر میزي مورد 

 مواخذه قرار خواهند گرفت.

 عمومی کردن برنامه هاي بهبود کیفیت به همراه گزارش دهی شفاف 11

 مواخذه و تنبیه پزشکانی که زیر میزي می گیرند 12
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 ایجاد شبکه هاي ارتباطی بین پزشک و بیمار  13

 یکی از گام هاي ضروري در مبارزه با پرداخت هاي غیر رسمی، تغییر نگرش مثبت افراد نسبت به این پدیده است. 14

 ارتقاي کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی مراقبت سالمت 15

 فراهم کردن منابع عمومی براي بخش سالمت می تواند در کنار تغییر نگرش با پدیده زیرمیزي مبارزه کند. 16

 و مجارستان براي ریشه کن کردن پرداخت هاي زیرمیزي CEEدر کشورهاي  copaymentاجراي  17

 استقرار نظام بیمه اجتماعی و اصالحات گسترده در نظام سالمت  ري به این پدیده:پاسخ هاي سیاستگذا 18

 کسب درآمد از طریق پرداخت هاي رسمی مصرف کنندگان 19

 ,sponsorship, advertisingاستقرار کانال هاي رسمی اما انعطاف پذیر براي مشارکت داوطلبانه بیماران از جمله  20

subscription contracts. 

 ارتقاي انواع دیگر مشارکت در پرداخت در بخش خصوصی 21

جمع آوري پرداخت هاي غیررسمی در سطح تیمی و سپس توزیع در بین پرسنل پزشکی به منظور حذف نابرابري  22

 دریافت زیرمیزي در بین متخصصان

23 Copayment  مانع براي دسترسی به می تواند میزان پرداخت هاي زیرمیزي را کاهش دهد اما به عنوان یک

 خدمات نادیده گرفته شده نیز مطرح می شود.

 راهکارهاي کاهش پرداخت غیر رسمی در نظام سالمت مجارستان بر اساس یافته هاي مطالعه حاضر : 24

 اعالم داوطلبانه از سوي پزشکان .1

 ممنوعیت و فشارهاي قانونی اعمال شده از سوي مقامات رسمی .2

 ان جهت تأمین مالی مناسبپرداخت افزایشی به پزشک .3

 انتخاب آزاد ارائه کننده خدمات توسط بیماران .4

 تغییر و بهره گیري از اشکال مختلف پرداخت مشارکتی .5

 بکارگیري پرداخت مبتنی بر برون داد به ارائه کنندگان .6

 ایجاد محدودیت هاي قابل توجه براي بیمه هاي اجتماعی .7

 ارائه خدمات از پیش تأمین مالی شده .8
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زایش توانایی متولی نظام سالمت در راستاي شناسایی و تنبیه پزشکانی که متهم به دریافت پرداخت غیر رسمی اف 25

هستند، فرموله کردن پرداخت ها از طریق استراتژي هاي مناسب پرداخت خانوار، معرفی نظام تشویق ارائه کننده که 

آگاهی درباره حقوق بیماران و مسئولیت پذیري به شامل تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد باشد و ارتقاء دانش و 

 ویژه درباره مزایاي بیمه سالمت

تنظیم و  -. خود تنظیمی2. استفاده از استانداردهاي تنظیمی و کنترلی با مدنظر قرار دادند تنبیه خاطیان  1 26

ایجاد انگیزه مثبت براي رفتار  -. کنترلی ها مبتنی بر تشویق و افزایش سهم بازار3قانونگذاري توسط اصناف تخصصی  

. حقوق و قوانین مربوط به تعهدات پزشک در قبال 5افشاي نام متخلفان و شرمنده سازي آنها    -. افشاگري4خوب   

 حقوق بیمار

 (،  Voucherارائه کوپن ) .1 27

و  عقد قرارداد با ارائه کنندگان خصوصی جهت ارائه خدمات توافق شده که موجب گسترش پوشش خدمات .2

 می شود. عدالت

 تبدیل روش پرداخت به سرانه .3
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ابعاد و گستردگی پدیده زیرمیزی بر حسب نوع خدمت، نوع بیمارستان و سایر  2-3

 )هدف دوم( متغیرها

و آموزش  درمان ،معاونت درمان وزارت بهداشت 1690 سامانه نتایج این قسمت از مطالعه از طریق داده هاي

 متون صورت گرفته بدست آمد. بررسی  با و همچنین پزشکی

 بر حسب تخصص پزشکان نتایج مربوط به گستردگی پدیده زیرمیزی 1-2-3

ارائه شده  1395تا  1393، توزیع و گستردگی پدیده زیرمیزي بر حسب تخصص پزشکان از سال 6در جدول 

 است. 

 شکایت ثبت شده به تفکیک تخصص -6جدول 

 ددرص فراوانی تخصص درصد فراوانی تخصص

 60.15 1532 نامشخص

 2.24 57 عمومی جراحی متخصص

 0.71 18 سایر

 1.53 39 ریمجا و کلیه جراحی متخصص 2.16 55 پزشکی دکترای

 0.90 23 باعصا و مغز جراحی متخصص 0.16 4 روانشناس تخصصی دکترای

 1.30 33 پزشکی چشم متخصص 0.12 3 سنتی طب تخصصی دکترای

 1.02 26 رادیولوژی متخصص 0.12 3 یهتغذ علوم تخصصی دکترای

 0.08 2 دهان رادیولوژی متخصص 0.04 1 مانیدر گفتار تخصصی دکترای

 0.94 24 روانپزشکی متخصص 4.44 113 دندانپزشکی دکترای

 5.50 140 زایمان و زنان متخصص 0.08 2 قانونی پزشکی متخصص

 0.39 10 توان و فیزیکی طب متخصص 0.47 12 دار پروانه کارشناس

 0.04 1 کار طب متخصص 0.04 1 شناسی آسیب متخصص
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 1.49 38 کودکان متخصص 3.38 86 ارتوپدی متخصص

 2.43 62 بینی و حلق و گوش متخصص 0.39 10 روان اعصاب متخصص

 0.20 5 عفونی بیماریهای متخصص 1.77 45 پوست بیماریهای متخصص

 1.22 31  قلب هایبیماری متخصص 5.10 130 داخلی بیماریهای متخصص

 0.24 6 بیهوشی متخصص 1.37 35 داخلی بیماریهای متخصص

  2547 جمع

اختالف میانگین بین 

 های مختلف تخصص

 سطح معناداري آماره

3,321 0,089 

 

و مربوط به تعرفه از پزشکان شکایت  2547نشان می دهد در مجموع  6همانطور که یافته هاي جدول شماره 

 5,50)صورت گرفته است که بیشترین تعداد شکایات مربوط به متخصصان زنان و زایمان  تخصص هاي مختلف

( و طب کار درصد 0,04هاي غیرتهاجمی نظیر گفتار درمانی ) و کمترین تعداد شکایات مربوط به تخصصدرصد( 

 ( بوده است.درصد 0,04)

ورت گرفته، از آزمون تحلیل واریانس هاي مختلف از نظر میزان شکایات ص به منظور بررسی اختالف بین تخصص

 1550یک طرفه استفاده شد. براي این منظور در ابتدا شکایاتی که در آن تخصص پزشک مطرح نشده بود )

هاي مختلف از نظر تعداد شکایات ثبت  اختالف معناداري بین تخصص مورد( کنار گذاشته شد. نتایج نشان داد

 (.f ،0,089 =p=3,321است ) شده بابت پرداخت غیررسمی وجود نداشته
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 نتایج مربوط به گستردگی پدیده زیرمیزی بر حسب نوع خدمات دریافتی بیماران 2-2-3

جدول شماره دو تعداد شکایات را بر حسب نوع خدمت نشان می دهد که بر این اساس بیشترین شکایت مربوط 

 به بیماران سرپایی بوده است.

 بر حسب نوع خدمت تعداد شکایات صورت گرفته -7جدول 

 درصد تعداد نوع خدمت

 37,8 965 بستری

 61,4 1564 سرپایی

 0,8 18 نامعلوم

 100 2547 جمع

 

 38هاي صورت گرفته مربوط به خدمات سرپایی و قریب به  درصد شکایت 61، بیش از 7بر مبناي نتایج جدول 

 درصد شکایات مربوط به خدمات بستري بوده است.
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 ها ربوط به گستردگی پدیده زیرمیزی به تفکیک استان و شهرستاننتایج م 3-2-3

یافته هاي مربوط به شکایت از پزشکان در زمینه تعرفه هاي پزشکی را به تفکیک هر استان  8جدول شماره 

 نشان می دهد. 

 تعداد شکایات صورت گرفته به تفکیک استان و شهرستان -8جدول 

 فراوانی محل فراوانی محل

 شرقی انآذربایج

 1 آذرشهر
 خراسان

 لیشما

 1 اسفراین

 6 بجنورد 4 اهر

 7 جمع 1 آباد بستان

 1 بناب

 خوزستان

 12 آبادان

 70 اهواز 53 تبریز

 1 شبستر
 بندر

 شهرماه
4 

 1 بهبهان 1 شیر عجب

 2 دزفول 10 مراغه

 1 شوش 1 ملکان

 1 اللی 2 میانه

 75 جمع
 مسجد

 مانسلی
1 

 غربی ذربایجانآ

 92 جمع 16 ارومیه

 1 خوي

 زنجان

 2 ابهر

 1 خدابنده 1 دژ شاهین

 7 زنجان 3 میاندوآب

 10 جمع 1 ماکو

 1 نقده

 سمنان

 2 دامغان

 3 سمنان 23 جمع

 اردبیل

 6 شاهرود 7 اردبیل

 11 جمع 4 دآبا پارس

 و سیستان 1 رشه مشگین

 لوچستانب

 2 بهار چاه

 2 زابل 2 نمین
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 5 زاهدان 14 جمع

 اصفهان

 9 جمع 62 اصفهان

 3 رشه خمینی

 فارس

 137 شیراز

 1 فسا 1 خوانسار

 1 کازرون 1 رشه شاهین

 1 گراش 3 شهرضا

 3 الرستان 4 کاشان

 1 مرودشت 1 گلپایگان

 144 جمع 1 آباد نجف

 76 جمع

 قزوین

 1 البرز

 البرز

 1 رازه ینبوئ 1 ساوجبالغ

 1 تاکستان 56 کرج

 7 قزوین 1 آباد نظر

 10 جمع 58 جمع

 24 قم قم 1 ایالم ایالم

 بوشهر

 1 برازجان

 کردستان

 3 بانه

 1 سقز 11 بوشهر

 3 سنندج 1 جم

 4 مریوان 1 دشتستان

 11 جمع 14 جمع

 تهران

 1 نامشخص

 کرمان

 1 بم

 2 جیرفت 8 اسالمشهر

 3 رفسنجان 1 اندیشه

 5 سیرجان 3 بهارستان

 8 کرمان 3 بومهن

 3 کهنوج 1 پاکدشت

 22 جمع 1573 تهران

 4 مکری رباط

 کرمانشاه

 2 ادآب اسالم

 1 جوانرود 1 رودهن

 1 ذها پل سر 12 ري

 40 کرمانشاه 7 شهریار
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 44 جمع 1 قدس

 1 قرچک

 کهگیلویه

 1 گچساران

 1 وجیاس 1 مالرد

 2 جمع 6 ورامین

 1623 جمع

 گلستان

 1 گز بندر

 1 آباد علی 4 کرد شهر محال چهار

 بیجنو خراسان

 1 کالله 9 بیرجند

 11 گرگان 1 فردوس

 1 قائنات
 گنبد

 وسکاو
4 

 18 جمع 11 جمع

 يرضو خراسان

 3 جام تربت

 گیالن

 1 نامشخص

 1 آستارا 5 ریهحید تربت

 14 رشت 2 درگز

 2 رودبار 3 سبزوار

 1 فومن 2 فریمان

 2 الهیجان 2 قوچان

 1 لنگرود 1 گناباد

 22 جمع 91 مشهد

 9 نیشابور

 لرستان

 3 الیگودرز

 1 بروجرد 118 جمع

 هرمزگان

 3 آباد خرم 27 بندرعباس

 1 کوهدشت 1 بندرلنگه

 8 جمع 3 کیش

 1 میناب
 مازندران

 6 بابل

 1 تنکابن 32 جمع

 یزد

 1 ابرکوه

 همدان

 1 رزن

 1 کبودرآهن 11 یزد

 1 مالیر 12 جمع

 10 جمع نامشخص
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شکایت و کمترین مربوط به استان  1623بر اساس نتایج جدول فوق، بیشترین شکایات مربوط به استان تهران با 

 ایالم در مجموع با یک شکایت بود.
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 پدیده زیرمیزی بر حسب ویژگی دموگرافیک شاکیاننتایج مربوط به گستردگی  4-2-3

فراوانی شکایت صورت گرفته از پزشکان را براساس ویژگی هاي دموگرافیک افراد  9یافته هاي جدول شماره 

 نشان می دهد. 

 شاکیانشکایات صورت گرفته از پزشکان بر اساس ویژگی های دموگرافیک  -9جدول 

 حقیقی با حقوقی بودن افراد

 درصد تعداد تغیرنوع م

 41.4 1056 حقیقی

 58 1478 حقوقی

 0.6 13 نامعلوم

 جنسیت

 29 741 مرد

 10.8 277 زن

 60.2 1529 نامعلوم/شخصیت حقوقی

 

و از نظر جنسیت ( بوده درصد 58 )داراي شخصیت حقوقی  شاکی بر اساس نتایج این جدول، بیشتر افراد

مسئله مورد نظر در این بخش،  مطرح شده بوده است.درصد(  29) شکایت کنندگان، اکثر شکایات توسط مردان

هاي جنسیتی را تحت تأثیر  باشد که تفسیر یافته درصد( می 60,2حجم باالي افراد ناشناس از نظر جنسیتی )

 دهد. قرار می
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نتایج مربوط به اثرات پرداخت های غیر رسمی از دیدگاه پزشکان و متخصصان نظام  5-2-3

 سالمت

نفر از پزشکان، متخصصان و افراد مطلع نسبت  15ق مصاحبه با قسمت از مطالعه به صورت کیفی و از طری این

)مشخصات  10صورت گرفت که نتایج آن در جدول شماره به موضوع که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، 

نشان  10یافته هاي جدول شماره  همانطور که)یافته هاي مطالعه( عنوان گردیده است.  11افراد مورد مطالعه( و 

و متخصصان  ، صاحبنظراننفر را سیاستگذاران 6نفر از افراد شرکت کننده در مصاحبه را پزشکان و  9می دهد 

 به  نظام سالمت تشکیل داده اند.

 مشخصات افراد شرکت کننده در مصاحبه -10جدول 

 * سابقه کار )سال( جنسیت نوع تخصص نام سازمان ردیف

1 

 4ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )وز

 نفر(

 15 مرد PhDپزشک عمومی/ 

 8 مرد دکتراي تخصصی 2

 11 زن پزشک عمومی 3

 24 مرد جراح عمومی  4

5 

 نفر( 3سازمان نظام پزشکی )

 6 مرد کارشناسی ارشد

 17 مرد دکتراي تخصصی 6

 23 مرد جراح مغز و اعصاب 7

8 
 نفر( 2پزشکی قانونی )

 12 مرد زشک عمومیپ

 7 زن دکتراي تخصصی 9

 9 زن پزشک عمومی نفر( 1سازمان تأمین اجتماعی ) 10

 14 مرد کارشناس ارشد مدیریت نفر( 1سازمان بیمه سالمت ) 11

 33 مرد جراح قلب )کمیسیون بهداشت( مجلس شوراي اسالمی  12

13 

 نفر( 3بخش خصوصی )بیمارستان/مطب( )

 17 مرد متخصص ارتوپدي

 11 زن متخصص قلب و عروق 14

 21 مرد کارشناس ارشد مدیریت 15

 * برای پزشکان سابقه از زمان فراغت و شروع به طبابت درنظر گرفته شده است.
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کنندگانی که به صورت هدفمند انتخاب و در مطالعه  بیشترین شرکت، 10 شماره بر مبناي نتایج جدول

نفر بوده است. تالش بر این بود با توجه به  4رمان و آموزش پزشکی با کردند از وزارت بهداشت، د شرکت

هاي مرتبط از جمله پزشکی قانونی، نظام پزشکی، بخش  حساسیت و دامنه موضوع مورد بررسی از سازمان

هاي سالمت نیز نمایندگان در مطالعه حاضر حضور داشته باشند تا جنبه حداکثر تنوع  خصوصی و حتی بیمه

درصد(  26,6نفر از شرکت کنندگان زن ) 4در این میان  موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.رعایت و 

سال  15,2درصد( را مردان تشکیل داده بودند. همچنین میانگین سابقه کاري شرکت کنندگان  73,4نفر ) 11و 

 . بوده استدر زمینه نظام سالمت 

( ارائه 10سمی را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه )جدول اثرات منفی و مثبت پرداخت غیرر 11جدول 

 کرده است. 

 اثرات مثبت و منفی پرداخت های غیر رسمی از دیدگاه پزشکان و متخصصان نظام سالمت -11جدول 

 تعداد تکرار کد تم اصلی مولفه اصلی

اثرات مثبت پرداخت های 

 غیر رسمی در نظام سالمت

 7 داشتی و رقابت بین آنها افزایش تالش کارکنان به -1

 5 باقی ماندن ارائه دهندگان در بخش دولتی -2

 4 دسترسی به خدمات و بهبود کیفیت -3

اثرات منفی پرداخت های 

 غیر رسمی در نظام سالمت

 11 اجتماعیاثرات بد آن بر روي عدالت و برابري  -1

-و آسیب رساندن به رابطه پزشکپزشکی  کادراز بین رفتن اعتماد به  -2

 بیمار
9 

 9 از بین رفتن شفافیت در ارائه خدمات -3

 7 به ویژه ارزش هاي مذهبی تهدید ارزشهاي جامعه -4

 ترویج روند هاي درمانی غیرضروري و نامناسب  -5

 آسیب رساندن به عملکرد نظام سالمت -6
6 

 

ه شوندگان مرتبط هاي اصلی بر مبناي فراوانی و تعداد تکرار از طرف مصاحب که گویه 11بر اساس نتایج جدول 

شده است، در زمینه اثرات مثبت بیشترین تأکید بر افزایش تالش کارکنان بهداشتی و رقابت بین آنها براي انجام 

 تر بود.  کار با کیفیت
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بینی که تا حدودی باعث میشه  بیشتر جنبه منفی داره تا مثبت ولی خب از اون ور اگه نگاه کنی می ی درسته زیرمیز"

ن متخصصان و پزشکان برای جلب مشتری با توجه به تغییر کیفیت کاریشون بیشتر بشه که به نظر من که رقابت بی

 (7)ش.ک  "…از نظر اقتصادی میشه مثبت ارزیابیش کرد حاال نه برای بیمار 

کنندگان در مطالعه، حفظ نیروي انسانی متخصص  از جمله تأثیرات مثبت پرداخت غیررسمی از دیدگاه شرکت

کردند که داشتن  کنندگان در مطالعه بود. ایشان عنوان می نفر از شرکت 5دولتی بود که مورد تأکید در بخش 

شود  آورد، باعث می پرداخت غیررسمی با توجه به اینکه درآمد مورد انتظار پزشکان در بخش دولتی را فراهم می

مام تالش خود را معطوف به کار تا پزشکان به جاي اشتغال در دو بخش دولتی و خصوصی به صورت همزمان، ت

 در بخش دولتی کنند.

ها واقعی نیست، پزشک چیکار میکنه یا میاد پرداخت غیررسمی دریافت میکنه یا اینکه  شما نگاه کنید وقتی تعرفه"

هام به بخش خصوصی ارجاع میده، در نهایت پول رو بیمار باید  میره بخش خصوصی و به صورت غیرمستقیم مریض

ش خصوصی چه بخش دولتی چه بهتر در بخش دولتی باشه که تمرکز کامل پزشک هم تو یک بخش بده چه بخ

 (13)ش.ک  "…معطوف بشه و دنبال بازاریابی بخش خصوصی نباشه

شود و به نوعی  در همین راستا گفته شد که پرداخت غیررسمی چون باعث ماندگاري پزشک در بخش دولتی می

بود کیفیت و کمیت خدمات خواهد شد چرا که در کنار تأمین درآمد مورد انتظار یابد، باعث به درآمد افزایش می

پزشکان، رقابت بین پزشکان در بخش دولتی نیز تشدید شده و آنها در تالش براي بهبود کیفیت کاري خود 

 خواهند بود.

خره وقتی پزشک من میگم همه اینایی که گفته شد در این راستاست که کمیت و کیفیت بهتر بشه دیگه، باال"

میشه که کیفیت  باعثخیالش از درآمدش راحت باشه کیفیت کاریش رو باال میبره حاال این رقابت بین پزشکان هم 

 (14)ش.ک  "… بشه بهترباز 

پیرامون اثرات منفی نیز باالترین تکرار مربوط به تأثیر منفی پرداخت غیررسمی بر عدالت و برابري اجتماعی بود. 

هاي غیررسمی با توجه به ارتباط مستقیم آن  ندگان بر این باور بودند که با افزایش میزان پرداختکن اکثر شرکت

با وضعیت معیشتی مردم و نظر به نوع کاالي مورد مبادله در نظام سالمت، عدالت و برابري در سطح جامعه به 

کنندگان شناخته  یدگاه شرکتهاي کمرشکن از د افتد چرا که پرداخت غیررسمی یکی از دالیل هزینه خطر می

 شد. می
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بینی که جامعه ملتهب شده و  به نظر من هرقدر این پدیده بیشتر بشه )پرداخت غیر رسمی( شما ناخودآگاه می"

عدالت توش از بین رفته، چون مردم بخاطر سالمتیشون سعی می کنن فرش و لباسشونم بفروشن ولی خدمات رو 

 (12)ش.ک  "…عدالتی در سطح جامعه میشه به نظر منخالصه این باعث بی  …دریافت کنند

کنندگان در مطالعه، از بین رفتن اعتماد  ها و تأثیرات منفی پرداخت غیررسمی به عقیده شرکت از جمله چالش

هاي  نسبت به قشر پزشکی در دیدگاه مردم بود. آنها عنوان کردند که گرفتن پرداخت غیررسمی با شیوه

بیمار به شدت آسیب می -رابطه پزشکفتن اعتماد مردم به کلیه پزشکان گردیده و غیررسمی باعث از بین ر

 دهد جامعه پزشکی را در معرض بدبینی جمعی مردم قرار میو  بیند

ببینید حتی یک نفر، حتی یک نفر از این قشر وقتی میاد یه کار خطایی میکنه مثالً پول اضافی میگیره یا رشوه "

یل حساسیت و جایگاهشون تو جامعه خیلی تو چش میان و باعث میشه که مردم نسبت به میگیره یا هرچیزی، به دل

 (1)ش.ک  "…کل جامعه و نه فقط یک نفر بدبین بشن و این برای حرفه پزشکی سم هستش

هاي اجتماعی نیز از جمله نکات منفی ناشی از  از بین رفتن شفافیت در ارائه خدمات و همچنین تهدید ارزش

گردد  کنندگان در مطالعه بود. به اعتقاد ایشان، پرداخت غیررسمی باعث می رسمی به عقیده شرکتپرداخت غیر

هایی نظیري پرداخت  در جامعه از بین رفته و ارزش …هاي اجتماعی نظیر اعتماد، قبیح بودن رشوه و  تا ارزش

افت هاي زیرمیزي با توجه از طرفی دری غیررسمی جهت دریافت خدمات با کیفیت و بدون نوبت جایگزین گردد.

مرسوم شدن این دریافت ها و پرداخت ها تهدیدي است و  غیرشرعیبه ارزش ها و باورهاي مذهبی جامعه ایران، 

 براي ارزش هاي مذهبی است.

من اعتقاد دارم اصل ضربه پرداخت غیررسمی به عدالت نیست، به نظر من اینکه اساس فرهنگی جامعه تحت تأثیر "

عین پرداخت رشوه بیاد جزء ارزشهای جامعه قرار بگیره و راستی و درستی از بین  یخطرناکتره، وقتی ارزشقرار بگیره 

من میگم این پرداخت )غیر رسمی( باعث  …بره، این به مراتب خطرناکتره چون می تونه نسل به نسل منتقل بشه

شه که اون موقع مداخالت مختلف هم میشه ارزش پرداخت رشوه یا حق بودن پرداخت غیررسمی در جامعه منتشر ب

تقاضاي القایی نیز به نوعی یکی از مهمترین نکات منفی پرداخت (11)ش. ک  "نمیتونه کاری از پیش ببره

کنندگان در مطالعه بود. آنها عنوان کردند که زمانی که پرداخت غیررسمی در  غیررسمی از دیدگاه شرکت

توانند از این راه اقدام به تلقین  و متخصصان فرصت طلب میسیستم وجود داشته باشد، برخی از پزشکان 

خدمات غیرضروري به بیماران جهت افزایش درآمد خود کنند که به دلیل عدم تقارن اطالعات بیمار و پزشک 

 دهد. این روند رخ می
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دربیاره میاد هی تند ببینید وقتی یک پزشک بی اخالق ببینه که می تونه به اصطالح مردم رو گمراه کنه و ازشون پول "

تند اسکن و آزمایش غیرضروری تجویز می کنه که نتیجه اش باال رفتن هزینه های نظام سالمت به دلیل شکل گیری 

 (2)ش.ک  "…تقاضای القایی میشه دیگه

در نهایت، اثرات منفی این گونه پرداخت ها، منجر به آسیب رساندن به عملکرد کلی نظام سالمت می شود. 

رداخت از جیب، مواجه خانوار با هزینه هاي کمرشکن و انصراف از درمان یا به تاخیر انداختن درمان افزایش پ

وقتی خانواده اي » از جمله اثرات منفی این گونه پرداخت ها است. و پیامدهاي منفی بلند مدت توسط بیماران

ردازد، دیگر پولی براي تهیه غذاي د براي خدمات سالمت زیرمیزي بپمجبور می شو که توان مالی چندانی ندارد،

مناسب باقی نمی ماند و ممکن است فرزندان آن خانواده با سوء تغذیه مواجه شوند و این سیکل معیوبی که آغاز 

 «.شده، هزینه هاي سنگینی بر نظام سالمت متحمل خواهد کرد

 



63 | P a g e  
 

حول نظام سالمت شناسایی روند تغییر رفتار پزشکان پس از اجرای طرح تنتایج مربوط به  3-3

 )هدف سوم(

یافته هاي این قسمت از مطالعه تغییر رفتار ارائه دهندگان خدمات سالمت و همچنین در صورت تغییر رفتار، 

که نتایج آن در  بعد از اجراي طرح تحول نظام سالمت نشان می دهد زیرمیزيعلل آن را نیز در مورد دریافت 

 عنوان شده است.  12جدول 

 ی تغییر رفتار ارائه دهندگان خدمات سالمت و علل آن بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمتبررس -12جدول 

 تعداد علل گویه اصلی مولفه اصلی

 حفظ وضع موجود

 تغییر رفتار مثبت

 )کاهش دریافت زیرمیزي(
 1 رقابتی شدن بازار پزشکان به دلیل افزایش تعداد پزشکان

 تغییر رفتار منفی

 زیرمیزي()افزایش دریافت 

 واقعی نبودن تعرفه ها خدمات درمانی

 پرداخت نامنظم به پزشکان

 نرخ تورم باال در کشور 

 باال رفتن هزینه هاي خدمات سالمت

 با سایر مشاغل و کشورهادرآمد خود مقایسه 

8 

4 

3 

3 

2 

 - - عدم تغییر رفتار

ها  اجرای  تعرفه

جدید بر اساس 

کتاب ارزشگذاری 

 نسبی خدمات

 رفتار مثبت تغییر 

 )کاهش دریافت زیرمیزي(

 افزایش نظارت در قالب اجراي طرح و حساسیت نظام سالمت

 جبران درآمد هدف پزشکان به صورت قانونی

 کاهش اختالف بین گروههاي مختلف پزشکی

 برخورد با پزشکان متخلف نظامند شدن

6 

5 

5 

2 

 تغییر رفتار منفی 

 )افزایش دریافت زیرمیزي(

 درآمد هدف پزشکان باالتر بردن

 مشروع سازي پرداخت غیررسمی

3 

3 
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 عدم تغییر رفتار

 باال بودن حجم باالي پرداخت غیررسمی در بخش خصوصی

 فقدان ارزیابی مبتنی بر شواهد پیرامون مسئله 

 ها با وجود تغییر اسمی عدم تغییر واقعی تعرفه

 تعویق پرداختی پزشکان به دلیل حجم باالي دیون

4 

3 

2 

1 

 

 نظام عرصه خبرگان و پزشکان از نفر 15 با مصاحبه از شده استخراج کدهاي و ها گویه ها، مولفه 12 جدول

 و موجود وضع حفظ اصلی مولفه دو اساس آن بر. دهد می نشان را غیررسمی پرداخت بحث با مرتبط و سالمت

پزشکان  یرفتار آت غییرت اجاستخر جهت شده مطرح سناریو دو عنوان به خدمات نسبی هاي ارزش کتاب اعمال

 .گردید استخراج ایشان دیدگاه و گرفت قرار ییها پرسش قالب در کنندگان شرکت یاردر اخت

گذاری نسبی خدمات در قالب طرح تحول  حفظ وضع موجود )عدم اجرای کتاب ارزش -الف

 سالمت(

رفتار  ییر(، تغیرمیزيز یافتررفتار مثبت )کاهش د ییرتغ یاصل یهحفظ وضع موجود، سه گو يسناریو قالب در

 یههر گو يمطرح شده برا يشد. کدها ییدر رفتار پزشکان شناسا ییر( و عدم تغیرمیزيز یافتدر یش)افزا یمنف

 با توجه به حداکثر تکرار صورت گرفته در جدول ارائه شده است.

 سوي از شده مطرح کتهن تنها و مهمترین( زیرمیزي دریافت)کاهش  مثبت رفتار تغییر اصلی گویه قالب در

شدن بازار  یرقابت یلنه چندان دور به دل اي یندهپزشکان در آ یندر ب یرمیزيز یافتکاهش در ،کنندگان شرکت

جذب پزشکان و  یتظرف یشافزا یلکنندگان عنوان کردند که به دل از شرکت یپزشکان و نظام سالمت بود. برخ

پزشکان به منظور  ینب یبه بازار کار، رقابت قابل توجه یندهآ يها سال ینو همچن یراخ يسالها یورود آنها در ط

و همان  یمارب يبرا ینهرقابت، کاهش هز يراهکارها یناز مهمتر یکیکه  خواهد گرفتصورت  یمارانجذب ب

 .است. یرمیزيز یافتکاهش در

نبود چون یه بازار رقابتی  به نظر من پزشکان داشتن رفتارشون رو خودشون متعادل میکردن زیاد به تغییر تعرفه ها"

شکل گرفته بود که به نظرم ناشی از افزایش تعداد پزشکان و متخصصان بود و این بازار رقابتی در چندسال آینده 

به  خودش کارخودشو میکرد و باعث میشد مردم سراغ پزشکی که دریافتی کمتری داشت برن و پزشکا هم مجبور

 (11 )ش.ک "کاهش دریافت غیررسمی خود بودن
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رفتار پزشکان در صورت حفظ وضع  ییرتغ یرامونکنندگان در مطالعه پ شرکت یدتأک یشترینو ب ینمهمتر امّا

عمده به  یلدل 5منظور  ین( پزشکان بود. بدیررسمیپرداخت غ یش)افزا یرفتار منف ییربر تغ یدموجود، تأک

و  ترین یاز اصل یکیشد.  ییساپزشکان با حفظ وضع موجود شنا یرفتار منف ییرتغ یاصل يعنوان کدها

نبودن  یکنندگان، واقع پزشکان با حفظ وضع موجود به اعتقاد شرکت یرفتار منف ییرتغ یلدل ینپرتکرارتر

کنندگان عنوان کردند که در صورت  شرکت اکثرپزشکان بود.  یدگاهاز د یو درمان یخدمات بهداشت يها تعرفه

رفتار پزشکان در جهت  ییباال یاربا احتمال بس ی،خدمات پزشک يها در تعرفه ییرحفظ وضع موجود و عدم تغ

 بیش. کرد می پیدا سوق سالمت نظام در غیررسمی پرداخت نرخ رفتن باال یجهو در نت یرمیزيز یافتدر یشافزا

 خدمات درست و صحیح ارزشگذاري عدم و غیرواقعی هاي تعرفه که کردند بیان کنندگان شرکت از نیمی از

 مختلف هاي روش به زیرمیزي دریافت به اقدام خود هدف درآمد جبران جهت پزشکان تا گردد می باعث پزشکی

 .بکنند

مثالّ جراح  در نظر دارهببینید من بحثم اینه چون تعرفه ها واقعی نبود و چون هر شخصی یه درآمدی برای خودش "

ای خودش متصوره وقتی این تعرفه ها میلیون بر 50قلب بر اساس عرف و مقایسه خودش درآمد هدفی مثالّ ماهی 

درآمد هدف پزشکم جبران نمیکنه خب پزشکا هم سعی می کنن  ،معادل ارزش خدمات ارائه شده نیست که هیچ

 (6)ش.ک  "…ق مختلف جبران کنند دیگهیاونو از طر

 توسط که ودب پزشکان به نامنظم پرداخت موجود، وضع حفظ با پزشکان منفی رفتار تغییر دیگر دالیل جمله از

 خود زندگی براي ها انسان سایر همانند نیز پزشکان که شد عنوان اساس این بر. شد مطرح کنندگان شرکت

. کنند می تنظیم را خود مخارج و زندگی سبک خود هدف درآمد و ریزي برنامه آن اساس بر که دارند ریزي برنامه

 به پرداختی شدن نامنظم و طوالنی و ها بیمه و ها بیمارستان بین تنش از ناشی طوالنی اداري سیستم وجود

 طبق خود مخارج تأمین و جبران جهت زیرمیزي اخذ نظیر رفتارهایی به پزشکان تا شود می باعث پزشکان

 .کنند اقدام خود ریزي برنامه

طلبکارم  واهلل من بیش از یکساله از بیمارستان …نه ماه یکبار میدن  یا خب وقتی میان پولتو شش ماه یکبار،…"

 نیستم ریزی دارم چطور بتونم اقساط و چک هامو پر کنم وقتی مطمئن خب منم برنامه…ولی گیر کرده و نمیدن

میام به خودم متکی میشم و سعی می کنم درآمدم در اختیارم …چکی که وعده میدم سروقت پول توش هست

 (14)ش.ک  "…باشه دیگه

 هاي پرداخت قبال در پزشکان منفی رفتار تغییر علل دیگر از کشور رد تورم نرخ بودن باال شده، ذکر علل کنار در

 اقشار زندگی مختلف ابعاد بر که است عواملی از تورم نرخ کنندگان شرکت دیدگاه اساس بر. شد عنوان غیررسمی
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 ارائه هاي هزینه جمله از و زندگی هاي هزینه رفتن باال آنها از یکی که دارد تأثیر پزشکان جمله از و مردم مختلف

 میانگین سو یک از تورم نرخ بودن باال مطالعه در کنندگان شرکت نظر به. است پزشکان توسط سالمت خدمات

 بر طرفی از و شود می متجلی خدمات شده تمام هزینه در بالطبع که برد می باال را خدمات شده تمام هزینه

 .ستا موثر زندگی هاي هزینه افزایش با نیز پزشکان شخصی زندگی

اینا باعث میشه تا هزینه تمام شده هر کاالیی حتی خدمات بهداشتی و  …خب نرخ تورم تو کشور باال بوده و هست"

در نهایت تمام این  …پزشکان هم با افزایش هزینه زندگی خودشون مواجه میشن …درمانی نیز افزایش پیدا کنه

 (7)ش.ک  "…بیشتر بشه  عوامل دست به دست هم میدن میشه گفت زمینه افزایش زیرمیزی

در صورت حفظ وضع  یررسمیپرداخت غ یشاز عوامل موثر بر افزا یگرد یکیکنندگان  اعتقاد چندتن از شرکت به

. دهند یانجام م یگرد يکشورها یمشاغل و حت یردرآمد خود با سا یراموناست که پزشکان پ اي یسهموجود، مقا

و  یگاهمشاغل با جا یمشاغل و حت یردرآمد خود با سا یسها مقاپزشکان در وهله اول ب یشانا یدگاهبر اساس د

 درآمد به دستیابی عدم همان نیز مقایسه دالیل از یکی. کنند میتوجیه را  یرمیزيز یافتدر یین،سطح سواد پا

 .شد ذکر پیشین بخش در که است پزشکان توسط هدف

دلیلش رو بخوایی قطعا یکی از دالیلی که بهتون رسی و شما نگاه کنید از هر پزشکی پیرامون میزان درآمدش بپ"

میگه اینه که چرا از مثال از تراشکار نمی پرسی چرا انقدر درآمد داره تراشکاری که هیچ استرس و مسئولیت شغلی 

نداره و با جون مردم درارتباط نیست ماهی فالن قدر درمیاره بعد منی که انقدر مسئولیت و گیر قانونی دارم با 

 "…شاید یکی از راههای توجیه زیرمیزی این باشه که گفتم …مبلغ باالتر از عرف مورد هجمه قرار میگیرمدریافت 

 (15)ش.ک 

 کلیه واقع در نگرفت صورت پزشکان رفتار تغییر عدم به اي اشاره( اول اصلی)مولفه  موجود وضع حفظ سناریو در

 پرداخت افزایش و منفی جنبه بیشتر رفتار غییرت این و داشتند اشاره پزشک رفتار تغییر به کنندگان شرکت

 .داشت موجود وضع حفظ با غیررسمی

 سالمت نظام گذاری نسبی خدمات در قالب طرح تحول اجرای کتاب ارزشها با  تغییر تعرفه -ب

 کتاب بر مبتنی جدید هاي تعرفه اجراي يسناریو براي( موجود وضع تغییر)عدم  قبلی يسناریو همانند

 با( تغییر عدم و منفی)مثبت،  اصلی گویه سه نیز سالمت نظام تحول طرح قالبت در خدمات نسبی ارزشگذاري

 منفی رفتار تغییر گویه براي دلیل، چهار مثبت رفتار تغییر براي. شد استخراج شده، شناسایی کدهاي به توجه

 .است شده ارائه و مطرح ها گویه تکرار به توجه با عمده دلیل 4 نیز تغییر عدم براي و دلیل سه
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در قالب کتاب  یدجد يها اعمال تعرفه یجه( در نتیرمیزيرفتار مثبت )کاهش ز ییرتغ یاصل یهقالب گو در

نظارت به  یشافزا یل،دال ینو پرتکرارتر یناز مهمتر یکیخدمات طرح تحول نظام سالمت،  ینسب يارزشگذار

 نسبت سیاستگذاران و جامعه حساسیت همچنین و سالمت نظام تحول طرح اجراي با پزشکان مالیمسایل روند 

 .کردند مطرح کنندگان شرکت توسط که بود سالمت نظام در غیررسمی هاي پرداخت شیوع مسئله به

نظارت که افزایش پیدا …خب طرح )تحول نظام سالمت( تأثیر خیلی خیلی زیادی داشت تو کاهش زیرمیزی…"

این نظارت یک قوه …و مسئولین نسبت به مسئله پیدا کردن این نظارتم از حساسیتی میاد که مردم …میکنه

نمیذاره این نوع فرآیند مالی بیشتر پا …قهریه نیست به نوعی نشون میده که سیستم صاحب داره و سرخود نیست

 (4و  2)ش.ک  "…به نظر من که معنادار زیرمیزی کاهش پیدا کرده بعد طرح …بگیره

 تحول طرح اجراي از پس زیرمیزي کاهش دالیل جمله از نیز قبلی وسناری در شده مطرح هدف درآمد جبران

 که بودند باور این بر ایشان. شد مطرح کنندگان شرکت توسط خدمات نسبی ارزشگذاري کتاب ابالغ و سالمت

 به نیازي یابد، دست قانونی صورت به خود حق به هاي خواسته به جامعه، از فردي عنوان به پزشک یک که زمانی

 .داشت نخواهد قانون خالف کارهاي مانجا

وقتی کتاب تعرفه های جدید معرفی شد من معتقم خیلی از پزشکانی که قبالّ زیرمیزی میگرفتن چون اونو حقشون "

خالصه پزشک به عنوان فرهیخته جامعه نمیاد دست به خالف بزنه تا زمانی که …میدونستن دیگه این کار رو نمیکنن

مریض رو ارجاع نمیده …سه حقی که در واقع قبال تضییع میشد میاد این کار رو کنار میذارهی بتونه به حقش برقانون

 (7)ش.ک  "…بخش خصوصی واسه درآمد بیشتر چون درآمدش تو بخش دولتی به اندازه خواستش تأمین میشه

 اختپرد زمینه در سالمت نظام تحول طرح از پس پزشکان مثبت رفتار تغییر موکد یلاز دال یگرد یکی

 اذعان به پیشتر. بود درمانی خدمات تعرفه نظر از پزشکی مختلف گروههاي بین اختالف کاهش غیررسمی،

 همین که داشت وجود درمانی خدمات هاي تعرفه نظر از پزشکی گروههاي بین معناداري تفاوت کنندگان شرکت

 یافتاقدام به در ،خود اختالف جبران راستاي در دارند تري پایین تعرفه که گروههاي تا شد می باعث امر

که  یتعرفه خدمات ییرو تغ یدجد يها کنند که با مطرح شدن تعرفه مدنظر يها حل از راه یکیبه عنوان  یرمیزيز

 .است یافته کاهش یا رفته ازبین نیز اي فهحر يبدرفتار ینداشتند، ا تري یینتعرفه پا یشترپ

کنه این مقایسه فقط با سایر مشاغل هم نیست که!،  ه میخب همانطور که گفتم وقتی پزشکی خودشو مقایس…"

هاشون با وجود مسئولیت و خطرپذیری یکسان باالتر هستش هم خودشون رو  با سایر همکاری خودش که تعرفه

خیلی وقت ها میشه گفت همین عامل برای جبران اختالف درآمدی موجب پرداخت غیررسمی  …مقایسه می کنن

 (13)ش.ک "…میشه
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 کنندگان در مطالعه، با مطرح شدن طرح تحول نظام سالمت و موضوع کاهش پرداخت  به گفته شرکت یتنها در

دولت و در بخش نظام سالمت با  ی،تعرفه خدمات درمان یشمردم و در ادامه مطرح شدن افزا یبج ازمستقیم 

 ینقوان ی،به افکار عموم اسخپ منظور به  یقیتشو يها در کنار اهرم یو کنترل یانضباط يها از اهرم یريبهره گ

 یزمطرح شده ن یتبرخورد و حساس ینوضع و اجرا کرده است. هم یرمیزيز یدهدر مقابله با پد سخت گیرانه تري

 کنندگان مطرح شد. شرکت ياز سو یررسمیرفتار پزشکان نسبت به پرداخت غ ییراز جمله عوامل تغ

رشیش و همچنین ابزار کنترلی که براش درنظر گرفته شده طرح تحول سالمت میشه گفت با توجه به ساختار نگا…"

خب وقتی فلسفه  …میشه گفت باعث حواس جمعی پزشکان در رابطه با ارتکاب جرمی نظیر زیرمیزی شده به نظرم

اصلی توجه به رضایتمندی بیماران هست و پرداخت زیرمیزی مخالف رضایتمندی آنها میشه گفت که حساسیت 

 (3)ش.ک  "…یشتر از قبل به نظر میاددرباره این موضوع ب

 قالب در درمانی خدمات نسبی گذاري ارزش کتاب اجراي تأثیر به نسبت کنندگان شرکت اکثریت اعتقاد کنار در

( نفر 4) کنندگان شرکت از اي عده غیررسمی، پرداخت زمینه در پزشکان مثبت رفتار تغییر بر سالمت تحول طرح

 کاهش بر تأثیرمثبتی تنها نه درمانی خدمات نسبی هاي ارزش کتاب و متسال تحول طرح که بودند معتقد

 در( یرمیزيز یافتبه در یشو گرا یلتما یش)افزا منفی رفتار تغییر به منجر بلکه نداشته، غیررسمی پرداخت

 رتغیی زمینه در پزشکان رفتار تغییر کنندگان شرکت گفته به ادعا این مهم دالیل از یکی. است شده پزشکان

 نظام تحول طرح اجراي با تنها نه پزشکان از درصدي کنندگان شرکت اعتقاد به. شد عنوان خود هدف درآمد

 مدنظر درآمد افزایش براي مناسب بستري را طرح این اجراي بلکه ندادند کاهش را دریافتی زیرمیزي سالمت

 کند می تبدیل مشروع درآمد به را زیرمیزي از حاصل نامشروع درآمد از بخشی طرح این که چرا. دانستند خود

 الزم بستر همین و ندارد دراختیار پزشکان منفی رفتار تغییر از جلوگیري براي را الزم و کافی کنترلی ابزار ولی

 .آورد می فراهم را استفاده سوء براي

ونی، باز فرصت ولی خب کم هم نیستن پزشکایی که حتی با وجود رسیدن به درآمد مورد انتظارشون به صورت قان…"

طلبی می کنن و میخوان دوباره این درآمد هدف رو افزایش بدن و در کنار تعرفه و درآمد جدید، زیرمیزی رو هم 

 (7)ش.ک  "…خب قانون باید اینجا مداخله قهری بکنه و مجازات کنه…داشته باشن

وردش روی میز و باعث شد که ولی این اعمال کتاب ارزشهای نسبی خدمات همون زیرمیزی رو مشروع کرد یعنی ا"

 (5)ش.ک  "…اونا تغییر رفتارشون در جهت تشدید زیرمیزی بشه نه کاهش اوندرآمد هدف پزشکا بازهم باالتر بره و 
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 کتاب اجراي از پس پزشکان رفتار تغییر عدم به مربوط پزشکان، رفتار تغییر پیرامون دیدگاه مهمترین ولی

 اعتقاد به ادعا این دالیل از یکی. بود سالمت نظام تحول طرح البق در درمانی خدمات نسبی ارزشگذاري

. است دولتی بخش به نسبت غیررسمی پرداخت در خصوصی بخش سهم بودن باال مطالعه، در کنندگان شرکت

 که دهد می رخ خصوصی بخش در غیررسمی پرداخت از باالیی بسیاري درصد چون کنندگان شرکت اعتقاد با

 ندارد، آن بر تأثیر هم طرح اجراي و نیست سالمت تحول طرح قطعاً و سالمت نظام نظارت و کنترل تحت کامالً

 .نباشیم شاهد سالمت نظام کلیت در غیررسمی پرداخت زمینه در محسوسی تغییر تا است شده باعث

رداخت ببینید بخش عمده و اکثریت پ…چراش معلومه…من معتقدم تغییر در رفتارشون صورت نگرفته و نمیگیره"

به نظر من طرح تحول سالمت تأثیری رو …غیررسمی تو بخش خصوصی انجام میشه که به نوعی نظارت توش کمتره

 "…شاخصشم تغییر نکرده به اعتقاد من…بخش خصوصی نداشته که بخواد رو پرداخت غیررسمی تأثیر داشته باشه

 (9)ش.ک 

 از برخی. شد عنوان پزشکان رفتار تغییر عدم بر موثر نکات جمله از نیز ها تعرفه واقعی تغییر عدم

. است نداده رخ ها تعرفه این در واقعی تغییر ها، تعرفه اسمی تغییر وجود با که بودند معتقد کنندگان شرکت

 افزایش وجود با ایشان نظر به بنا. بود پزشکان به مصوب هاي تعرفه واقعی پرداخت واقعی تغییر از ایشان منظور

 در سالمت نظام ضعف ولی سالمت، نظام تحول طرح قالب در خدمات ارائه محل از پزشکان درآمد اسمی

 قبلی رفتار به پزشکان مجدداً کوتاهی مدت از پس تا گردیده منجر شده حاصل درآمد کامل و موقع به پرداخت

 در تپرداخ عدم همین. نباشیم شاهد ملموس صورت به غیررسمی پرداخت در تغییري واقع در و بازگشته خود

 .بود کنندگان شرکت سوي از شده مطرح مشکل دیگر که شود می مطرح دیون افزایش قالب

واقعیت با چیزی که تبلیغ شد خیلی فرق داره، اولش گفتن خب درآمد شما انقدر افزایش پیدا میکنه و …"

و پرداخت کنند، هات واقعی میشه، ولی با گذشت چندین وچند ماه هنوز نتونستن اون تعهد ایجاد شده ر تعرفه

آخرش چی میشه پزشک بنا به مسائلی که …مشخص شد که وزارت توان الزم برای پرداخت این تعهدات رو نداره

پیشتر هم گفتم برمیگرده درآمد مدنظر خودش رو به روال سابق که حاال زیرمیزی هست رو میزی هست هر چی که 

 (6)ش.ک  "…هست تأمین کنه و در واقع تغییری رخ نداده به نظرم

 به نسبت پزشکان رفتار تغییر به نسبت دیدگاههاي شد، مشخص مرحله این نتایج از آنچه به بنا نهایت در

 خدمات نسبی هاي ارزش کتاب و سالمت نظام تحول طرح اجراي وجود عدم و وجود با غیررسمی پرداخت

 .باشد می بررسی قابل نیز هریک دالیل که است بوده متفاوت



70 | P a g e  
 

)هدف  تعیین میزان دریافت زیرمیزی توسط پزشکان و شکل دریافت آن بوط بهنتایج مر 4-3

 چهارم(

این قسمت از مطالعه در مورد شیوع و میزان فراوانی پرداخت هاي غیر رسمی در بیمارستان هاي  يیافته ها

 6ري که از نف 487از مجموع مورد مطالعه در سه استان می باشد که نتایج آن در جداول زیر عنوان شده است. 

نفر سابقه پرداخت غیررسمی داشتند که به تفکیک  79بیمارستان با تماس تلفنی مورد مطالعه قرار گرفتند، 

 مورد بررسی قرار گرفته اند.

 ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه -13جدول 

 درصد تعداد ابعاد نام متغیر

داشتن پرداخت 

 غیررسمی

اختالف بین گروهها از نظر 

 رداخت غیررسمیپ

 سطح معناداری آماره درصد تعداد

 جنسیت -1
 83.5 66 65.6 321 مرد

14.321 0.03 
 16.5 13 34.4 166 زن

 سن -2

 24.05 19 27.2 132 سال 25کمتر از 

 60.7 48 51.3 250 سال 25-40 <0.001 11.771

 15.1 12 21.5 105 سال 40بیشتر از 

 تحصیالت میزان -3

 11.7 9 19.1 93 یر دیپلمدیپلم و ز

3.401 0.121 
 32.8 26 38.2 186 کارشناسی

 33.1 26 27.6 134 کارشناسی ارشد

 22.4 18 15.1 74 دکترا و باالتر

 بیمه -4
 91.7 72 82.3 401 دارد

7.112 0.001> 
 8.3 7 17.7 86 ندارد

 نوع بیمه -5

 27.8 22 51.3 250 خدمات درمانی

6.53 0.08 
 34.1 27 23.1 113 ین اجتماعیتام

 24.05 19 7.5 37 نیروهاي مسلح

 13.9 11 18.1 87 سایر

 بیمه مکمل -6
 2.5 2 9.4 46 دارد

5.431 0.001> 
 97.5 77 90.6 441 ندارد

 <0.001 12.187 13.2 10 17.7 86 میلیون  1کمتر از میزان درآمد  -7
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 24.5 19 49.2 240 میلیون  2-1 )تومان(

 55.1 44 24.1 117 میلیون  2-4

 7.2 6 9 44 میلیون  4بیشتر از 

 محل سکونت -8
 81.7 65 69.6 339 شهر

8.159 0.04 
 18.3 14 30.4 148 روستا

 

سال  40تا  25درصد(، در دامنه سنی  65,6کنندگان مرد ) ، بیشترین تعداد شرکت13اساس نتایج جدول بر

 90,1درصد(، فاقد بیمه مکمل ) 82,3درصد(، داراي بیمه پایه ) 38,2ت کارشناسی )درصد(، با تحصیال 51,3)

 درصد( بودند.  69,6درصد( و ساکن شهر ) 49,2میلیون ) 2تا  1درصد(، با درآمد 

درصد( بیشتر از زنان  83,5میزان پرداخت هاي غیر رسمی در مردان ) 13بر اساس یافته هاي جدول شماره 

سال با میزان  40تا  25ساس یافته هاي این جدول میزان پرداخت هاي غیر رسمی در افراد است. همچنین بر ا

درصد داراي بیشترین میزان پرداخت غیر رسمی در  33,1درصد، افراد با مدرک کارشناسی ارشد با میزان  60,7

درصد( داراي  34,1ماعی )بین گروه هاي مورد مطالعه بوده اند. بر اساس نوع بیمه، افراد داراي بیمه تامین اجت

( 55,1بیشترین میزان پرداخت غیر رسمی بوده اند. از لحاظ میزان درآمد، بیشتریم میزان پرداخت غیر رسمی )

بر اساس نتایج جدول فوق، اختالف معناداري بین  میلیون در ماه بوده است. 4-2مربوط به گروه درآمدي 

(، گروههاي دارا و فاقد بیمه پایه Chi=11,771)(، گروههاي سنی Chi=14,321گروههاي جنسیتی )

(7,112=Chi دارا و فاقد بیمه مکمل ،)(5,431=Chi گروههاي درآمدي ،)(12,187=Chi و ساکنین شهر و )

( از نظر پرداخت غیررسمی بابت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در سطح معنادار Chi=8,159)روستا 

 تعریف شده وجود داشته است. 

را از نظر  نفر( 79اند ) ی که پرداخت غیررسمی داشتههای نتایج مرتبط با وضعیت بهداشتی نمونه 14جدول 

باالترین  6ی که در جدول یها از نظر نوع تخصص، تخصصدهد.  نشان می متغیرهاي مرتبط با خدمات دریافتی

 .تفراوانی را داشتند به عنوان گروه اصلی و مابقی در سایر موارد پرسیده شده اس
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 بررسی وضعیت بهداشتی بیماران دارای پرداخت غیررسمی -14جدول 

 درصد تعداد ابعاد وضعیت بهداشتی

اختالف بین گروهها از نظر 

 پرداخت غیررسمی

 سطح معناداری آماره

 نوع خدمت دریافت شده -1
 62.02 49 سرپایی

4.134 0.041 
 38.98 30 بستري

 میزان جدی بودن بیماری -2

 31.6 25 کم

11.231 0.001> 
 47.8 36 متوسط

 14.9 12 شدید 

 5.7 6 خیلی شدید 

 داشتن عمل جراحی -3
 31.1 25 بله

6.771 0.001> 
 68.9 54 خیر

 نوع تخصص پزشک معالج -4

 11.5 9 عمومی

3.712 0.03 

 9.9 8 داخلی

 24.9 20 زنان و زایمان

 6.9 5 جراحی عمومی

 6.9 5 ارتوپدي

 8.1 7 گوش، حلق، بینی

 31.8 25 سایر موارد

 راضی بودن از کیفیت خدمات -5
 80.6 64 بله

3.222 0.211 
 19.4 15 خیر

 

بیمارستان مورد بررسی،  6درصد شاکیان بابت پرداخت غیررسمی در  62نشان داد که بیش از  14نتایج جدول 

درصد ایشان داراي عارضه در حد متوسط بوده و در حدود  47,8خدمات سرپایی دریافت کرده بودند. همچنین 

هاي مورد بررسی، تعداد شکایت از متخصصان زنان و زایمان  درصد ایشان فاقد جراحی بودند. از بین تخصص 70

درصد کمترین میزان شکایت بابت پرداخت غیررسمی را  6,9درصد و جراحی عمومی و ارتوپدي با  24,9با 

(، میزان جدیت عارضه chi=4,134اختالف معناداري بین گروههاي مختلف خدمات دریافتی ) همچنین داشتند.
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(11,231=chi( داشتن جراحی ،)6,771=chi( و نوع تخصص پزشک معالج )3,712=chi از نظر پرداخت )

 غیررسمی مشاهده شد.
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مطالعه حاضر به عنوان  به بررسی مشخصات پرداخت غیررسمی صورت گرفته از سوي بیمارانی که در 15جدول 

هایی نظیر زمان پرداخت، نوع و شکل  نفر( پرداخته و داده 79پرداخت کنندگان زیرمیزي شناسایی شدند )

 پرداخت، فرآیند پرداخت و انگیزه پرداخت بیماران را مورد پرسش قرار داده است.

 نحوه و نوع پرداخت غیررسمی توسط بیماران -15جدول 

 درصد تعداد زیر مولفه ها مولفه
 اختالف بین گروهها

 سطح معناداری آماره

زمان پرداخت 

 زیرمیزی

 47.2 37 قبل از پذیرش در بیمارستان

 20.1 16 در بیمارستان 0.412 2.112

 32.7 26 بعد از ترخیص

 نحوه پرداخت زیرمیزی

 8.1 6 گل و هدیه

7.013 0.003 

 72.8 58 نقدی

 6.6 5 کاال

 5.4 4 هد به کارتع

 7.1 6 سایر

ارزش ریالی زیرمیزی 

 پرداخت شده

 29.8 24 هزار تومان 500کمتر از 

9.128 0.001> 
 56.3 44 تومان میلیون 1تا  500

 10.7 8 میلیون تومان سهتا  یک

 3.2 3 میلیون تومان سهبیش از 

نحوه درخواست 

 زیرمیزی

 41.9 33 بنا به درخواست مستقیم پزشک

5.490 0.067 
 35.2 28 بنا به توصیه و درخواست منشی پزشک

 7 5 بنا به پیشنهاد بیمار

 15.9 13 با توجه به عرف و پرداخت سایر بیماران

پرداخت  انگیزه

زیرمیزی از دیدگاه 

 62.2 49 از روی اجبار و ناچاری

6.667 0.031 
 8.1 6 سرعت بیشتردریافت خدمات با کیفیت بهتر و 
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 9.8 8 به خاطر تشکر و قدردانی از پزشک بیمار

 15.3 12 عادی و مرسوم بودن پرداخت

 1.3 1 برای اخذ استعالجی یا مرخصی 

 3.3 3 برای اینکه شما را در بخش دولتی درمان کند

محل تأمین اعتبار 

زیرمیزی پرداخت 

 شده

 51.5 41 درآمد ماهیانه

3.341 0.202 

 23.2 18 پس انداز خانگی

 9.9 8 دریافت کمک از دیگران

 3.5 3 وام از بانک یا قرض از بستگان یا دیگران

 11.9 9 سایر

 

کنندگان در مطالعه، مشخص  پیرامون شرایط و نحوه پرداخت زیرمیزي توسط شرکت 15بر اساس نتایج جدول 

گرفته قبل از بستري یا دریافت خدمات توسط بیماران صورت هاي صورت  درصد پرداختی 47بیش از شد که 

درصد پرداختی ها  56,3درصد پرداخت زیرمیزي به شکل نقدي بوده است که  72,8گرفته است. همچنین 

درصد موارد پزشک مستقیماً از بیماران تقاضاي  41,9اند. در  تومان داشته یک میلیونتا  500ارزشی بین 

درصد بیماران این پرداخت را از روي اجبار و ناچاري عنوان کردند.  62,2است که  پرداخت غیررسمی داشته

درصد( از محل درآمد ماهیانه بوده  51,5همچنین عمده محل تأمین اعتبار پرداخت غیررسمی توسط بیماران )

ورت گرفته است. در نهایت بر مبناي نتایج اختالف معناداري از نظر نحوه پرداخت و ارزش ریالی پرداختی ص

 وجود داشته است.
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 نتایج مربوط به راهکارهای کاهش پرداخت های غیر رسمی )هدف پنجم( 5-3

 دلفیبه تکنیک نتایج مربوط  1-5-3

ه راهکارهاي کاهش پرداخت هاي غیررسمی در نظام سالمت ایران یافته هاي این قسمت از مطالعه مربوط ب

و بر اساس تکنیک هاي دلفی بدست آمده است که نتایج آن در جداول  باشد که با استفاده از نظرات خبرگان می

 زیر ارائه شده است.

 ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه -16جدول 

 درصد تعداد تخصص/رشته تحصیلی/سمت ردیف

 7/16 3 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 1

 50 9 سیاستگذاری سالمت 2

 5/5 1 اقتصاد سالمت 3

 8/27 5 زشکپ 4

 100 18 جمع کل

 

نشان می دهد بیشتر خبرگان شرکت کننده در این فاز از مطالعه را فارغ  16همانطور که یافته هاي جدول 

 50) و اقتصاد سالمت سیاستگذاري سالمت هاي رشته و دانشجویان مقطع دکتراي تخصصی در التحصیالن

در دور اول این فاز که به صورت  وزارت بهداشت می باشند.تشکیل داده اند که داراي سابقه اجرایی در  درصد(

دلفی صورت گرفت ابتدا از طریق بحث گروهی با خبرگان به این نتیجه رسیدیم که راهکار هاي زیر را وارد 

راهکار را مورد سنجش قرار دادیم)در صورت  سر س در دور دوم و سوم درصد توافق برپرسشنامه نماییم و سپ

 درصد، دلفی متوقف می شد(. 70توافق بیش از 
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 دلفی اول و دومدرصد امتیازهای اکتسابی هر راهکارهای مطرح شده از دیدگاه خبرگان در دور راهکارها و   -17جدول 

درصد افرادی که  حاصل از دور اول دلفی راهکار ردیف

 داده اند. 3-1نمره 

درصد افرادی که 

 داده  6-4نمره 

درصد افرادی که 

 داده اند 9-6نمره 
 وضعیت

 توافق 71,42 15,87 11,11 اعمال مجازات سخت 1

وضع مقررات مناسب که بتواند باعث افزایش رقابت  2

 شود

 توافق 74,60 17,46 6,34

 رد 12,57 28,57 38,09 افشا کردن نام مجرمین 3

 سومدور  33,33 28,57 36,50 ارائه دهنده -جدایی خریدار 4

 توافق 77,77 14,28 6,34 آگاهی شهروندان افزایش  شفافیت و 5

 سومدور  66,66 25,39 6,34 همکاري بیمه ها در زمینه پرداخت به موقع 6

 رد 15,87 46,03 34,92 افزایش تعرفه ها 7

 سومدور  46,03 15,87 20,63 بهبود اخالق حرفه اي از طریق آموزش کارکنان 8

 سومدور  33,33 23,80 39,68 آسان کردن راه شکایت 9

 سومدور  30,15 14,28 53,96 افزایش مسئولیت و پاسخگویی 10

 سومدور  30,63 47,61 20,15 به رسمیت شناختن پرداخت هاي غیر رسمی 11

 توافق 74,60 14,28 7,93 افزایش کیفیت ارایه خدمات 12

 

کنندگان و همچنین نتایج  رکتراهکار در مجموع با توجه به نظر ش 12نشان داد،  17همانطور که نتایج جدول 

راهکار داراي امتیاز باالي  4حاصل از فاز اول مطالعه حاضر در دور دوم دلفی مدنظر قرار گرفت که از این میان 

 راهکار نیز به دور سوم دلفی و دو راهکار نیز رد شدند. 6بوده و مورد توافق قرار گرفت،  70
 

 دلفی سومارهای مطرح شده از دیدگاه خبرگان در دور درصد امتیازهای اکتسابی هر راهک -18جدول 

درصد افرادی که  راهکار ردیف

 داده اند. 3-1نمره 

درصد افرادی که 

 داده  6-4نمره 

درصد افرادی که 

 داده اند 9-6نمره 
 وضعیت

 توافق 70.02 11.63 18.35 ارائه دهنده -جدایی خریدار 1

 رد 14.7 45.9 39.3 قعهمکاري بیمه ها در زمینه پرداخت به مو 2

 رد 26.2 41.2 30.7 بهبود اخالق حرفه اي از طریق آموزش کارکنان 3

 توافق 70.02 6.4 23.58 آسان کردن راه شکایت 4

 رد 23.5 44.1 32.3 افزایش مسئولیت و پاسخگویی 5

 رد 31.25 13.17 16.58 به رسمیت شناختن پرادخت هاي غیر رسمی 6
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راهکار  4راهکار مطرح شده در دور سوم دلفی، دو راهکار مورد توافق قرار گرفت و  6ز ، ا18بر اساس جدول 

راهکار به عنوان راهکارهاي نهایی  6دیگر رد شد تا در نهایت با احتساب چهار راهکار دور دوم دلفی، در مجموع 

 .کاهش پرداخت غیررسمی شناسایی شده و به منظور اولویت بندي وارد مرحله بعد گردند

 

 

 

 راهکارهای نهایی کاهش پرداخت غیررسمی پس از اجرای مراحل اول و دوم دلفی -19جدول 

 راهکار ردیف راهکار ردیف

 آسان کردن راه شکایت 5 اعمال مجازات سخت 1

 افزایش کیفیت ارایه خدمات 6 وضع مقررات مناسب که بتواند باعث افزایش رقابت شود 2

  روندانافزایش  شفافیت و آگاهی شه 3

 ارائه دهنده -جدایی خریدار 4
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نتایج مربوط به اولویت بندی راهکارهای کاهش پردخت های غیر رسمی با استفاده از   2-5-3

 AHPتکنیک 

راهکار اصلی، این راهکارها با  6پس از اجراي تکنیک دلفی و توافق خبرگان شرکت کننده در مطالعه بر روي 

ت زوجی که به پرسشنامه خبره معروف است، مجددا به منظور مقایسه دو به دوي استفاده از پرسشنامه مقایسا

 خبره مرحله قبل قرار گرفت.  18راهکارهاي شناسایی شده و تعیین وزن و اولویت بندي در اختیار 

 

 اولویت بندی راهکار های کاهش پرداخت های غیر رسمی 3-1نمودار 

 

وضع مقررات مناسب که بتواند باعث افزایش رقابت  »می دهد راهکار  همانطور که یافته هاي نمودار فوق نشان

در  089/0با میانگین وزن « ارائه دهنده -جدایی خریدار» در اولویت اول و راهکار  242/0با میانگین وزن « شود

 رتبه ششم قرار گرفت.
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 فصل چهارم

 بحث و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 | P a g e  
 

 هی مطالعخالصه یافته ها 1-4

در مطالعه حاضر و در مرحله اول به بررسی و مرور منابع در زمینه راهکارهاي کاهش پرداخت هاي غیر رسمی 

 مطالعه یافت شد و راهکارهاي آنها استخراج گردید.   27پرداخته شد و در نهایت 

 متغیرها سایر و بیمارستان نوع خدمت، نوع حسب بر زیرمیزي پدیده گستردگی و ابعاددر مرحله دوم  در ابتدا 

 مربوط شکایت 2547 مجموع درمشخص گردید. براساس داده هاي این سامانه  1690براساس داده هاي سامانه 

 متخصصان به مربوط شکایات تعداد بیشترین که بودگرفته صورت مختلف هاي تخصص و پزشکان از تعرفه به

 درمانی گفتار نظیر غیرتهاجمی هاي تخصص به مربوط شکایات تعداد کمترین و( درصد 5,50) زایمان و زنان

 بین معناداري اختالف داد نشاناین بخش از مطالعه  نتایج .است بوده( درصد 0,04) کار طب و( درصد 0,04)

 61 از بیش. است نداشته وجود غیررسمی پرداخت بابت شده ثبت شکایات تعداد نظر از مختلف هاي تخصص

 خدمات به مربوط شکایات درصد 38 به نزدیک و سرپایی خدمات هب مربوط گرفته صورت هاي شکایت درصد

 در ایالم استان به مربوط کمترین و شکایت 1623 با تهران استان به مربوط شکایات بیشترین .است بوده بستري

 جنسیت نظر از و بوده( درصد 58)  حقوقی شخصیت داراي شاکی افراد بیشتر .بود شکایت یک با مجموع

  .است بوده شده مطرح( درصد 29) مردان توسط شکایات اکثر ن،کنندگا شکایت

 اثراتدر بخش دوم از مرحله دوم مطالعه، با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه هاي نیمه ساختارمند، 

شناسایی شد. براساس تم هاي  سالمت نظام متخصصان و پزشکاننفر از  15 دیدگاه از رسمی غیر هاي پرداخت

 و بهداشتی کارکنان تالش فزایش»از مصاحبه ها، اثرات مثبت پرداخت هاي غیر رسمی شامل بدست آمده 

 به دسترسی»و « دولتی بخش در دهندگان ارائه ماندن باقی»، «تر باکیفیت کار انجام براي آنها بین رقابت

راد شرکت کننده می باشد. همچنین اثرات منفی پرداخت هاي غیر رسمی از دیدگاه اف« کیفیت بهبود و خدمات

 از» ،«پزشکی بخش به اعتماد رفتن بین از»، «اجتماعی برابري و عدالت روي بر آن بد اثرات»در مطالعه شامل 

 و غیرضروري درمانی هاي روند ترویج»و « جامعه ارزشهاي تهدید»، «خدمات ارائه در شفافیت رفتن بین

 می باشد.« نامناسب

با استفاده از روش کیفی  سالمت نظام تحول طرح اجراي از پس پزشکان تاررف تغییر رونددر مرحله سوم مطالعه 

» از دالیل تغییر رفتار مثبت پزشکان « سناریوي وضع موجود»و با استفاده از دو سناریو شناسایی شد. بر اساس 

در مطالعه  عنوان شد. از دیدگاه افراد شرکت کننده« پزشکان تعداد افزایش دلیل به پزشکان بازار شدن رقابتی

، «پزشکان به نامنظم پرداخت»، «درمانی خدمات ها تعرفه نبودن واقعی»دالیل تغییر رفتار منفی پزشکان شامل 
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 و مشاغل سایر با خود درآمد مقایسه»و « سالمت خدمات هاي هزینه رفتن باال» ، «کشور در باال تورم نرخ»

 لی مبنی بر عدم تغییر رفتار وجود ندارد.می باشد. همچنین بر اساس این سناریو هیچ دلی« کشورها

افزایش »، چهار علت «خدمات نسبی ارزشگذاري کتاب اساس بر جدید يها تعرفه  اجراي »بر اساس سناریوي 

، «جبران درآمد هدف پزشکان به صورت قانونی»، «نظارت در قالب اجراي طرح و حساسیت نظام سالمت

به عنوان دالیل « مند شدن برخورد با پزشکان متخلفم نظا»و  «کاهش اختالف بین گروههاي مختلف پزشکی»

و « پزشکان هدف درآمد بردن باالتر»تغییر رفتار مثبت پزشکان شناسایی شد. دالیل تغییر رفتار منفی شامل 

 بخش در غیررسمی پرداخت باالي حجم بودن باال»بود. همچنین  « غیررسمی پرداخت سازي مشروع»

« اسمی تغییر وجود با ها تعرفه واقعی تغییر عدم»، «مسئله پیرامون شواهد بر مبتنی ابیارزی فقدان»، «خصوصی

 به عنوان دالیل عدم تغییر رفتار پزشکان شناسایی شد.« دیون باالي حجم دلیل به پزشکان پرداختی تعویق»و 

غیر رسمی در سه  در مرحله چهارم مطالعه با استفاده از پرسشنامه خودساخته شیوع و میزان پرداخت هاي

 که نفري 487 مجموع ازاستان تهران، شیراز و کرمان با استفاده از مصاحبه هاي تلفنی مورد بررسی قرار گرفت. 

 افراد شرکت کننده در مطالعه درصد 47,8. داشتند غیررسمی پرداخت سابقه نفر 79 گرفتند، قرار مطالعه مورد

 مورد هاي تخصص بین از. بودند جراحی فاقد ایشان درصد 70 حدود در و بوده متوسط حد در بیماري داراي

 درصد 6,9 با ارتوپدي و عمومی جراحی و درصد 24,9 با زایمان و زنان متخصصان از شکایت تعداد بررسی،

 مختلف گروههاي بین معناداري اختالف همچنین. داشتند را غیررسمی پرداخت بابت شکایت میزان کمترین

 غیررسمی پرداخت نظر از معالج پزشک تخصص نوع و جراحی داشتن عارضه، جدیت میزان دریافتی، خدمات

 بیماران توسط خدمات دریافت یا بستري از قبل گرفته صورت هاي پرداختی درصد 47 از بیش .شد مشاهده

 درصد 56,3 که و است بوده نقدي شکل به زیرمیزي پرداخت درصد 72,8 همچنین. است گرفته صورت

 بیماران از مستقیماً پزشک موارد درصد 41,9 در. اند داشته تومان هزار پانصد تا 100 بین رزشیا ها پرداختی

 عنوان ناچاري و اجبار روي از را پرداخت این بیماران درصد 62,2 که است داشته غیررسمی پرداخت تقاضاي

 درآمد محل از( ددرص 51,5) بیماران توسط غیررسمی پرداخت اعتبار تأمین محل عمده همچنین. کردند

 پرداختی ریالی ارزش و پرداخت نحوه نظر از معناداري اختالف نتایج مبناي بر نهایت در. است بوده ماهیانه

 .است داشته وجود گرفته صورت

در مرحله پنجم مطالعه و با استفاده از تکنیک دلفی راهکارهاي شناسایی شده به منظور کاهش پرداخت هاي 

راهکار شناسایی شده در  12نفر از خبرگان مورد شناسایی قرار گرفت. از  18از نظرات غیر رسمی با استفاده 

، «شود رقابت افزایش باعث بتواند که مناسب مقررات وضع»، «سخت مجازات اعمال» راهکار شامل  6نهایت 
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 افزایش »و « شکایت راه کردن آسان»، « دهنده ارائه -خریدار جدایی»، «شهروندان آگاهی و شفافیت  افزایش»

 مورد توافق افراد شرکت کننده در مطالعه قرار گرفت. «خدمات ارایه کیفیت

راهکار شناسایی شده در مرحله قبل به منظور تعیین وزن و اولویت بندي در  6در مرحله ششم و نهایی مطالعه، 

 با «شود رقابت افزایش باعث بتواند که مناسب مقررات وضع»  راهکاراختیار خبرگان مرحله قبل قرار گرفت. 

 رتبه در 089/0 وزن میانگین با «دهنده ارائه -خریدار جدایی»  راهکار و اول اولویت در 242/0 وزن میانگین

 .گرفت قرار ششم
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 نقاط در غیررسمی های پرداخت کاهش برای موجود های استراتژی و ها تحلیل روش 2-4

 جهان مختلف

. مطالعات مختلفی بر روي است شایع بسیار ياپدیده  درمان، و بهداشت بخش رسمی در غیر هاي پرداخت

از . در این مرحله کشورهاي مختلف جهان انجام گرفته استدر با این پدیده  برخوردهاي  ها و استراتژي روش

بودند به صورت نظام مند مورد بررسی پرداخته کاهش پرداخت هاي غیررسمی هاي  به روش که تیمطالعه، مقاال

شناساسایی روش هاي موجود براي این مرحله از مطالعه در پاسخ به هدف  فته و وارد مطالعه شدند.قرار گر

ماهیت این مطالعه یک مطالعه مروري توصیفی بود که به صورت نظام  انجام شد.کاهش پرداخت هاي غیررسمی 

 مند راهبردهاي کاهش پرداخت زیر میزي را تعیین کرد. 

ند استفاده از راهبرد جست و جوي جامع، ارزیابی مقاالت استخراج شده و ورود نقطه قوت این مرور نظام م

هاي زیرمیزي،  ختکه دامنه وسیعی از بررسی باورها و نگرش مردم در مورد پردا بود مطالعات کیفی و کمی

رسمی، بررسی اج و تعیین کننده هاي پرداخت غیررسمی، بررسی دالیل رو بررسی میزان کلی پرداخت غیر

هاي ذکر   یالبته علی رغم ویژگ .گرفت میشناسایی ذي نفعان را در بر  اهکارهاي کاهش پرداخت غیر رسمی،ر

شده ممکن است برخی مطالعات مرتبط یافت نشده باشند. تعداد مطالعات کیفی، کمی و کیفی/ کمی تقریبا 

 مشابه بود.

کار گرفته شده براي کاهش  اهبردهاي بهدر این بخش از مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوبی، ر

مینه پرداخت هاي غیر رسمی در مطالعات مختلف ترکیب شدند. اغلب پژوهش ها و ادبیات موجود در ز پرداخت

اقتصاد در حال گذر مانند آلبانی و مجارستان و بلغارستان یا رسمی به کشورهاي در حال توسعه و یا  با  غیر

مربوط بوده و مطالعه اي از کشورهاي توسعه یافته و یا  نند مولداوي و تانزانیاکشورهاي کمتر توسعه یافته ما

 سایر کشورهاي در حال توسعه به دست نیامد. لذا تعمیم راهبردها باید با احتیاط انجام شود.

ار پیشنهاد و یا مورد استفاده قر دسته طبقه بندي شدند و در برخی کشورها چند راهکار تواماً 6راهبردها در 

راهکارهاي گرفته بود. استفاده توام از این راهکارها با توجه به زمینه و بافتار هر کشور ممکن است متفاوت باشد. 

( ارتقاي آگاهی و نگرش بیماران و 1دسته کلی تقسیم شدند:  6به  استخراج شده با استفاده از روش چارچوب

( اصالح روش هاي مشارکت 4ارتقاي کیفیت خدمات، ( 3( اصالح نظام پرداخت و عقد قرارداد، 2بیمه شدگان، 

 .اصالح قوانین و تقویت بعد نظارتی( 6( اصالح روابط بیمار و پزشک، 5بیمه شدگان، 
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ترس از که در سمت تقاضا پرداخت هاي زیر میزي علل مختلفی دارند از جمله  مطالعات مختلف نشان می دهد

براي دریافت سریع تر مراقبت و قدردانی از پزشک، حقوق  عدم دریافت مراقبت سالمت با کیفیت، درخواست

 Gaal) دعدم آگاهی افراد بیمه شده نسبت به حق و حقوق خو، (Vian et al., 2015b) ارائه دهندگان پایین

and McKee, 2004) و نگرش مثبت افراد به این پدیده (Vian and Burak, 2006b, Vian et al., 2015b). 

درصد هزینه هاي  و اطالع رسانی به بیمه شدگان در مورد خدمات، از راهکارهاي مهم ذکر شده در مطالعات

راي تبادل اطالعات با ارتقاي روش ها و ابزارهاي ارتباطی ب از طریق وشش، میزان مجاز مشارکت در هزینهتحت پ

 Vian) ارتقاي دانش بیماران در مورد چگونگی دسترسی به مکانیزم هاي شکایت و جبران خسارت بیمه شدگان،

et al., 2015b)،  شکستن زنجیره باورها یشان در مورد لزوم خود و ارتقاء دانش و آگاهی بیماران درباره حقوق

ساده نمودن و  (Vian et al., 2015b)است  پرداخت غیر رسمی براي دریافت خدمات با کیفیت متمرکز

 .  است (Hotchkiss et al., 2005) فرآیند شکایات

استفاده می توان به  در سمت عرضه کنندگان خدماتاز عوامل مهم تاثیر گذار بر شیوع پدیده زیر میزي 

تقویت نظام راهکار  انجام شده در آلبانی پزشکان از جایگاه انحصاري خود نسبت به بیماران اشاره کرد که مطالعه

 ,Gaal and McKee)می دهد  پیشنهادرا بیمار خدمات مراقبت سالمت اولیه و قطع رابطه مالی بین پزشک و 

2004). 

به عنوان راهکار مهم کاهش پرداخت غیر رسمی  بیش از نیمی از مطالعات به اصالح قوانین و تقویت بعد نظارتی 

غیر از موارد تصریح به از بیمار ه صورتی که در موارد تقاضاي پول باصالح قانون بیمه سالمت اشاره کرده اند. 

و اطمینان  (Vian et al., 2015b)شود ول جریمهو مشم به عنوان تجاوز به حقوق بیمه شده تلقی شده در قانون

اعمال  (Vian et al., 2015b)مواخذه و تنبیه پزشکانی که زیر میزي دریافت می کنند بخشی به مردم در مورد 

 ارائه خدمات از پیش تأمین مالی شدهقامات رسمی، ممنوعیت و فشارهاي قانونی اعمال شده از سوي م

(Cherecheş et al., 2011b) ، افزایش توانایی متولی نظام سالمت در راستاي شناسایی و تنبیه پزشکانی که

از راهکارهاي مورد اشاره در  (Gaal and McKee, 2004) متهم به دریافت پرداخت غیر رسمی هستند

 .مطالعات می باشند

راهکارها بدون اتخاذ روش هاي دیگر ممکن است نتیجه مناسب را در پی دهد که برخی  سنتز یافته ها نشان می

، برخورد با فرآیند شکایاتنداشته باشد. براي مثال راهبردهاي پیشنهاد شده در سمت تقاضا مانند ساده نمودن 

، اصالح قوانین قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمارو از جایگاه انحصاري خود نسبت به بیماران  استفاده پزشکان

قطع رابطه مالی بین پزشک و چنانچه مطالعه انجام شده در آلبانی هم زمان  و تقویت بعد نظارت را می طلبد.
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ی که متهم به دریافت پزشکان مواخذهدر شناسایی و نظام سالمت  ظرفیت و قدرت تولیتافزایش و  بیمار

 را پیشنهاد می دهد. پرداخت غیر رسمی هستند

نامناسب و ضعف نظام عقد قرارداد با پزشکان و ارائه دهندگان خدمات از دیگر علل شیوع پرداخت  نظام پرداخت

مطالعه استخراج شده به اصالح نظام پرداخت و  6در این زمینه  (Vian et al., 2015b)هاي زیر میزي می باشد 

اصالح عقد قرارداد با پزشکان و ارائه دهندگان خدمات اشاره نموده اند. یکی از راهبردهاي اشاره شده عقد 

و ارائه کنندگان خصوصی جهت ارائه خدمات توافق  (Hotchkiss et al., 2005) قراردادهاي شفاف با پزشکان

ارائه دهندگان از طریق تجدید  ازدیگر راهبردها افزایش انگیزش هاي فردي (Ensor, 2004b) می باشدشده 

 ,.Vian et al., 2015b, Cherecheş et al)  نظر در ساختار پرداخت ها با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد

2011b)،  جمع آوري پرداخت هاي غیررسمی در سطح تیمی و سپس توزیع در بین پرسنل پزشکی به منظور

پرداخت افزایشی به پزشکان و  (Baji et al., 2012) حذف نابرابري دریافت زیرمیزي در بین متخصصان

(Cherecheş et al., 2011b)  .است 

در جزء ارائه خدمات راهکارهاي پیشنهادي براي کاهش پرداخت هاي غیر رسمی ارتقاي کیفیت و دسترسی به 

و معرفی نظام تشویق ارائه کننده که شامل  (Vian and Burak, 2006b)خدمات عمومی مراقبت سالمت 

مشارکت در بعد تامین مالی و . است (Gaal and McKee, 2004) باشدتضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد 

 Gaal)نیز می توان با فرموله کردن پرداخت ها از طریق استراتژي هاي مناسب پرداخت خانوار بیمه شدگان 

and McKee, 2004)،  تغییر و بهره گیري از اشکال مختلف پرداخت مشارکتی(Cherecheş et al., 

2011b) 25، برقراري مشارکت در پرداختاستقرار کانال هاي رسمی اما انعطاف پذیر براي مشارکت داوطلبانه 

(Baji et al., 2013, Balabanova and McKee, 2002) ، ارائه یارانه به خدمات مراقبت اولیه سالمت و

ارائه یارانه به تسهیالت و خدمات خصوصی دسترسی و  (Gaal and McKee, 2004)ویزیت و تجویز داروها 

 .(Ensor, 2004b) داده و میزان پرداخت هاي غیر رسمی را کاهش دادجمعیت هدف را به خدمات افزایش 

ارزش این مطالعه فراهم آوردن خالصه اي از مهم ترین راهبردهاي توصیه شده و یا به کار گرفته شده براي 

کاهش پرداخت زیر میزي است. هم چنین این مطالعه مجموعه اي از گزینه ها را در اختیار سیاست گذاران قرار 

ا پدیده پرداخت غیر رسمی فقط یک می دهد. یکی از یافته هاي مهم این مطالعه اینست که براي برخورد ب

راهبرد را نمی توان به کار برد و اغلب مطالعات به چند راهبرد به طور هم زمان اشاره کرده اند. البته نمی توان 

کاربرد این راهبردها را به  محیط هاي مختلف تعمیم داد ولی کاربرد برخی از آنها در محیط هاي مشابه می 
                                                           
25

 Copayment 
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ین بررسی عوامل زمینه اي به منظور ارزیابی امکان پذیري و مناسب بودن راهبردها تواند مفید باشد بنابر ا

فاکتورهاي ایجاد کننده پرداخت زیر میزي، ضروري است. چنان چه در اکثر مطالعات مشهود است بررسی 

بررسی بررسی دیدگاه ها و نگرش مردم در پیش بینی تمایل به پرداخت غیر رسمی، دالیل پرداخت زیر میزي، و 

از اهداف اصلی مطالعات وارد شده می باشد و پیش نیاز ارائه پیشنهادات  دالیل ماندگاري پرداخت غیر رسمی

متناسب با زمینه و بافتار هر کشوري است. البته هدف این بخش از مطالعه ارزیابی اثر بخشی راهبردها نبوده و 

ش هایی که می تواند ارزش به کار گرفتن و ارزیابی در واقع مقدمه اي است براي در نظر گرفتن راهکارها و رو

بعدي را داشته باشند. در این راستا مطالعات شبه تجربی به منظور تعیین اثر بخشی طرح هاي در بر گیرنده هر 

 پرداخت بر سالمت تحول طرح تأثیریک از راهبردها می تواند اثر بخشی آنها را نشان دهد. از آنجایی که تعیین 

بندي  شناسایی و اولویتهدف اصلی این مطالعه بوده در بخش هاي دیگر این مطالعه  کشور در سمیغیرر هاي

 هاي جمهوري اسالمی ایران و نظام سالمت آن راهکارهاي کاهش پرداخت غیررسمی متناسب با شرایط و ویژگی

 صورت گرفته است.
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 در نظام سالمتگستردگی پدیده زیر میزی در ایران و اثرات این پرداخت ها  3-4

در  1690سامانه حاصل شده است.  1690این بخش از مطالعه بر مبناي اطالعات موجود در سامانه نتایج 

راستاي اجراي مرحله طرح تحول نظام سالمت و به منظور اجراي بسته نظارتی کتاب ارزش نسبی خدمات 

 .ستسالمت، تکریم جامعه پزشکی و تضمیم حقوق بیماران راه اندازي شده ا

 به وزیران هیئت و مصوب سالمت خدمات تعرفه سقف از باالتر دریافتی هرگونه براساس ابالغیه وزارت بهداشت

 رسمی رسید ارائه بدون وجه هرگونه دریافت بیمار، حساب صورت در نشده ارائه خدمات قید جمله از طریقی هر

بت ارائه خدمات در این موسسات، عقد هرگونه خارج از بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود با دریافتی هرگونه

قرارداد یا پرداخت باالتر از تعرفه هاي مصوب هیئت وزیران توسط سازمان هاي بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر 

نهادهاي حمایتی و سایر سازمانهاي دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سالمت و هرگونه تبانی مالی بین 

 وزارت) هنده خدمات سالمت به ضرر گیرندگان خدمات تخلف محسوب می شودموسسات و مراکز ارائه د

 .(1394 پزشکی آموزش و درمان بهداشت

توانند از طریق  داشت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عالوه بر روش هاي موجود، میبراساس اعالم وزارت به

شکایات خود را اعالم و کد  www.1690.ir یا ثبت شکایت در سایت اینترنتی 1690تماس با سامانه تلفنی 

نتی و یا رهگیري دریافت نمایند، شروع رسیدگی به شکایات از طریق دریافت اطالعات از سامانه تلفنی یا اینتر

مراجعه شاکی و یا گزارش مراجع ذیصالح خواهدبود، شکایات مزبور پس از دریافت از سوي مرکز ملی 

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات حداکثر ظرف دو روزکاري، ضمن اعالم موضوع به شاکی، جهت تکمیل 

کمیته کارشناسی حداکثر مستندات و تهیه گزارش نظارتی به کمیته کارشناسی ستاد استانی ارجاع می شود و 

 11روز کاري پرونده را تکمیل و به دادسراي انتظامی نظام پزشکی شهرستان و کمیسیون ماده  10ظرف 

 .(1394 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت) تعزیرات حکومتی ارسال می نماید

قانون تعزیرات حکومتی در  11مراجع رسیدگی شامل هیئت هاي انتظامی سازمان نظام پزشکی، کمیسیون ماده 

تظامی اعضاي امور درمانی و بهداشتی، هیئت هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان دولت و هیئت هاي ان

هیئت علمی دانشگاه ها تدابیر الزم را جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده هاي موضوع این دستورالعمل 

معمول خواهندداشت و پس از صدور راي عالوه بر طرق قانونی موجود از طریق سامانه هم به شاکی اطالع 

 .(1394 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت, Setayesh et al., 2011) رسانی می گردد
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اندازي آن،  پس از راه 1690باالترین میزان شکایات صورت گرفته از طریق سامانه اد که مطالعه حاضر نشان د

رسد بخش عمده آن به دلیل پرداخت  درصد( که به نظر می 5,5مربوط به تخصص زنان و زایمان بوده است )

وري که در یونان باشد. این موضوع مربوط به ایران نیست به ط زیرمیزي بابت انجام زایمان به صورت سزارین می

اي که به بررسی پرداخت غیررسمی و خدمات زنان و زایمان پرداخته بود عنوان شده است که حجم  در مطالعه

باالي پرداخت غیررسمی صورت گرفته در نظام سالمت، مرتبط با خدمات زنان و زایمان و آن هم در راستاي 

( در مطالعه 2015. پارسا و همکاران )(Kaitelidou et al., 2013)گیرد  ترغیب زایمان سزارین صورت می

کنند که  اند عنوان می خود که به صورت کیفی پرداخت غیررسمی را در نظام سالمت ایران مورد بررسی قرار داده

ها باالتر بوده و این اختالف معنادار است  ها به نسبت سایر تخصص نسبت پرداخت غیررسمی در برخی تخصص

 .(Parsa et al., 2015)ره، تخصص زنان و زایمان بیان شده است هاي مورد اشا که یکی از تخصص

تخصص زنان و زایمان عمده حجم پرداخت غیررسمی را به خود اختصاص آید،  همانطور که از نتایج مطالعه برمی

داده است که با مطرح شدن طرح تحول نظام سالمت و در قالب آن، بسته ترویج زایمان طبیعی تالش شد تا 

ییر تعرفه خدمات زنان و زایمان با عالوه بر ترویج زایمان طبیعی از طریق رایگان کردن خدمات مرتبط، با تغ

هاي نسبی خدمات در قالب طرح تحول نظام سالمت، پزشکان متخصص زنان و زایمان را  ابالغ کتاب ارزش

ترغیب به انجام زایمان طبیعی و کاهش تقاضا براي سزارین و در نتیجه آن پرداخت غیررسمی نمایند. یکی از 

، بررسی تغییر روند زایمان طبیعی و سزارین قبل و بعد از اجراي طرح هاي مهم قابل اجرا در این زمینه بررسی

هاي نسبی خدمات جدید و ارتباط آن با تغییر روند پرداخت غیررسمی  تحول نظام سالمت و ابالغ کتاب ارزش

اي ه باشد که نتایج آن تأثیر اجراي سیاست مذکور را بر اصالح الگوي زایمان و همچنین بهبود وضعیت هزینه می

 نظام سالمت از طریق کاهش پرداخت غیررسمی مرتبط با حیطه زنان و زایمان را نشان خواهد داد.

 1690عالوه بر تخصص زنان و زایمان، متخصصان دندانپزشکی نیز از حیث تعداد شکایات ثبت شده در سامانه 

مات دندانپزشکی از بازار سهم خددهد.  درصد( که نسبت باالیی را نشان می 4,44در رده دوم قرار داشتند )

درصد است و خدمات دندانپزشکی پس از خدمات بستري و دارویی پر هزینه ترین  15خدمات سالمت حدود 

روند شاخصهاي سالمت دهان و دندان طی سال هاي . (Moosazadeh et al., 2016) خدمات هستند

گذشته نشان می دهد با وجود افزایش شمار دندانپزشکان و بدنبال آن افزایش سهم دندانپزشکان از بازار سالمت 

که یکی  سال گذشته دارد 10آمارها نشان از بدتر شدن شاخصها طی  .این شاخصها ارتقاي چندانی نداشته است

یکی از  .(Jadidfard et al., 2015)آن، بیمه نبودن خدمات دهان و دندان در ایران است از مهمترین دالیل 

ارتقاء سطح بهره وري و افزایش  راهکارهاي کاهش پرداخت غیررسمی و بهبود کیفیت خدمات دندانپزشکی،
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می تواند تاثیر فراوانی در کاهش هزینه هاي پرداختی توسط مردم داشته است که کیفیت خدمات قابل ارائه 

  .(Moosazadeh et al., 2016) باشد

هاي غیر تهاجمی نظیر گفتار درمانی و طب کار، کمترین میزان شکایت ثبت  نتایج مطالعه نشان داد که تخصص

 توان هایی را می پایین بودن پرداخت غیررسمی در چنین تخصصاند. از دالیل مهم  داشته 1690شده در سامانه 

 Gajic-Stevanovic) نوان کردرقابتی بودن، تعرفه مشخص خدمات مرتبط و همچنین نظارت دقیق صنفی ع

et al., 2011) . 

عالوه بر بررسی پرداخت غیررسمی بر مبناي تخصص پزشکان که بر اساس آن دو تخصص زنان و زایمان و 

هایی که باالترین میزان شکایات مرتبط با پرداخت غیررسمی از آنها صورت گرفته  دندانپزشکی به عنوان تخصص

نتایج مطالعه نشان داد که بود، از نظر نوع خدمات نیز میزان پرداخت غیررسمی مورد بررسی قرار گرفت. 

شکایات صورت گرفته از خدمات سرپایی به مراتب بیش از خدمات بستري بوده است. یکی از دالیل باال بودن 

عالوه بر خدمات باشد.  شکایات از خدمات سرپایی به دلیل باال بودن شکایات از خدمات دندانپزشکی می

غیررسمی به پزشکان عمومی نیز حجم قابل توجهی را به نشان داد که پرداخت  6دندانپزشکی، نتایج جدول 

گردد، باال  دهد. نظر به اینکه عمده خدمات پزشکی سرپایی توسط پزشکان عمومی ارائه می خود اختصاص می

بودن شکایات از خدمات سرپایی بابت پرداخت غیررسمی باالتر از خدمات بستري بوده است. از سویی در برخی 

( در مطالعه خود که به 2013آتانسوا و همکاران )مخالف یافته مطالعه حاضر ارائه شده است. از مطالعات نتایج 

کنند حجم باالي پرداخت  بررسی پرداخت غیررسمی در نظام سالمت بلغارستان پرداخته بودند عنوان می

 Atanasova et)دهد  درصد آن در بخش سرپایی رخ می 13درصد( در بخش بستري و تنها  33غیررسمی )

al., 2013a).  عمده دلیل تفاوت نتایج این مطالعات به ارتباط پرداخت غیررسمی به بستر و زمینه نظام سالمت

هاي سالمت مشابه نظام سالمت ایران، نظیر روسیه و  این در حالی است که در نظامشود.  مورد بررسی مربوط می

هاي مطالعه  ه با یافتهترکیه پرداخت غیررسمی در بخش سرپائی بیشتر از بخش بستري برآورد شده است ک

 .(Gordeev et al., 2014, Yardim et al., 2014) حاضر منطبق هستند

به  1690نه که به بررسی تعداد شکایات صورت گرفته از پرداخت غیررسمی به ساما 8بر اساس نتایج جدول 

هاي پرجمعیت نظیر  گردد که تعداد شکایات در استان ها پرداخته است مشخص می ها و شهرستان تفکیک استان

ها کمتر بوده است. با توجه به پایتخت بودن تهران و داشتن تعداد زیاد بیمارستان  تهران به مراتب از سایر استان

کنندگان خدمات  که نظارت بر عملکرد و رفتار ارائه و همچنین گستردگی نظام سالمت در این استان مرجع
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نماید، این یافته قابل توجیه است. ضعف نظارتی از عمده دالیل شیوع پرداخت غیررسمی  تر می سالمت را سخت

 شود. در نظام سالمت عنوان می

هـر چند منابع  .مطالعـات زیادي در ارتباط با پرداخت غیررسمی انجام گرفتـه اسـت در نهایت باید گفت که 

ها متفاوت اسـت و مطالعـات در سـطح ملـی، خانواده و یا مطالعات فساد صورت گرفتـه اسـت در تعـدادي  داده

از کشورها در ایالت ودر بعضی دیگر در قسمتی از ایالـت صـورت گرفته است. شواهد زیادي موجود است که 

ي کم در آمد و با درآمـد متوسط، منبع اصلی تامین است کـه پرداخت هاي غیر رسمی در کشور ها آنبیانگر 

مالی مراقبت سالمت محسوب مـی شود در لهستان پرداخت هاي غیر رسمی تخمین زده می شود که دو برابر 

 5 کامبوجدربنگالدش پرداخت هاي غیر رسمی بیش از ده برابر حقـوق رسـمی اسـت و در  .حقوق پزشکان باشد

درصد کل مخارج مسـتقیم از  45الی  10دهد که دستمزد هـاي غیـر رسمی  نشان می برابر است. مطالعات اخیر

 ,.Stringhini et al)جیـب بـراي سالمت را در کشورهاي کم درآمد را بـه خـود اختصـاص مـی دهد 

2009b) .آن اسـت کـه پرداخـت  دهنده  مطالعه اي که در بیمارسـتانهاي شـهر ارومیـه انجـام گرفتـه نشـان

درصـد پرداخت مستقیم از جیب بیماران به بیمارستان را تشکیل داده است  15غیررسـمی 

(Khodamoradi et al., 2015) .در بیمارسـتانهاي یونـان در ارتباط با  26لیراپولوس مطالعه اي که توسط

 درصد 8/5به پرستار و درصد  11بیماران به پزشکان،  درصد 36پرداخت هاي غیررسمی انجام گرفته است که 

مطالعـه اي دیگـر . (Liaropoulos et al., 2008)ـایر کارکنـان پرداخت غیررسمی را داشـته انـد بـه س

بیماران براي دریافت خدمات و درصد  31در ترکیه انجام گرفته است نشان می دهـد کـه  27اوژن کـه توسط

دامنه . (Özgen et al., 2010)مراقبت هاي سـالمت بـه کارکنان سالمت پرداخت غیررسمی را داشته اند 

ر است. از درصد در پاکستان متغی 96پرو تا  درصد در 3گسـترده بـوده و از پرداخـت هـاي غیررسـمی بسـیار 

لحـاظ منطقه اي، جنوب آسیا به شدت متکی به پرداخـت غیررسـمی است. آسیاي شـرقی دو بخشـی اسـت در 

درصد و  55کشـورهاي همچـون تایلند و اندونزي با سطح کم و در کشورهاي کمونیستی سابق مانند کامبوج 

درصد می باشد. آمریکاي التین و اروپاي شرقی یـک توزیـع گسـترده از پرداخـت هـاي غیررسمی با  81تنام وی

ه در دو مطالع .(Lewis, 2007) سطح کـم در بعضـی از کشـورها و سـطح بـاال در تعدادي دیگر همراه است

جـام شـده اسـت مطالعـه انجـام گرفتـه توسـط خـدامرادي و همکـاران کـه در این زمینه در داخل کشـور ان

 503بیماران به پزشکان)میانگین درصد  11دهد که که  بیمارستانهاي شهر ارومیه انجام گرفته است نشان می

 بـــه ســـایر کارکناندرصد  17 و (هـــزار تومـــان 20)میـــانگین  بـه پرســـتاردرصد  5 (هزار تومان
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 203)میانگین  بیماراندرصد  30اند. در مجموع حدود  تومان( پرداخت غیررسمی را داشـتههزار  16)میانگین 

دهد که پرداخت غیررسمی در  میاند. همچنین این مطالعه نشان  پرداخت غیررسمی داشته هزار تومـان(

و در بیمارســتان تــامین درصد  42در بیمارســتانهــاي خصوصــی  درصد 19زشـی بیمارستانهـاي آمو

 .(Khodamoradi et al., 2015) بوده استدرصد  44اجتماعی 

اي پزشکان سیماي کلی پرداخت  به عنوان تنها سامانه رسمی شکایت بابت تخلفات تعرفه 1690بررسی سامانه 

غیررسمی در نظام سالمت ایران را نشان داد که به طور خالصه مشخص شد باالترین میزان پرداخت غیررسمی 

دهد. همچنین  م در شهرهاي بزرگی نظیر تهران رخ میدر بین تخصص زنان و زایمان و دندانپزشکی و آن ه

گذاران نظام سالمت به  باالترین میزان پرداخت غیررسمی در خدمات سرپایی اتفاق افتاده است که توجه سیاست

ها معطوف گردد. طرح تحول سالمت نیز با بسته ترویج  بایست به این حیطه بحث پرداخت غیررسمی بیشتر می

گذاري نسبی خدمات،  هاي خدمات پزشکی با معرفی کتاب ارزش چنین اصالح تعرفهزایمان طبیعی و هم

هاي در راستاي کنترل پرداخت غیررسمی صورت گرفته است. بسته ترویج زایمان طبیعی، با رایگان کردن  تالش

 ها و تشویق مردم به انجام زایمان طبیعی، تا حدودي بحث پرداخت خدمات زایمان طبیعی در بیمارستان

غیررسمی جهت ترغیب پزشکان به منظور انجام سزارین را تحت تأثیر قرار داده است که البته به صورت دقیق 

سازي ارزش  هاي خدمات پزشکی نیز با واقعی بایست مورد بررسی قرار گیرد. اصالح تعرفه ارتباط این دو می

که در مطالعات مختلف اخته است خدمات پزشکی تصور کنترل تقاضاي القایی و دریافت زیرمیزي را مطرح س

کنند که طرح  ( در مطالعه خود عنوان می2016مورد بررسی قرار گرفته است. براي نمونه پیروزي و همکاران )

هاي کمرشکن شده است  تحول سالمت به عنوان اصالحات رخ داده در نظام سالمت ایران موجب کاهش هزینه

. در کل مطالعات (Piroozi et al., 2016)نترل شده است هاي غیررسمی نیز ک که از این طریق پرداخت

صورت گرفته تأکید بر عادالنه شدن تأمین مالی مراقبت سالمت پس از اجراي طرح تحول نظام سالمت در ایران 

هاي بعدي مورد  که در بخش دهد اند که فرض تأثیر طرح تحول سالمت بر پرداخت غیررسمی را نشان می داشته

 .سی قرار گرفته استبرر
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 سالمت نظام متخصصان و پزشکان دیدگاه از رسمی غیر های پرداخت اثرات 4-4

در این بخش از مطالعه، به بررسی اثرات پرداخت غیررسمی بر جامعه  و نظام سالمت با استفاده از نظر و دیدگاه 

تأثیر منفی(  5تأثیر مثبت و  3ر )تأثیر پر تکرا 8پزشکان و متخصصان نظام سالمت پرداخته شد و در مجموع 

 شناسایی شد. 

هاي غیررسمی در نظام  افزایش تالش کارکنان بهداشتی بخاطر رقابتی شدن بازار یکی از اثرات مثبت پرداخت

از دیدگاه دانش اقتصاد، بهبود ارائه خدمات با هزینه معقول در هر زمینه و صنفی، تنها و تنها سالمت عنوان شد. 

به  29کموانع ورود سیستماتی کامل، اوالً در شرایط رقابت .، ممکن می شود28اد بازار رقابت کاملاز طریق ایج

. این به آن معنا نیست که وارد شدگان در شغلی نظیر (Folland et al., 2007) هیچ شغلی وجود ندارد

ندارد، مانع هاي الزم را ببینند، بلکه به این معنا است که کسی حق  ندسی، پزشکی یا حقوق نباید آموزشمه

ها ایجاد کند. تعداد ورودي ها باید آزاد باشد، آنگاه انتخاب اجتماعی آحاد افراد و نه  بر تعداد ورودي عددي

سیستم دولتی، ورودي ها را به حدي افزایش خواهد داد که محیط رقابت کامل حاصل، منجر به حداکثر شدن 

مل که با رقابت معمول تفاوت دارد، در صورت وجود مانع عددي، رقابت کا خدمات دریافتی جامعه گردد. ثانیاً

شکل نمی گیرد و نتیجه آن کاهش مقداري خدمات، افزایش قیمت خدمات، ایجاد مزیت انحصاري براي منتفع 

 . (Miller, 1996) شوندگان از موانع ورود سیستماتیک و باالخره کاهش کیفیت خدمات خواهد بود

در قالب رقابتی سازي بازار سالمت مطالعات مختلفی در سطح نیروي انسانی و حتی بیمارستان صورت گرفته 

ها انجام  اي که در راستاي طراحی الگوي رقابتی سازي بیمارستان ( در مطالعه1388است. قنبري و همکاران )

 سطح ارتقاي کارایی، بهبود ها، هزینه دنش محدود موجب رقابت رهاي سازوکاکنند  داده بودند عنوان می

 است شده بیمارستانی بخش در ویژه به سرمایه، اصل گذاري سرمایه در ها دولت جویی صرفه و اثربخشی

 .( et al., 1388قنبري  )

منجر به تشکیل گروه  تواند می ایجاد موانع ورود سیستماتیک با ایجاد منافع ویژه، عالوه بر مطالب عنوان شده،

نان موانع ورود تبدیل می شوند شود. نفع برندگان از انحصار نسبی یک بازار شغلی و موانع ورود، به پاسبا ود همس

که می کوشند به قیمت همه منافع حاصله از مانع سیستماتیک براي حفظ سود انحصاري و جلوگیري از رقابت 

 .(Rowley et al., 2013) گفته می شود 30رنت جویی ظت کنند. به این فرایند، اصطالحاًکامل حفا
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ت کافی، با کیفیت و ارزان، تحمیل قیمت پایین و بروکراتیک بر این اساس، شرط دستیابی مردم به خدمات سالم

نیست. ابتدا باید شرایط رقابت کامل را ایجاد کرد، آنگاه خود به  و دخالت مستقیم دولت در شرایط رقابت کامل

در شرایط رقابت کامل، دارندگان  . طبعاًیافتخود، و بدون هیچ نیازي به دخالت دولت، این اتفاق رخ خواهد 

فیت بسیار باالي پزشکی، قیمت باالتري خواهند داشت، اما خدمات پزشکی با کیفیت باال و متوسط به قیمت کی

شکی نیست لذا  .ارزان و بسیار ارزان در قیاس با سطح میانگین درآمد جامعه، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت

یژه در قیاس با متوسطین، درآمد خاص و ت ودگان کیفیدر عمل در این حرفه نیز مانند هر حرفه دیگري، دارن

بیشتري داشته و ثروتمند می شوند، اما این امر به انتخاب اجتماعی خود جامعه و نه به ضرب بودجه هاي هزاران 

 .میلیاردي بیت المال مردم، میسر خواهد شد

حرفه اي به قیمت و بدون ایجاد رقابت کامل و بدون رفع موانع ورود سیستماتیک، هیچ  بنابرآنچه عنوان شد،

 Porter) کیفیت بهینه اجتماعی نخواهد رسید و هیچ تحول واقعی در امر سالمت یا امور دیگر، رخ نخواهد داد

and Teisberg, 2004)رائه خدمات سالمت به مقدار آنچه در سال هاي گذشته مانع ارسد  . لذا به نظر می

تواند ناشی  می، و به نوعی نتوانسته است پرداخت غیررسمی را نیز کنترل کندشده  قیمتارزان  ،کافی، با کیفیت

امروزه غالب براي نمونه . باشدایجاد مانع ورود عددي نت جو در اپذیرش اندک پزشکی به دلیل فعالیت گروه ر از

 به راحتی دسترسی به وکیل در گذشته،یمت کم دسترسی داریم، در حالیکه با ق ما به خدمات حقوقی بعضاً

مقدور نبود. این امر از طریق شکستن انحصار وکالت با پذیرش دانشجوي کافی و افزایش وکالء به ویژه در قالب 

است که  وکالء پذیرش شده توسط قوه قضاییه مقدور شد. بازار وکالت، امروز رقابت کامل است، این به آن معنا

دارندگان کیفیات ویژه در وکالت، درآمد خاص دارند، وکالء متوسط، درآمد متوسط یا اندکی کمتر و بیشتر دارند 

و وکالء ضعیف هم یا با درآمد اندک کنار می آیند یا از بازار این شغل خارج می شوند. صرف نظر از دریافت 

اضر، با افزایش وکالء، عمال هزاران جوان ایرانی نیز خدمات وکالت توسط گستره وسیع تري از جامعه در حال ح

همه این اتفاقات در صورت رخداد رقابت کامل در . (1394, یانکاظم) صاحب شغلی در حد توان خود شده اند

 .پزشکی هم رخ خواهد داد

راه حل مشخص آن است که محدودیت تعداد ورودي پزشکی در دوره هاي عمومی و باالتر رفع شود و اجازه 

یش داده شود که انتخاب اجتماعی تعداد ورودي را تعیین کند. به عبارت دیگر، تعداد صندلی ها باید آنقدر افزا

یابد که حتی تعدادي از صندلی ها خالی بماند. در گام اول می توان پذیرش پزشکی از گروه تجربی را دو برابر 

کرد و شروع به پذیرش از گروه ریاضی نیز نمود. پذیرش در دوره هاي تخصصی هم باید دستکم دو تا سه برابر 

 .مشاهده شود نال رقابت کاملشود، به نحوي که صندلی خالی به نشانه انتخاب اجتماعی و سیگ
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کنندگان حفظ نیروي انسانی و پزشکان در بخش دولتی را یکی از مزایاي پرداخت  در بخش دیگر شرکت

غیررسمی دانستند. بر این اساس عنوان شده بود که به دلیل عدم توانایی دولت در پرداخت تعرفه واقعی خدمات 

دي بین درآمد واقعی و درآمد هدف پزشکان را پر کرده و از بهداشتی و درمانی، پرداخت غیررسمی شکاف درآم

برخی از نویسندگان دهد.  این طریق تمایل پزشکان جهت انتقال بیماران به بخش خصوصی را کاهش می

را می توان به عنوان هزینه مشـارکت در نظر گرفت  ي غیررسمیکننـد کـه بخشی از پرداخت ها پیشـنهاد مـی

کنند در محل خدمت  د کارکنانی که این پول را دریافت مینناست آنها اطمینـان حاصـل کاز آنجایی که ممکن 

مثبـت پرداخـت غیررسمی را در برخی از محققـان جنبـه هـاي  .(Ensor, 2004b)خود باقی بماننـد 

کشورها مورد بحث قرار داده اند. براي مثال، مطالعات نشان می دهند کـه پرداخـت هـاي غیررسـمی براي 

ایجاد رابطه مستمر بین کارکنان و ارایه دهندگان، بهبـود روحیه کارکنان، حفظ کارکنـان سـالمت و ممانعـت 

به بیماران اجازه می دهد که به ارائه دهندگان ابراز احترام نمایند  کندو خـروج از سیستم دولتی عمل می

(Vian et al., 2006). 

شـوند ولـی در عمـل در  نواع پرداختهـاي غیـر رسـمی محسـوب مـیاهاي زیرمیزي یکی از  اگرچه پرداخت

در بسیاري از . (Bakx et al., 2015)رونـد  بسیاري از متون این دو واژه متـرادف یکـدیگر بکـار مـی

هـاي قـانونی  از چـارچوب تعرفـه کشورها دریافت زیرمیزي غیرقانونی بوده و در برخی کشورها دریافـت خـارج

بـه رغـم مخالفتهـاي انجمنهاي پزشکی آن کشورها حتـی از طریـق پلـیس قابـل پیگـرد و برخورد مستقیم 

است بـه گونـه اي کـه پلـیس شـماره تلفنـی را ویـژه شکایات مربوط به این مورد اختصاص داده اسـت و حتـی 

هـاي خاصـی شـده اسـت؛ از جمله آنکه مبلغ آن از حد  ک نیز توصـیهدر مـورد دریافت هدیه از سوي پزش

خاصی تجاوز ننمایـد و فقـط در صـورتی کـه عدم دریافت آن سبب رنجیـده خـاطر شـدن بیمـار گـردد از وي 

شود پرداخت غیررسمی چه در معنا و  همانطور که مالحظه می. (Ladouceur, 2013) هدیـه دریافت شود

چه در عمل داراي دو بعد مثبت و منفی است که پیشتر اثرات مثبت آن در جامعه ایرانی از دیدگاه صاحبنظران 

ر اثرات منفی کنندگان ب در کنار عوامل و اثرات مثبت پرداخت غیررسمی، عمده تأکید شرکتلذا عنوان شد. 

هاي  کنندگان بر اصول و ارزش عمده تأکید شرکتپرداخت غیررسمی بر جامعه و نظام سالمت معطوف بود. 

اخالقی در کنار تأثیرات منفی این نوع پرداخت بر ارائه خدمات و عدالت در تأمین مالی مراقبت سالمت بود. از 

هاي اجتماعی از جمله عمده  ه خدمات و تهدید ارزشبین رفتن اعتماد به کادر پزشکی، فقدان شفافیت در ارائ

 یررسمی از بعد اخالقی دانسته شد.اثرات منفی پرداخت غ
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ارتباط پزشک و بیمار براساس یک تعهد مبتنی بر اعتماد بنـا نهـاده شده است که به موجب آن پزشک موظـف 

ر بهترین اقدام درمـانی را براي بیمار اسـت در تمـامی شـرایط و بدون توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادي بیما

شایسته اسـت پزشـک در برخـورد بـا بیمـار مصالح بیمار را بر مصالح خود . (Cassel, 1996)انجام دهد 

و به عالوه بایستی نهایت سعی خود را بکند تا به گونه اي عمل  (Pearson et al., 1998)ترجیح دهد 

. (Vian, 2008)امعـه را نسبت به شرافت و تمامیت حرفـه پزشـکی حفـظ نمایـد نماید که اعتماد بیمار و ج

یکـی از راههاي حفظ قداست حرفه پزشـکی و نیـز حفـظ اعتمـاد بـین بیمـار و پزشک آن است که محور 

. (Chin, 2001) یمـار و پزشـک براسـاس تعهـدات معنوي و اخالقی باشد، نه براساس عالیق ماديارتبـاط ب

به گفته برخی صاحبنظران، در سراسر دنیا بی اعتمادي عمومی نسـبت به حرفه پزشکی روندي رو به گسترش 

دار شدن اعتماد مردم نسـبت بـه  لذا الزم اسـت هر عاملی که سبب خدشه. (McKay, 2002)یافته است 

از عواملی که سبب  شود، مورد بررسی قرار گرفته و از گسترش آن پیشگیري شود. یکـی ایـن حرفـه می

شـود، بحـث  دن ارتباط پزشک و بیمـار مـیاعتمادي مردم نسبت به حرفه پزشکی و کم رنگ ش گسترش بی

المللـی، ایـران یـک کشـور بـا  بنا به گزارشات بین. (Gaal et al., 2006) پرداخـتهـاي زیرمیزي است

برند  درصد مـردم آن زیـر خـط فقـر مطلق به سر می 16تا  18درآمد حد پایین متوسط میباشد که 

(Schieber and Klingen, 1999, Waris and Latif, 2015) . از سوي دیگرجامعـه پزشـکی هـم

د برداشتن پذیر جامعه مسئولیتی خطیر در جهت محرومیت زدایـی دارد و تمام سعیش بای در قبـال اقشار آسیب

باري از دوش آنان باشـد نـه آنکـه بـا رواج مسائلی از قبیل زیرمیزي و تحمیل مخارج اضافی و محروم را 

محرومتر کردن بر بار محرومیت جامعه بیفزاید. البته ذکر این نکته نیز الزم اسـت که پزشک عالوه بر اجر و 

دارد، باید از حقوق مادي مکفی نیـز برخـوردار باشـد  پاداش اخـروي و ثـوابی کـه در مقابـل ایـن رسالت الهی

تـا در زندگی خود تحمیل بر دیگران نگردد. زیـرا تخصـص و مهـارت در آن، عالوه بر نبوغ و ابتکار و شوق 

خاصی کـه الزم دارد، احتیـاج بـه آمـاده بودن امکانات اولیه زندگی و رفاه نسبی نیز دارد. اگـر پزشـک از لحـاظ 

 . (Grignon et al., 2013) لی در مضیقه باشد، شاید به راههاي دیگري متوسل شودما

ل یکسانی از دستمزد رسمی به خود بگیرد همان طور که گال آن را ذکر حتی اگر پرداخت هاي غیر رسمی شک

آنها یک مانع دسترسی به  اوالً. کرده است آنها در بدترین شکل ممکن از تامین مالی خصوصی می توانند باشد

خدمات سالمت می باشد و به دلیل عدم وجـود سیاسـت هـاي معـافیتی و اختیـاري نبـودن پرداخت ها بیشتر 

رسمی خطر بالقوه اي بـراي کـارایی پرداخت هاي غیر دوماً. از پرداخت هاي رسـمی بـر فقـر تـاثیر مـی گذارد

مراقبت هاي سالمت محسوب می شود که منابع را بـه سـمت خدماتی کـه سـوداور هسـتند نـه بـه خـدماتی 
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ارند نـه به کسانی که بیشترین نیاز را کـه بیشـترین اثربخشی را دارند و به بیمارانی که سودآوري بیشتري د

آنها انگیزه هاي منفی را ایجاد می کنند که مانع بـراي سیاست هاي سالمت می  سوماً. دارند هدایت می کند

و در نهایت ماهیت غیر رسمی پرداخت هـاي غیـر رسـمی توانایی دولت ها براي باال بردن منابع مالی و  باشد

 .(Gaal et al., 2006, Khodamoradi et al., 2015) کند ا تضعیف میتنظیم تامین مالی سالمت ر
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 سالمت نظام تحول رحط اجرای  از پس پزشکان رفتار تغییر روند 5-4

هاي نسبی  از نتایج اصلی مطالعه حاضر، بررسی تغییر رفتار و علل آن قبل و بعد از اعمال کتاب ارزشیکی 

هاي نسبی  بود. براي این منظور دو سناریو حفظ وضع موجود )عدم اعمال کتاب ارزش 1393خدمات در سال 

ه تغییر رفتار مثبت، تغییر رفتار منفی و عدم تغییر هاي نسبی خدمات در سه حیط خدمات( و اعمال کتاب ارزش

هاي اصلی قرار  کنندگان در زیر گویه بندي شده و دالیل تغییر رفتار با توجه به نظر و دیدگاه شرکت طبقه

 گرفتند. 

رفتار  ییردر قالب طرح تحول سالمت، تغ یدجد يها نشان داد، با حفظ وضع موجود و عدم اعمال تعرفه نتایج

 یلپزشکان به دل ینرقابت ب یشو تنها مورد مطرح شده، افزا یمشاهد باش توانستیم یدر پزشکان نم یمثبت

خدمات  يها و نامتناسب بودن تعرفه یراستانداردنشان از غ یجهنت ینتعداد پزشکان بود که مطرح شد. ا یشافزا

در آن مشاهده  یمثبت ییرتغکنندگان انتظار  شرکت یدهکه به عق باشد یاز طرح تحول سالمت م یشپ یپزشک

تأثیر اعمال رقابت به نوع رقابت سیستم تأمین مالی، مراقبت بهداشــتی، سیســتم پرداخت . شود ینم

بیمارســتانی، نوع خدمات مورد بحث، نوع ارائه دهندگان خدمات، امکان ورود ارائــه دهندگان جدید بــه 

یک مکانیســم رقابتی که ممکن  قبت بهداشــتی، بستگی دارد.مقررات و قوانین حاکم برعرضه و تقاضا براي مرا

در یک سیســتم دیگر بــه خوبی انتقال نخواهد یافت  اســت در یک سیســتم ً عمــل کند الزاماً

(Enthoven, 2014) مکانیسم هاي رقابتی و بازارگرا مزایاي قابل توجهی داشــته اســت؛ براي مثال .

بررســی شده نشان می دهد که دست کم در بعضی شرایط رقابت قیمت بین  اتتحقیقدست آمده از  بهشــواهد

 یصتخص ودجه هايب یا (Grennan, 2013) درصد یا بیشتر کاهش قیمت بیانجامد 7تواند به می  پزشکان

 درصد بیانجامد 3,3تا  اي یمهب نیماراب پزشکان می تواند به کاهش پذیرش به اي یمهکم در قالب تعرفه ب یافته

(Antwi et al., 2015). يرخدادها یرپزشکان بدون توجه به سا ینب یبازار رقابت یجادا رسد یبه نظر م لذا 

را دارد که  یماراناز ب یو حفاظت مال یدر بازار مال يتعادل اقتصاد يصورت گرفته، توان برقرار یاصالح

بازار ارائه  يساز یرقابت يالزم برا یقیشوو ت یزشیانگ یداتتا تمه یردقرار گ یاستگذرانمورد توجه س بایست یم

 ایجاد و پزشک پذیرش ظرفیت افزایش راهکارها، این مناسبتریناز  یکیخدمات سالمت را فراهم آورند که 

 .است کشور مختلف مناطق نیاز مبناي بر موجود پزشکان صحیح توزیع مکانیسم

کنندگان بر آن  بود که شرکت یررسمیظر پرداخت غبا حفظ وضع موجود از ن یرفتار منف ییرتغ اصلی، موضوع امّا

پرداخت نامنظم به  ینو همچن یخدمات درمان يها نبودن تعرفه یرا واقع ییرتغ ینا یلداشتند. عمده دل یدتأک

طالعـات گسـترده اي در بسیاري از کشورها در خصوص وجوه زیرمیزي به عمل آمده مپزشکان ذکر کردند. 
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العات در کشورهاي اروپاي شرقی و آسیاي میانـه بـوده است و برخی از این مطالعات اسـت کـه بیشترین این مط

هاي غیررسمی و وجوه زیرمیزي حتی وسایل منزل خـود  به این نتیجه رسیده اند کـه مـردم بـراي تامین هزینه

 ین. اکثر ایندت نماپزشکان را پرداخ يتقاضا شده از سو هاي ینهبتوانند هز تادهند  را در معرض فروش قرار می

 پزشکان به پرداختی نبودن متناسب و کافی آن، توجیهبوده است و  یررسمیدر خصوص پرداخت غ یزتقاضا ن

. توجیهی که اکثر (Atanasova et al., 2013b, Schwarz et al., 2013)است شده عنوان

آورند آن است که پرداختهـاي مورد تایید مراجع  پزشـکان در قبـال علت دریافت وجوه غیررسمی از بیمار می

نظران در قبال این ها واقعی نیست. صاحب رسمی در حد معقول و منطقی نیست و یا به اصطالح رایج، تعرفه

توجیه چنین ابـراز میدارند اگر قرار است هر صنفی که به گمان خود حق خود را از طریق دولت دریافت نمی 

کند به مردم فشار آورد، دیگر هیچ نظم اقتصادي در جامعه وجود نخواهد داشت و اگر قرار است مردم پاسخگوي 

 ,Souliotis et al., 2016)ـم درآمـد چـه بایـد بکننـد کـم بـودن اعتبارات تخصیص یافته باشند، قشـر ک

Miller et al., 2000) . اند  برخی از علل ظهور و رواج پدیده زیرمیزي که در مطالعات مختلف عنوان شده

عبارتند از: کم بودن اعتبارات تخصیص یافته به بخش سالمت از سوي دولت، شفاف نبـودن تعریـف پرداختها 

،عدم تکافوي ظرفیت بخش دولتی، و کم بودن درآمد رسمی کارکنان بخش سالمت، و ضعیف بودن نظارتها 

(Atanasova et al., 2013b, Kaitelidou et al., 2013, Souliotis et al., 2016) . 

موثر بر  یگردر مطالعه حاضر به عنوان عامل د یزاست ن يهر کشور ياقتصاد یتتورم که نشان از وضع نرخ

بودن رشد  یینپا یر،تأث ینا یلاز دال یکیپزشکان عنوان شد.  ياز سو یرمیزيز يو تقاضا یررسمیپرداخت غ

 و یابد افزایش سالمت هاي هزینهتا  شد یباعث م ینبوده است. ا یمساالنه نسبت به نرخ تورم اعال يها تعرفه

. کردند یم یرمیزيز یافتپزشکان جهت جبران اقدام به در داد، یرا نم ها ینهکفاف هز یپرداخت يها تعرفه چون

ه گرفته شد یجهپرداخته و تماماً نت یررسمیو مثبت نرخ تورم و پرداخت غ یمبه ارتباط مستق يمتعدد مطالعات

 یشافزا یررسمیمربوطه، احتمال پرداخت غ هاي ینهنرخ تورم، در صورت عدم جبران هز یشاست که با افزا

 آن، براي پیشنهادي راهکاري مهمترین که (Boncz et al., 2004, Schwarz et al., 2013) یابد یم

 .است شده عنوان پزشکی هاي تعرفه سازي واقعی

طرح تحول نظام سالمت  اب ارزشگذاري نسبی خدمات در قالبهاي جدید مبتنی بر کت اجراي تعرفه يسناریو در

 یجدوم نتا یويسنار در نشان می دهد.را  ، منفی و عدم تغییرمثبتیافته هاي مطالعه سه گویه اصلی تغییر رفتار 

به دالیلی چون مثبت   يرفتار ییراتدر قالب طرح تحول سالمت، تغ یدجد يها تعرفه ينشان داد، با اجرا
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افزایش نظارت به روند مسایل مالی پزشکان، جبران درآمد هدف مورد نظر و کاهش اختالف بین گروههاي 

  قابل پیش بینی و اتفاق است.ظر تعرفه خدمات درمانی از ن مختلف پزشکی

تري داشتند به نظر می رسد دریافت  هاي جدید و تغییر تعرفه خدماتی که پیشتر تعرفه پایین تعیین تعرفهبا 

هاي خدمات درمانی بین گروههاي مختلف پزشکی و جبران این اختالف   زیرمیزي به دنبال وجود تفاوت در تعرفه

 رضایت عدم درآمد، کمبود ، دهندگان ارائه پایین درآمد یمبه ارتباط مستق يمتعدد مطالعاتاست.  کاهش یافته

 ,.Vian et al) پرداخته اند یررسمیبا پرداخت غ کاري بد وضعیت و ها دستمزد کمبود دلیل به شغلی

2015b, Balabanova and McKee, 2002, Vian et al., 2006, Stringhini et al., 

2009b, Tomini et al., 2012, Stepurko et al., 2015b)  .دهندگان ارائه بهکه  یصورت در 

 وجود به مردم در احساس این بدیا ارتقاء نیز هم زمان خدمات ارائه کیفیت و گیرد صورت مناسبی هاي پرداخت

 Stepurko et) داشت نخواهند بهتر کیفیت با خدمات دریافت جهت رسمی غیر پرداخت به لزومی که آید می

al., 2013) از دهندگان ارائه  فردي هاي انگیزشافزایش  چون راهکارهایی به مختلف مطالعات زمینه این در 

 (Allin et al., 2006) ها دستمزد افزایش ،(Vian et al., 2015b) ها پرداخت ساختار در نظر تجدید طریق

برخی از مطالعات به این   .اند کرده اشاره (Tengilimoğlu et al., 2015) کارکنان حقوق وضعیت بهبود و ،

 اجراي قالب در زیرمیزي هاي پرداخت جانشین عنوان به رسمی هاي پرداخت افزایشنتیجه رسیده اند که با  

 و (Stepurko, 2013) مدرک و مهارت براساس کارکنان به پرداخت تغییر ، (Lewis, 2007) آزمایشی طرح

 باشند سودمند و اثربخش کنندگان دریافت هم و دهندگان ارائه براي هم رسمی هاي پرداخت که صورتی در

 (Aarva et al., 2009a) یافت خواهد کاهش رسمی غیر هاي پرداخت

نظام سالمت با بهره هاي تشویقی،  و هم زمان با به کار گیري اهرم هاي خدمات درمانی افزایش تعرفه در کنار

پدیده زیرمیزي وضع و اجرا در مقابله با را هاي انضباطی و کنترلی ، قوانین سخت گیرانه تري  گیري از اهرم

 دلیل عنوان به دهندگان ارائه انحصاري قدرت سریالنکا و پاکستان کشور دو در شده انجام مطالعه درکرده است. 

 Allin et) گاندهند ارائه بر نظارت .(Thampi, 2002) است شده عنوان رسمی غیر هاي داختپر وجود اصلی

al., 2006)  فرهنگ حتی که طوري به رشوه دادن نشان زشت منظور به اثربخش سیستم یک ایجاد  نیز و 

 همچنین  .است میزي زیر پدیده در عرضه سمت با برخورد راهکارهاي زا ندنپذیر نیز هدیه عنوان به را آن افراد

 ,Ensor) ینکردن نام مجرم افشا و سخت مجازات اعمال بهداشتی، کارکنان براي سنگین ریمهج تعیین

2004b)  رائه دهندگان به بخش ا مهاجرت باعث که شرطی به باشد اثرگذار تواند می موراد از اي پاره در نیز

 ارائه براي قانونی و اخالقی هاي چارچوب ایجاد چند هر (Cherecheş et al., 2013)  د.خصوصی نشو

  و دهند نشان را ها پرداخت این منفی اثرات که آموزشی هاي برنامه طریق از بهتر اخالقی قوانین وضع و خدمات
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 کنشی برخوردهاي از تربه نظر موثر شود دهندگان ارائه و بهداشتی وسساتم به عموم اعتماد گرداندن باز باعث

  (Kankeu et al., 2014, Manea, 2014) بود خواهد

اعمال و  یزخدمات و ن یفیتک يبه ارائه دهندگان در کنار ارتقا یتعرفه ها و پرداخت یشافزا رسد یبه نظر م لذا

 دریافت و دهندگان ارائه رضایت موجبات و داشته را زيمی زیر پدیده با مقابلهتوان  یانضباط ياهرم ها ياجرا

 .آورد فراهم را خدمات کنندگان

 پرداخت ینهرفتار در زم ییرعدم تغ یا و یرفتار منف ییرتغ ،از موضوعات قابل توجه یکی دوم سناریوي در امّا

در  ییر رفتار پزشکانتغ ، یمنف تغییر این دلیل عمده. داشتندآن اشاره  هکنندگان ب بود که شرکت یررسمیغ

کنندگان درصدي از پزشکان  . به اعتقاد شرکته استخود عنوان شدمد نظردرآمد هدف  دستیابی به زمینه 

و به دلیل نبود ابزار کنترلی کافی و الزم  یافتهاجراي این طرح را بستري مناسب براي افزایش درآمد مدنظر خود 

 الزم زمینه این در .آیدکمی از ارائه دهندگان خدمات فراهم  گروهبراي سوء استفاده ممکن است  مناسببستر 

 چندین. نمود متمرکز خدمات کنندگان دریافت بر هم و دهندگان ارائه بر هم را رفتار تغییر راهبردهاي است

 با که زمینه این در نمودنشان قاعدمت و میزي زیر پدیده به نسبت مردم باور و ها نگرش تغییر راهکارهاي مطالعه

 کارکنان که این و برخوردارند مزایا و حقوق از کافی حد به افزایش تعرفه ها و پرداختی به ارائه دهندگان، آنها

 و شفاف دهی گزارش همراه به گرفت خواهند قرار مواخذه مورد میزي زیر دریافت صورت در سالمت بخش

 ,.Hotchkiss et al., 2005, Baji et al) اند دانسته مفید توامان صورت به را تنبیهی هاي مکانیزم اعمال

2013, Vian and Burak, 2006a) . 

، عدم تغییر رفتار پزشکان پس از اجراي کتاب ارزشگذاري نسبی  از باب سیاست گذاري مهمترین دیدگاه شاید

باال بودن  ه از اجرا و نیزبه بخش خصوصی در این مرحلبه دلیل عدم ورود طرح تحول . باشدخدمات درمانی 

محسوسی در زمینه پرداخت تغییر  ،سهم بخش خصوصی در پرداخت غیررسمی نسبت به بخش دولتی

 هم چنین علی رغم افزایش تعرفه ها، به دلیل عدم به وجود نیامده است.غیررسمی در کلیت نظام سالمت 

 ، پزشکان رفتار خود مبنی بر دریافت زیر میزي را ادامه داده و نتیجتاکامل درآمد حاصل شدهبه موقع و پرداخت 

 می شود. مشاهده ندر پرداخت غیررسمی تغییر ملموسی 

 یصو تخص توزیعو  بهداشتی هاي مراقبت سیستم عملکرد بر فردي، تاثیر بر عالوه رسمی غیر هاي پرداخت

 می سالمت نظام اصالحات از جلوگیري باعث رسمی غیر هاي پرداخت این بر عالوه. هستند گذار تاثیرمنابع 

 در اصالحات مخالف و داشته قرار قدرت مهر راس در که شوند می افرادي در انگیزش ایجاد باعث که چرا شوند

از آن جایی که یکی از اهداف . (Cherecheş et al., 2013) باشند می شخصی منافع خاطر به سالمت نظام
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 همزمان ،اصلی برنامه تحول سالمت، کاهش پرداخت از جیب بیماران بوده در این راستا عالوه بر اقدامات اولیه

 پزشک بین مالی رابطه قطع و اولیه سالمت مراقبت خدمات نظام تقویت راهبردهاي تکمیلی دیگر از جمله اتخاذ

 Riklikiene) باال شفافیت با سالمت الکترونیک پرونده مثل نوآورانه هاي روش ،(Belli et al., 2004) ربیما و

et al., 2014)  بین تبانی موجب که تسهیالتی از دسته آن هدفمندسازي و پزشکان شفاف قراردادهاي، عقد 

 (Belli and Shahriari, 2002b) کیفیت بهبود و (Ensor, 2004b) شود می پزشکان و متخصصان وهگر

 .رسد می نظر به ضروري

 



103 | P a g e  
 

 آن دریافت شکل و پزشکان توسط زیرمیزی دریافت میزان تعیین 6-4

هنگامی که تامین مالی سیستم سالمت تا حدود زیـادي بـه وسیله پرداخت غیر رسمی تامین شود ارائـه 

مـدي بیشتر تولید منجر می شود آتر اما غیر ضروري کـه بـه ناکار ابدهنـدگان انگیـزه براي ارئه خدمات جذ

کنند. پرداخت غیررسمی به عنوان عامل اختالل در دسترسی و استفاده از خدمات سـالمت و کارایی  پیدا می

سیستم و همچنین به عنـوان یـک مـانع بـر سـر راه اصالحات سالمت عمل می کند. عالوه بر اینکه پرداخـت 

اي غیر رسمی، پرداخت مستقیم از جیب را افزایش می دهـد. آن همچنین ممکن است مخارج کمر شـکن هـ

سـالمت و فقـر را در میان افراد فقیر افزایش می دهد و همچنـین اثـرات منفـی بـر عدالت و سالمت داشته 

ته باشند شک و تردیـد را در باشد و همچنین در مـورد افـرادي کـه بیمه دارند و این نوع پرداخت ها را داش

 .(Özgen et al., 2010) مورد اثر محافظت ریسک مالی به وجود می آورد

هایی  حتمال تفاوت در خدمات بین افرادي که پرداخت غیررسمی داشته اند و افرادي که چنین پرداختا

انـد یکـی از نگرانی هاي اصلی در زمینه نابرابري و بی عـدالتی در سیسـتم سالمت است و می تواند  نداشـته

عنوان مثال در قزاقستان، پزشکانی که در بخش دولتی کار می کننـد خدمات  وضعیت سالمت را بدتر کند. به

باکیفیت تر براي افرادي که این نوع پرداختها را داشته اند نسبت به افرادي که چنین پرداخت هایی نداشته انـد 

 Belli)ان می باشد ارائـه داده اند. نگرانی دیگر در این زمینـه از دسـت دادن اعتمـاد بـه نظام سالمت و پزشک

and Shahriari, 2002a).  حاضر بررسی متغیرهاي  هبه عنوان یکی از اهداف اصلی مطالعبر این اساس

بیمارستان اجرا  6در سه استان و مختلف مرتبط با پرداخت غیررسمی در پرداخت کنندگان این نوع زیرمیزي 

. یکی از نتایج اصلی این مطالعه بررسی ویژگی بودکننده طرح تحول سالمت با استفاده از ابزار مرتبط 

ساس مشخص شد مردان بیش از زنان اقدام به پرداخت کنندگان زیرمیزي بود. بر این ا دموگرافیک پرداخت

بررسی اختالف میانگین بین مردان و زنان از نظر پرداخت غیررسمی نشان داد که این دو کنند.  غیررسمی می

اند و مردان به طور معناداري بیشتر از زنان این نوع پرداخت را  گروه اختالف معناداري از این نظر داشته

ز عمده دالیل این موضوع، سرپرست خانوار بودن اکثریت مردان مورد مطالعه بود. بر اساس یکی ااند.  داشته

هاي صورت گرفته، اکثریت مردان عنوان کرده بودند که بابت خدمات ارائه شده به اعضاي  سواالت و بررسی

ه بوسـتون بر مردم در مطالعه دانشـگاخانواده و به ویژه همسرانشان، مجبور به پرداخت غیررسمی شده بودند. 

آلبانی زنـان و نیـز افـراد بـا تحصـیالت دانشـگاهی مخالفـت بیشتري نسبت به پرداختهاي زیر میزي ابراز 

هاي نظام  ( در مطالعه خود به بررسی هزینه2015ران )باجاري و همکا .(Vian and Burak, 2006a)نمودند 
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دهند سرپرستان خانوار )مردان(  سالمت و مخاطرات اخالقی پرداخته و به عنوان یکی از نتایج خود نشان می

  .(Bajari et al., 2014)هاي نظام سالمت مشارکت دارند  بیش از زنان در هزینه

سال  40 تا 25منه سنی درصد افرادي که پرداخت غیررسمی داشتند در دا 60همچنین بر اساس نتایج بیش از 

سال بودند. همچنین اختالف معناداري بین گروههاي  60کنندگان زیر  درصد شرکت 85قرار داشته و قریب به 

سنی از نظر پرداخت غیررسمی مشاهده شد. بر این اساس که افراد کم سن بیشتر از افراد با سن و سال باال اقدام 

، عدم آشنایی افراد جوان با قوانین و حقوق بیماران کنند. یکی از توجیحات این یافته به پرداخت غیررسمی می

شود. همچنین مطالعات نشان داده  بوده و کم تجربگی آنها در این زمینه باعث پرداخت غیررسمی بیشتر می

 Cabral and)کنند  است که افراد سالمند، به نسبت افراد جوان، بیشتر اقدام به اخذ بیمه تکمیلی می

Cullen, 2016) پرداخت همچنین مانع دربرابر باعث کاهش پرداختی بیماران و  تواند می که همین امر

 .گرددترغیب پزشکان براي انجام اقدامات مورد تقاضاي  سالمندان به منظوردر غیررسمی 

یمه سالمت به منظور اجراي موفق طرح تحول نظام سالمت و طرح پوشش همگانی بیمه با وزارت بهداشت، ب

درمان و آموزش پزشکی همکاري نزدیکی داشت و با این همکاري میزان پرداختی هزینه هاي درمانی توسط 

ه است. بر اساس شواهد موجود یکی از موانع موجود در برابر درصد کاهش یافت 30درصد به کمتر از  70م از مرد

هاي سالمت از منظر تعداد  شیوع پرداخت غیررسمی، پوشش بیمه است. بدین صورت که با افزایش پوشش بیمه

تی و درمانی به نسبت خدمات تحت پوشش و همچنین میزان پوشش، پرداخت غیررسمی بابت خدمات بهداش

. در مطالعه صورت گرفته بر روي کشورهاي اروپایی نشان داده (Robyn et al., 2013)یابد  پوشش کاهش می

هاي موثر بر آن  شد که پرداخت غیررسمی یک متغیر چند بعدي است که پوشش بیمه به عنوان یکی از مولفه

 ,.Tambor et al)یابد  میشود که با افزایش پوشش بیمه، میزان پرداخت غیررسمی نیز کاهش  شناخته می

2013, Jafari et al., 2015)  درصد افرادي که  8که نتایج مطالعه حاضر را تأیید می نماید چرا که تنها

همچنین نتایج مطالعه نشان داد بیمه مکمل به عنوان  .اند تحت پوشش بیمه بودند پرداخت غیررسمی داشته

درصد پرداخت کنندگان زیرمیزي  2,5ایی که تنها  باشد. به گونه خت غیررسمی میهاي موثر بر پرا یکی از مولفه

بر اساس نتایج داراي بیمه مکمل بودند و اختالف این دو گروه از نظر پرداخت غیررسمی معنادار بوده است. 

نظام  مطالعات مختلف، داشتن بیمه مکمل به عنوان یکی از مهمترین راهکارهاي افزایش دسترسی به خدمات

 ,.Jafari et al)شود  هاي بهداشتی و درمانی می و حفاظت مالی در برابر هزینه (Jelovac, 2015)سالمت 

 هاي مطالعه حاضر منطبق است. که با یافته (2015
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میزان درآمد بیماران نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرهاي دموگرافیک از نظر پرداخت غیررسمی در مطالعه 

رداخت غیررسمی توسط با افزایش سطح درآمد، میزان پحاضر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که 

 1برابر افرادي با درآمد کمتر از  4,4میلیون حدوداً  4تا  2بیماران باالتر رفته است بدینسان افرادي با درآمد 

همچنین نتایج نشان داد اختالف معناداري بین گروههاي درآمدي  میلیون تومان پرداخت غیررسمی داشتند.

است به این شکل که خانوارهایی با درآمد باالتر به طور معناداري مختلف از نظر پرداخت غیررسمی وجود داشته 

استپورکو و همکاران در سلسله مطالعات  اند. پرداخت غیررسمی بیشتري نسبت به خانوارهاي با درآمد کم داشته

نوان کنند درآمد خانوار به ع اند عنوان می خود که به بررسی پرداخت غیررسمی و هزینه در نظام سالمت پرداخته

شود  هاي موثر بر خدمات مورد تقاضاي خانوار و توانایی پرداخت آنها شناخته می یکی از مهمترین مولفه

(Stepurko et al., 2010, Stepurko et al., 2015a, Stepurko et al., 2015b)  با این پیش فرض

عـه جقایسه با بیمارستانهاي خصوصی مراکه افراد کم در آمد با احتمال بیشتري به بیمارستانهـاي دولتـی در م

پایین بودن پرداخت غیررسمی در وان چنــین نتیجــه گیــري نمــود کــه علــت کننـد، شـاید بتـ مـی

ارتباط پرداخت چرا که  (Liaropoulos et al., 2008) آنان باشد بیماران کم درآمد، عدم توان مالی

که  (Stepurko et al., 2015a) در مطالعات مختلف مثبت برآورد شده استغیررسمی و سطح درآمد خانوار 

کنترل پرداخت غیررسمی از نگاه گذاري  منطبق بوده است. بر این اساس هدف هاي مطالعه حاضر با یافته

سان با وجود نسبت کم پرداخت غیررسمی در  بایست با توجه به این یافته صورت گیرد بدین سیاستگذاران می

 گیرد مدنظر قرار بایست در این گروه اولویت سیاستگذاري مقابله با پرداخت غیررسمی می درآمد خانوارهاي کم

هاي سالمت به دلیل عدم دسترسی با توجه به موانع مالی جلوگیري  هاي کمرشکن و افت شاخص تا از هزینه

 .  گردد

بر اساس نتایج این مطالعه، پرداخت غیررسمی در ساکنین شهر بیشتر از ساکنین روستا بوده است. یکی از عمده 

خواستی و دسترسی کمتر به مراکز تخصصی توسط دالیل این امر دارا بودن بیمه روستایی، نوع خدمات در

درصد  10بایست  تواند باشد. طبق آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، روستاییان می روستاییان می

درصد  30ها  بت در سایر بیمهباشد که این نس هزینه خدمات درمانی دریافتی را پرداخت و الباقی سهم دولت می

ها تغییر یافت. هرچند بر اساس نتایج مطالعات مختلف،  طرح تحول سالمت نسبت بود که پس از اجراي

هاي نظام سالمت )مستقیم و غیرمستقیم/ رسمی و غیررسمی( بیشتر دچار  روستاییان در زمان مواجهه با هزینه

صورت  اي که در یونان گردند. در مطالعه هاي کمرشکن شده و مجبور به فروش سرمایه زندگی خود می هزینه

درصد روستاییان مواجه شده با پرداخت غیررسمی، امالک خود را  45گرفته بود، نشان داده شد که بیش از 
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. در (Kaitelidou et al., 2013) اند هاي ناشی از پرداخت غیررسمی بفروش رسانده جهت پوشش هزینه

هاي غیررسمی در بخش سالمت پرداخته بود، نتایج  مطالعه دیگر که در آلبانی انجام یافته و به بررسی پرداخت

صورت گرفته توسط شهرنشینان باالتر از روستاییان بوده است ولی  نشان داد که درصد پرداخت غیررسمی

 ,Tomini and Groot)اند  هاي کمرشکن شده روستاییان بابت دریافت خدمات درمانی، بیشتر دچار هزینه

 ستاییان مورد مطالعهگردد با وجود درصد پایین پرداخت غیررسمی توسط رو بر این اساس مشخص می .(2013

 هاي کمرشکن با هزینه روستاییان، احتمال مواجهه و اختالف معنادار این پرداخت بین روستاییان و شهرنشینان

باالتر خواهد بود لذا در امر سیاستگذاري در راستاي  هاي رسمی و غیررسمی خدمات درمانی به دلیل هزینه

از باید هاي غیررسمی شایع، توجه به حمایت از روستاییان  داختهاي نظام سالمت به ویژه پر اصالح روند هزینه

 طرق مختلف به ویژه تقویت پوشش بیمه و دسترسی به خدمات مورد نیاز مدنظر قرار گیرد.

درصد( خدمات سرپایی  62,02اند ) نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر افرادي که پرداخت غیررسمی داشته

بررسی شده منطبق است. بر این اساس مشاهده  1690هاي حاصل از سامانه  یافته دریافت کرده بودند که با

( 2013آتاناسوا و همکاران )تر است.  شود پرداخت غیررسمی در نظام سالمت ایران، در بخش سرپایی شایع می

هاي  تدرصد پرداخ 27در مطالعه خود بر روي پرداخت مستقیم از جیب در بلغارستان نشان دادند که بیش از 

درصد  16مستقیم از جیب صورت گرفته در نظام سالمت بلغارستان به صورت غیررسمی بوده است که بالغ بر 

این پرداخت بابت خدمات سرپایی صورت گرفته است. ایشان در مطالعه خود خدمات دندانپزشکی را نیز لحاظ 

اند  ندانپزشکی عنوان کردهنموده و سهم باالي پرداخت غیررسمی سرپایی را نیز مربوط به خدمات د

(Atanasova et al., 2013b) مطالعات مختلف صورت گرفته در صربستان نیز سهم خدمات سرپایی از .

. (Arsenijevic et al., 2014, Arsenijevic et al., 2015)اند  پرداخت غیررسمی را باالتر ارزیابی کرده

هاي غیررسمی در  لذا بر اساس آنچه عنوان شد و همچنین اقدامات صورت گرفته در راستاي کنترل پرداخت

بایست به سمت خدمات سرپایی و بویژه خدمات دندانپزشکی که  توجه اصلی میقالب طرح تحول سالمت، 

ها و خدمات ارائه شده آن در حال حاضر وجود ندارد، معطوف گردد تا اثرات اقدامات کنترلی  کنترل الزم بر تعرفه

 تر باشد. صورت گرفته اثربخش

غیررسمی با افزایش جدیت بیماري بیماران هاي مطالعه حاضر، کاهش میزان پرداخت  نکته جالب توجه در یافته

بود. بدین صورت که با افزایش جدیت بیماري، نسبت پرداخت غیررسمی کاهش معناداري یافته است و بیمارانی 

تري داشتند، پرداخت غیررسمی کمتري نیز انجام داده بودند. در ادامه نتایج مطالعه نشان داد  که بیماري جدي

، پرداخت داشتندحی نداشتند نیز بیشتر از بیمارانی که بیماري جدي و عمل جراحی که بیمارانی که عمل جرا
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( نتایج نشان داد که 2015این در حالی است که در مطالعه پارسا و همکاران )غیررسمی انجام داده بودند. 

هاي  تهکه با یاف (Parsa et al., 2015)گیرد  بیشترین سهم پرداخت غیررسمی در خدمات جراحی صورت می

مطالعه حاضر منطبق نیست. از عمده دالیل اختالف نتایج این دو مطالعه، کیفی بودن مطالعه پارسا و همکاران 

نفر از  پزشکان متخصص را پیرامون پرداخت غیررسمی جویا شده و بر آن  12تواند باشد که نظر و دیدگاه  می

گیري تصادفی از بین  ستفاده از روش کمی و نمونهاند حال آنکه در مطالعه حاضر با ا گیري کرده اساس نتیجه

آوري شده و مورد تحلیل قرار گرفته  ها جمع استان، داده 3بیمارستان در  6بیمار دریافت کننده خدمات از  487

دهد که باور و اعتقاد باالتر بودن پرداخت غیررسمی صرفاً در خدمات درمانی پرهزینه کامالً  است. این نشان می

تري مورد بررسی مجدد قرار گیرد. چرا  بایست به صورت دقیق و در دامنه جمعیت وسیع ه نیست و میاثبات شد

که شناسایی حجم پرداخت غیررسمی بر مبناي نوع خدمات ارائه شده مسیر سیاستگذاري مناسب را جهت 

 سازد. می گذاري اقدامات اصالحی را مشخص هاي مناسب کنترل پرداخت غیررسمی و اولویت تدوین سیاست

البته شواهدي از پایین بودن سهم خدمات جراحی از پرداخت غیررسمی در برخی مطالعات ارائه شده است 

(Shrime et al., 2015)  ولی غالب مطالعات صورت گرفته در ایران و جهان تأکید دارند که خدمات جراحی

 Krupka et al., 2012, Ungureanu et)دهند  باالترین سهم پرداخت غیررسمی را به خود اختصاص می

al., 2013) هاي  ریزي و دستورگذاري سیاستمداران براي اصالح فرآیند کنترل هزینه بایست در امر برنامه که می

 نظام سالمت مدنظر قرار گیرد.

مطالعه حاضر، نوع تخصص پزشکان متقاضی پرداخت غیررسمی بود. بررسی صورت گرفته بر یافته مهم دیگر 

کنندگان در مطالعه نشان داد که باالترین سهم پرداخت غیررسمی در بین جامعه مورد  مبناي اظهارات شرکت

غیررسمی در  پرداخت هاي به تحلیل  در مطالعه اي کهمطالعه، متعلق به متخصصان زنان و زایمان بوده است. 

% از پرداخت هاي غیررسمی به 24نشان داد که  بخش سالمت در اسلواکی پرداخته شده است، یافته ها

%( بیشترین میزان بوده 25%( و جراحان )28متخصصین زنان و زایمان بوده است که بعد از متخصص کودکان )

اي سازمانه  همانطور که بررسی صورت گرفته در فاز دوم مطالعه بر روي پایگاه داده. (2014؛ Szalayováاست )

هاي  نشان داد، در کل کشور متخصصان زنان و زایمان سهم باالیی از شکایات صورت گرفته بابت تعرفه 1690

اختصاص داده بودند که این یافته نتایج این فاز از مطالعه را تأیید  نامتعارف و پرداخت غیررسمی را به خود

کند. یکی از باالترین شکایات صورت گرفته از متخصصان زنان و زایمان بابت اخذ وجه به منظور انجام  می

طبق قوانین موجود نه سونوگرافی در مطب و همچنین ترجیح زایمان سزارین به جاي زایمان طبیعی بوده است. 

تنها متخصص زنان نباید خودش سونوگرافی انجام دهد بلکه اگر سونوگرافی بارداري را به شیوه علمی به 

http://www.hpi.sk/en/author/aszalayova/
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متخصص سونوگرافی ارجاع دهد معموال تنها سه بار سونوگرافی در طول بارداري کافی است و این درحالی است 

, مهر خبرگزاري) رافی می کنندکه متخصصین زنان از بی اطالعی مردم سوءاستفاده کرده و هم خودشان سونوگ

اي با  با این اوصاف استفاده سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان عالوه تداخل حرفه .(1395

اخت غیررسمی باالتر را هاي نظام سالمت و پتانسیل پرد ها، تبعات اقتصادي از جمله افزایش هزینه رادیولوژیست

بایست مدنظر سیاستگذاران و متولیان امر قرار گیرد. عالوه بر استفاده از سونوگرافی در  به همراه دارد که می

مطب متخصصان زنان و زایمان، تقاضاي زیرمیزي بابت تجویز زایمان سزارین به جاي زایمان طبیعی از جمله 

هاي دولتی رایگان شده است، اما هنوز تب  طبیعی در بیمارستانزایمان مشکالت مرتبط با این حیطه است. 

و کاهش نرخ سزارین بنابر مطالعات پس از طرح تحول سالمت معنادار بوده ولی هنوز با  سزارین باالست

 ,et al., 2016, Safari-Faraman et al., 2016 زارعی)المللی اختالف معناداري دارد  استانداردهاي بین

Aghyousefi et al., 2016) ،همچنان مادران را به سزارین تشویق . در این میان برخی متخصصان زنان

هاي توسعه  گیرند. مسیري که قطعاً خالف سیاست کنند و عالوه بر هزینه بیمارستان پول زیرمیزي می می

بایست تمهیدات الزم در این خصوص صورت گیرد. چرا که کاهش پرداخت غیررسمی به  ت و میجمعیت اس

کاهش نرخ کلی پرداخت غیررسمی در کشور خواهد داشت. یکی متخصصان زنان و زایمان، تأثیر قابل توجهی در 

 از راهکارها در این زمینه، نظارت دقیق در امر انجام سونوگرافی در مطب پزشکان و همچنین فرهنگ سازي قوي

 باشد. تر در زمینه ترویج و تشویق زنان به زایمان طبیعی خودخواسته می

هاي کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبري، به منظور  توزیر بهداشت در راستاي سیاس 1393آبان ماه 

جلوگیري از وقوع تخلفات در بخش سالمت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در 

بر . را ابالغ کرد"شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجراي کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت"بخش سالمت کشور، 

هرگونه دریافتی باالتر از سقف تعرفه خدمات سالمت مصوب هیئت وزیران به هر طریقی از  اساس این شیوه نامه

جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار، دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی هرگونه 

هرگونه قرارداد یا دریافتی خارج از بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات، عقد

پرداخت باالتر از تعرفه هاي مصوب هیئت وزیران توسط سازمان هاي بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهاي 

حمایتی و سایر سازمانهاي دولتی و غیر دولتی خریدار خدمات سالمت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و 

 و درمان بهداشت وزارت) مات تخلف محسوب می شودمراکز ارائه دهنده خدمات سالمت به ضررگیرندگان خد

با توجه به شیوع پرداخت غیررسمی و به منظور شناسایی روند و بر این اساس و . (آبان 1393, پزشکی آموزش

ها، در  نحوه پرداخت صورت گرفته در راستاي تدوین گذرگاههاي کنترلی براي ممانعت از این نوع پرداخت
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هاي  بررسیر به بررسی نحوه و نوع پرداخت غیررسمی صورت گرفته توسط بیماران پرداخته شد. مطالعه حاض

سهم  شده وصورت گرفته نشان داد که عمده پرداخت غیررسمی قبل از هرگونه اقدامی از سوي پزشک تقاضا 

هاي پرداخت  روش ( در مطالعه خود بر روي2007چیو و همکاران )نقدي بوده است.  متعلق به پرداخت باالي آن

کنند که پرداخت غیررسمی در نظام سالمت تایوان به شدت ریشه در مسائل  غیررسمی در تایوان، عنوان می

هاي پرداخت غیررسمی و میزان آن قبل و بعد از اجراي طرح  فرهنگی و اجتماعی دارد. ایشان به بررسی شیوه

هاي سالمت خانوار را کاهش داد  هزینه لی سالمتملی بیمه سالمت پرداخته و نشان دادند که هرچند بیمه م

ولی تأثیر در بعد فرهنگی پرداخت غیررسمی نداشته است. همچنین مطالعه ایشان نشان داد که پرداخت نقدي 

 (Chiu et al., 2007)شود  و دادن هدیه دو روش عمده پرداخت غیررسمی در نظام سالمت تایوان شناخته می

 است. هاي مطالعه حاضر نیز منطبق که با یافته

بایست در فرآیندهاي پیش بیمارستانی و همچنین  بنابراین بر مبناي نتایج مبادي کنترل پرداخت غیررسمی می

چرا قطع رابطه مالی پزشک و بیمار صورت گیرد تا بتواند اثرات مثبتی بر کنترل پرداخت غیررسمی داشته باشد. 

ش تقاضاي پرداخت غیررسمی در مطالعه حاضر که درخواست مستقیم پزشک از بیماران به عنوان مهمترین رو

 عنوان شد. در صورتی که رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار برقرار نباشد 

هاي عمده نظام قضایی رسیدگی به تخلفات پزشکی که مانع از برخورد سیستمی با خطاها از جمله  یکی از ضعف

روزي طرح شبنم به کار  فاف در این زمینه است.شود، فقدان قانون مدون و ش دریافت زیرمیزي پزشکان می

رقمی مطرح  16بحث کدهاي  یک روز همکنند و  شود و روز بعد طرح برچسب اصالت را استفاده می گرفته می

است. در حالی که قانون دو معیار کد شناسه و کد رهگیري را براي بازار خرده فروشی در نظر گرفته است که 

گاه نگاه دادسراي رسیدگی به جرایم پزشکی مبتنی بر نگاه مجازات محور  . البته هیچکند خطا را به شدت کم می

. در (1394, زاده اهلل ذبیح)گردد  شکاف قانونی میاستفاده از ء ولی فقدان قانون مدون، موجب سو نبوده است

سازي  هاي نسبی خدمات درمانی و واقعی طرح تحول سالمت نیز از طریق اعمال کتاب جدید ارزشاین راستا، 

و بر مبناي مطالعات توانسته  ودي بر رابطه مستقیم مالی پزشک و بیمار تأثیر مثبت داشته استها تا حد تعرفه

 .(Parsa et al., 2015, Piroozi et al., 2016) نظام سالمت را کنترل کند غیررسمی هاي هزینه

ین بخش از مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهاي جنسیت بیماران، سن، داشتن در نهایت بر مبناي آنچه نتایج ا

ان درآمد و محل سکونت از جمله متغیرهاي موثر بر پرداخت هاي مختلف به ویژه بیمه تکمیلی، میز بیمه

بایست در مطالعات بعدي به صورت رگرسیونی مورد بررسی قرار  غیررسمی هستند که میزان تأثیر هر متغیر می

گیرد. همچنین بر اساس آنچه نتایج مطالعه نشان داد بیماران دریافت کننده خدمات سرپایی که معضل و 
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ته و تحت عمل جراحی قرار نگرفته بودند و اکثراً خدمات زنان و زایمان دریافت کرده بودند، بیماري جدي نداش

 بیش از سایر بیماران پرداخت غیررسمی انجام داده بودند. 

هاي این بخش از مطالعه، مشخص شد که عمده پرداخت غیررسمی قبل از دریافت  در نهایت بر اساس یافته

ت نقدي شکل غالب پرداخت غیررسمی است. از طرفی بیشتر پرداخت گیرد و پرداخ خدمات صورت می

غیررسمی کمتر از یک میلیون تومان بوده و اختالف معناداري بین مبالغ پرداختی مشاهده شد. مطالعه نشان 

بایست با  داد درخواست مستقیم پزشک در رأس نحوه درخواست پرداخت غیررسمی قرار دارد که می

ناسب با محوریت قطع ارتباط مالی مستقیم پزشک و بیمار راهکارهایی کاهش آن مدنظر اي م هاي بیمه سیاست

ترین انگیزه پرداخت غیررسمی را به خود اختصاص  قرار گیرد. نتایج نشان داد که اجبار و ناچاري اولین و اصلی

غیررسمی در زمان سالمت از نظر کشش ناپذیري و تقاضاي پرداخت  دهد. چرا که با توجه به ماهیت کاالي می

نیاز، خانوارها از هرسطح درآمدي و سطح اجتماعی مجبور به اطاعت و اجابت درخواست پزشک مبنی بر پرداخت 

هاي نظام سالمت  هاي کمرشکن و افزایش هزینه گیري هزینه غیررسمی شده و همین عامل موجب شکل

  گردد. می
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 رسمی غیر های پرداخت کاهش راهکارهای 7-4

کارهاي اصلی کاهش پرداخت هاي راهکار به عنوان راه 6که یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد همانطور 

وضع مقررات مناسب »انتخاب شدند که به ترتیب اولویت شامل متخصصان رسمی در نظام سالمت از دیدگاه غیر

با میانگین  «هروندانافزایش شفافیت و آگاهی ش»، 242/0با میانگین وزن « که بتواند باعث افزایش رقابت شود

با میانگین وزن « اعمال مجازات سخت»، 189/0با میانگین وزن  «افزایش کیفیت ارائه خدمات»، 217/0وزن 

با میانگین وزن  «ارائه کننده -جدایی خریدار»و  114/0با میانگین وزن  «آسان کردن راه شکایت»، 149/0

رسمی در تلف جهان پیرامون پرداخت هاي غیراي مخدر مطالعات صورت گرفته در کشور ه می باشند. 089/0

مطالعه حاضر و برخی برخالف اند که برخی از آنها در راستاي  مت، راهکارهاي متفاوتی ارائه شدهنظام سال

 ,.Atanasova et al)و همکارانش 31در مطالعات انجام شده توسط آتانسواهاي مطالعه حاضر می باشند.  یافته

، وضع مقررات 2004در سال  (Ensor, 2004a)و همکارانش 32در بلغارستان و انسور 2014در سال  (2014

در مطالعه حاضر نیز این  رسمی، اشاره شده است.هاي غیر ان یکی از راهکارهاي کاهش پرداختمناسب به عنو

راهکار از دیدگاه متخصصان انتخاب شد که همسو با مطالعات ذکر شده ین تر و اصلیراهکار به عنوان مهمترین 

ام در مطالعه انجام شده توسط پارسا و همکارانش در کشور که قبل از اجراي طرح تحول نظام سالمت انج است.

 رسمی نام ژي کاهش پرداخت هاي غیرهاي پزشکان به عنوان مهمترین استرات شده است، راهکار افزایش تعرفه

ها پس از اجراي طرح تحول نظام سالمت، کارآیی  با توجه به وجود این نوع پرداخت برده شد که به نظر می رسد

ی، به جلوگیري از این نوع خود را از دست داده و این استراتژي نمی تواند همچنان به عنوان یک استراتژي اصل

  ها در ایران، به کار گرفته شود.  پرداخت

افزایش آگاهی شهروندان و به خصوص بیماران که در هاي مختلف، راهکار  شده در کشور در مطالعات انجام

به عنوان یکی از راهکارهاي  هاي غیر رسمی انتخاب شد، مطالعه حاضر به عنوان دومین عامل کاهش پرداخت

 Gordeev et)و همکارانش 33گودووتوان به مطالعه   له این مطالعات میاصلی و کلیدي عنوان شده است. از جم

al., 2014)  مطالعه ویان و همکارانش2014در سال ،(Vian et al., 2006)  و مطالعه  2006در سال

 در کشور مولداوي، اشاره نمود. 2012در سال  (Mokhtari and Ashtari, 2012)انشو همکار 34مختاري
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ه، مطالعه در روسی 2009در سال  (Aarva et al., 2009b)و همکارانش 35وادر مطالعه انجام شده توسط آر

در شش کشور اروپاي شرقی و مطالعه  2013در سال  (Stepurko et al., 2013)و همکارانش 36استرپتو

ه خدمات به در کشور مولداوي، افزایش کیفیت ارائ 2015در سال  (Vian et al., 2015a)و همکارانش 37ویان

 عنوان یکی از راهکارهاي اصلی کاهش پرداخت هاي غیر رسمی عنوان شده است. 

هاي سخت براي دریافت کنندگان زیر میزي یکی دیگر از راهکارهاي کاهش زیرمیزي در  اعمال مجازات

زات ند اعمال مجاهرچ .(Riklikiene et al., 2014, Ensor, 2004a)کشورهاي مختلف ذکر شده است

ها باید به گونه  زاترسد اعمال مجا به نظر میسمی کمک نماید، اما هاي غیرر سخت می تواند به کاهش پرداخت

 اي باشد که باعث مهاجرت افراد از بخش دولتی به خصوصی نشود.

جامعه در زمینه زیرمیزي، به عنوان یک استراتژي راستاي آگاهی افراد آسان کردن راه شکایت می تواند در 

ام سالمت، گشاي سیاستگذاران نه تنها در نظ هاي غیر رسمی در ایران و گره مناسب در جهت کاهش پرداخت

در کشور یونان توسط  2013بلکه در سایر سازمان هاي کشور، مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه در سال 

انجام شده است که در راستاي مطالعه حاضر می باشد.  (Kaitelidou et al., 2013)و همکارانش 38کایتلیو

در مطالعه خود به بررسی تأثیر ادراک مصرف کنندگان خدمات بر  (2014و همکاران) 39استپورکوهمچنین 

ند که هنگام افرادي بیش تر پرداخت هاي غیررسمی را انجام می دهپرداخت غیررسمی پرداخته و عنوان کردند 

ترک مطب درصورتی که انعام نپردازند، احساس خوشایندي ندارند و یا افرادي که نمی توانند به درخواست هاي 

در به نظر می رسد  .(Stepurko et al., 2013) کارکنان سالمت مبنی بر پرداخت انعام، پاسخ منفی دهند

هاي مختلف به علت آگاهی شهروندان و بیماران از حقوق خود تا حدودي این مشکل مرتفع گردیده در  کشور

حالی که در کشور ما و با توجه به نظر متخصصان هنوز بیماران در مورد حقوق خود و حتی در مورد زیرمیزي 

 گان خدمات در کشور می شود.که این در نهایت منجر به سوء استفاده ارائه دهنداطالعات کمی داشته 

ارائه کننده در مطالعه حاضر به عنوان ششمین و آخرین عامل اثرگذار بر کاهش -در نهایت راهکار جدایی خریدار

ارائه کننده نیز تنها یک -پرداخت هاي غیر رسمی در نظام سالمت، شناسایی شد. در زمینه جدایی خریدار

    .(Belli et al., 2004)ی باشدمطالعه یافت شد که مشابه مطالعه حاضر م
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 نتیجه گیری و پیشنهادات 8-4

قابل توجهی از شکایات به تخصص هاي  با توجه به میزان باالي شکایات در بخش سرپایی و نیز اختصاص حجم

شایسته است توجه و اهتمام ویژه اي در زمینه اتخاذ راهبردهاي کاهش و مقابله با دندانپزشکی زنان و زایمان و 

پرداخت زیر میزي در این دسته از تخصص ها و نیز این رسته از خدمات صورت گیرد. از آنجایی که  عمده 

دریافت خدمات و به صورت پرداخت نقدي به درخواست مستقیم پزشک می پرداخت هاي غیررسمی  قبل از 

اي مناسب با محوریت قطع ارتباط مالی مستقیم پزشک و بیمار می توان با این  هاي بیمه باشد با اتخاذ سیاست

انگیزه  ترین وجه از پرداخت هاي غیر رسمی نیز مقابله نمود. بنا بر نتایج مطالعه اجبار و ناچاري اولین و اصلی

دهد لذا فراهم آوردن و بهبود دسترسی به خدمات در بین اقشار  پرداخت غیررسمی را به خود اختصاص می

مختلف جامعه به ویژه افراد آسیب پذیر و نیز ارتقاي کیفیت خدمات اقدامی موثر در کاهش این انگیزه و بهره 

 کمر شکن شود.مندي بیشتر افراد از خدمات سالمت بدون مواجهه با هزینه هاي 

ارائه خدمات سالمت به در ایجاد مانع بر سر پزشکی با توجه به محرز بودن نقش میزان ناکافی ورودي در رشته 

اتخاذ راهبرد افزایش ظرفیت این رشته می تواند در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد  با کیفیتو  مقدار کافی

رسته ارائه بـین بیمـار و  و ارتباط ی و نیـز حفـظ اعتمـادپزشـک حفظ قداست حرف لیکن در همین راستا جهت

در آموزش چارچوب هاي اخالقی  ، توجه کافی بهبراسـاس تعهـدات معنوي و اخالقی دهندگان خدمات درمانی

 این رشته الزامی است. 

توجه دسته راهبردهاي اصلی کاهش پرداخت هاي غیررسمی در نظام سالمت باید  6علی رغم توافق بر سر 

نداشته باشد. براي مثال راهکارها بدون اتخاذ روش هاي دیگر ممکن است نتیجه مناسب را در پی داشت برخی 

، اصالح قوانین و قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمارو  سخت مجازات اعمال، فرآیند شکایاتساده نمودن  راهبرد

  تقویت بعد نظارت را می طلبد.

گستردگی ت منفی و یا عدم تغییر در میزان و تغییرا اري پرداخت غیر رسمیبررسی دالیل ماندگبه منظور 

پدیده زیر میزي پس از اجراي طرح تحول اجراي آزمایشی برخی راهبردهاي پیشنهاد شده برآمده از این مطالعه 

راهبردها  و انجام مطالعات شبه تجربی متعاقب آنها به منظور تعیین اثر بخشی طرح هاي در بر گیرنده هر یک از

 می تواند به اتخاذ سیاست هاي مقابله با این پدیده در سطح کالن کمک نماید.
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 پیشنهادات برای مطالعات تکمیلی 9-4

هاي مورد بررسی نیست لذا در این بخش با توجه به  اي پوشش دهنده تمام ابعاد مولفه نظر به اینکه هیچ مطالعه

هاي آتی که در راستاي تکمیل  مطرح شده، پیشنهادات براي پژوهش هاي اصلی مطالعه و بر مبناي اهداف یافته

 گردد: تواند صورت گیرد به شرح زیر ارائه می نتایج مطالعه حاضر می

 از  1690اي از شکایات مربوط به پرداخت غیررسمی گزارش شده در سامانه  نظر به اینکه بخش عمده

میدانی به صورت کمی و کیفی به بررسی علل  اي شود مطالعه پزشکان عمومی بوده است، پیشنهاد می

 باال بودن شکایات از پزشکان عمومی طراحی گردد.

 شود  مقابله با پرداخت غیررسمی در ایران، پیشنهاد می براي با توجه به راهکارهاي شناسایی شده

بررسی تأثیرات اجراي هر یک از راهکارهاي شناسایی شده بر کاهش پرداخت  با هدفمطالعاتی 

 .در نقاط مختلف کشور و با توجه به بستر و زمینه موجود طراحی گردند یررسمیغ

 ترین خدمات  نظر به اینکه در مطالعه حاضر و مطالعات متعدد خدمات زنان و زایمان به عنوان عمده

داراي پرداخت غیررسمی شناخته شده است و نظر به اینکه یکی از محورهاي اصلی طرح تحول سالمت، 

اي با عنوان  شود با تمرکز خاص به این موضوع مطالعه باشد، لذا پیشنهاد می مان طبیعی میترویج زای

بررسی بسته ترویج زایمان طبیعی طرح تحول سالمت بر کاهش پرداخت غیررسمی خدمات زنان و 

 زایمان طراحی و اجرا گردد.

 یج فاز نهایی مطالعه )راهکارهاي با توجه به نتایج حاصل از فاز اول مطالعه )مرور نظامند( و همچنین نتا

اي تطبیقی از منظر بررسی ارتباط راهکارهاي  شود مطالعه کاهش پرداخت غیررسمی(، پیشنهاد می

شناسایی شده با بستر و زمینه کشورهاي منتخب در راستاي کاهش پرداخت غیررسمی طراحی و اجرا 

 گردد.

 ت غیررسمی با و بدون اجراي طرح تحول هاي اصلی مطالعه حاضر، علل شیوع پرداخ یکی از یافته

شود مطالعاتی در راستاي بررسی میزان تأثیر هر یک از علل شناسایی شده  سالمت بود، لذا پیشنهاد می

بر شیوع پرداخت غیررسمی به صورت کشوري و استانی طراحی و اجرا گردد. همچنین مطالعه 

تواند  ل شناسایی شده نیز در این مقوله میدر راستاي شناسایی بار عاملی هر کدام از عل رگرسیونی

 طراحی و اجرا گردد.
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 هاي  اي در راستاي شناسایی میزان و درصد تأثیر پرداخت غیررسمی بر هزینه شود مطالعه پیشنهاد می

هاي اقتصادي طراحی و اجرا گردد که در اهداف  گیري از مدل نظام سالمت به صورت کمی و با بهره

 ار نگرفته است.مطالعه حاضر مدنظر قر
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 "پرسشنامه تعیین وضعیت پرداخت غیررسمی در مراکز آموزشی و درمانی"

پرسشنامه حاضر ابزاري جهت جمع آوري اطالعات از میزان پرداخت هاي غیر رسمی جهت انجام طرح پژوهشی می باشد. در این 

ت و تمامی اطالعات جمع آوري شده در این پرسشنامه محرمانه بوده و در اختیار پرسشنامه نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی نیس

 هیچ سازمان یا نهاد خاصی قرار نخواهد گرفت و صرفا جهت مقاصد علمی استفاده خواهد شد. 

 اطالعات دموگرافیک

 بیمارستان..................... -1

 

 جنس:        مرد             زن -2

 

 .سن................ -3

 میزان تحصیالت..................... -4

 

 آیا بیمه دارید؟         بله                 خیر -5

 

 نوع بیمه؟        خدمات درمانی             تامین اجتماعی             نیروهاي مسلح         سایر موارد............. -6

 

 آیا بیمه مکمل دارید؟       بله           خیر -7

 ان درآمد ماهیانه..........................میز -8

 وضعیت بهداشتی و درمانی

 سرپایی                  بسترينوع خدمت:            -9

 

 بیماري شما به چه میزان جدي بود؟      جدي نبود          متوسط         جدي بود         خیلی جدي و خطرناک بود -10

 

 ل جراحی قرار گرفتید؟          بله             خیرآیا در بیمارستان تحت عم -11

 

 پزشک معالج شما چه تخصصی داشت؟ -12

عمومی           داخلی          زنان و زایمان           قلب و عروق          مغز و اعصاب           چشم                        

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(.................

 

 آیا از کیفیت خدمات ارائه شده و وضعیت درمانی خود راضی بودید؟     بله           خیر -13
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 اطالعات مربوط به هزینه ها

آیا شما یا دیگر اعضاي خانواده بیمار، پرداختی خارج از پرداخت هاي رسمی ثبت شده در صورت حساب بیمارستان،  -14

 بلی          خیرپرداخت دیگري به پزشک داشته اید؟           

 

 در صورتی که پرداخت به پزشک صورت گرفته است: -15

 

 این پرداخت در چه زمانی صورت گرفته است؟    15-1

 قبل از پذیرش در بیمارستان               در بیمارستان                  بعد از ترخیص

 

 این پرداخت در چه قالبی بوده است؟   15-2

 نقدي            کاال            تعهد به کار             سایر.......................   گل و هدیه       

 

 کل مبلغ پرداختی به چه میزان بوده است؟.......................................تومان 15-3

 

 آیا پرداخت داوطلبانه بوده یا به درخواست پزشک صورت گرفته بود؟ 15-4

 کرد و من هم پرداخت کردم              من پیشنهاد دادم پزشک هم قبول کرد پزشک درخواست

 

 انگیزه شما از این پرداخت ها چه بوده است؟ )می توانید بیشتر از یک گزینه را انتخاب کنید( 15-5

 دریافت خدمات با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر    

 درخواست پزشک    

 ک     به خاطر تشکر و قدردانی از پزش

 به خاطر اینکه این کار یک امر عادي و مرسوم است    

 براي اینکه پزشک براي شما استعالجی یا مرخصی بنویسد    

 براي اینکه شما را براي ادامه درمان در بخش دولتی درمان کند

 

 پول یا هدیه اي را که به پزشک داده اید از کجا بدست آورده اید؟ 15-6

پس انداز خانگی             دریافت کمک از دیگران               دریافت وام از بانک یا قرض از            درآمد ماهیانه

 بستگان یا دیگران          سایر)لطفا نام ببرید(..................... 

 

 در صورتی که پرداخت به پزشک صورت نگرفته است: -16

 

 به پزشک در ارتباط نبودید؟آیا به هیچ وجه با پرداخت غیر رسمی  16-1

        1393قبل از سال -در ارتباط بوده ام
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          1393بعد از سال -در ارتباط بوده ام

 در ارتباط نبودم

 

 علت عدم پرداخت غیر رسمی به پزشک چه بوده است؟ 16-2

 عدم احساس نیاز به علت کیفیت و کمیت خوب خدمات

 نبودن بیمارعدم احساس نیاز به علت بد حال 

 عدم احساس نیاز به علت آشنا بودن با پزشک یا معرفی به پزشک توسط افراد دیگر

 عدم اعتقاد اخالقی و قانونی به این پرداخت ها

 عدم توانایی مالی

 عدم درخواست پزشک
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