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 از خدمات سالمت برخورداریپیمایش ملی  

 مقدمه
 دکتر مجدزاده

هاا  فتمماا     دهام،  بحاث   عمده در این جلساا  اجااام مای    طور بههایی که ما  بحث

جقاط مثبت و منتی ایان طا ا اسات و سا ی     ها   سماسمی راجع به یک سماست  چالش

ها  مخملف ب رسی کنم،. این جلساه   کنم، که این کار را از جواجب مخملف و دیدفاه می

خواهم، راجاع باه یاک سماسات      با جلسا  دیگ  مقدار  تتاو  دارد. چو  این بار جمی

خااص صاحبت کنام، کاه      ةمطال ا خواهم، راجع به یاک   خاص صحبت کنم، بلکه می

 اسات مند  از خدما  مخملف سالمت  هست. این مطال ه به هه، بسمار مهمی  ةمطال 

م کا  مماار و باا همکاار       ةپژوهشاکد توسا    1۳9۴و  1۳9۳مموالی  سالدو  طیکه 

توسا  مااا     کار  مشابه 1۳۸1سال  درشده است.  ج دیک مؤسسه ملی سالمت اجاام

یی که این داده دارد بسامار  ها رسد ظ فمت دکم  ابوالحسنی پمگم   شده بود  به جظ  می

بسمار  کناد. مااا  دکما  ابوالحسانی راجاع باه         ها کمکتواجد به ما  زیاد است و می

کنناد. دکما     کنند  با ماموعه شاما را مشانا مای    چهارچوب منطقی موضوع صحبت می

کند.  د ک د که این جمایج چه جکاتی را ب ا  ما بما  میناز جمایج صحبت خواه پور یوجسی

ها را در دسم س عماوم اا ار    دادهکه هدف مؤسسه این است که این  کن، یم دمکتأمن 

را در اخممار کساجی که  1۳۸۳ها  سال  ها اسمتاده ک د. ما داده بدهد و بموا  از این داده

ها  ه، در اخممار م  را 1۳9۴  ها دادهای، و  پ وپوزال جوشمند و درخواست ک دجد  فذاشمه

 ها دادهشد که این  ش وع شد احساس 1۳9۴  ها دادهبازبمنی  که یوامخواهم، فذاشت. 

پمگم   و تنظم، بمشم   دارجد. ب ا  هممن است که من خواهش، این هسات کاه باه    

جگااه کنماد کاه     حاال  نمدرعا هاایی دارجاد     جمایج فوش کنمد. دریابمد که جمایج چه پمام
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 نشست گفتمان سیاستیاولین  

صور  فم د چه است که کارها  بمشم   رو  م   ها  این اطالعا  ب ا  این ظ فمت

اسات   شاده  دهیا داطالعاا  تادار     عنوا  بهو ما بمواجم، به جحو شایسمه از مناب ی که 

 بهم ین اسمتاده را بب ی،. 

 مندی از خدمات سالمت مبانی نظری بهره
مند  از خدما  سالمت اولامن باار در ساال     اشاره ک دجد که به ه ماد زادهماا  دکم  

که سازما  جهاجی  world heath surveyاز ط ا  را سالمت ةمطال ة دیا اجاام شد  1۳۸۳

مطال اه کاه بمشام      در م بهداشت م  را ط احی ک ده بود و در ای ا  اج ا شد  ف فمم،. 

مند  از خادما  ساالمت    بود اسممی ه، راجع به به ه ا ارف فمهسالمت مورد ارزیابی 

  ک، بود. ولی هما  مقدار مند هبه راجع به بحث  سؤاال پ سمده شده بود. البمه ت داد 

ا  در ذهن ما زد که این جکاتی که پ سمده شده است جکاا  مهمای اسات و     ه، ج اه

مسامقلی   ةمطال ا شادی، کاه    ب  م فذار  باید این مسائل را بداجد و  اائدتا جهاد سماست

 کاه ایان   ا ار بدهم،. با ا  ایان   موردتوجهمند  از خدما  را  به ه ةمسئلاجاام دهم، و 

  ها،  مناد  بها ه لغت . به یک چهارچوب جظ   جماز داشمم، طبم ماًمطال ه ط احی شود 

اصطالا شتاف و روشنی هست و ه، اصطالا شتاف و روشانی جمسات  بنااب این افا      

باید  و مند  چمست مند  را ارزیابی کند باید بداجد که منظور از به ه کسی بخواهد به ه

و  جدا همند جشد به ه ه ت داد و چ اجد همند شد به هد  ه ت دامطال ه بتهمند که چ االبدر 

اجد چقدر پاول   شده مند به هیی که ها م    ب د  این است که . جکمهجشدجد مند به هچ ا 

کلای   ةب جاما کاه   بنااب این ابال از ایان    اجاد و...  اجد. از خدما  راضی بوده پ داخت ک ده

  و مناد  به هه شود و تصوی  کلی از جکا  کلی م  پ داخمبه   ش وع شود باید مند به ه

 ساؤاال  تئوریک  مبنا این  اساسعوامل مؤث  ب  م  و پمامدها  م  ت سم، شود تا ب  
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 از خدمات سالمت برخورداریپیمایش ملی  

ط احی شد بداجم، چطور باید  سؤاال  که یهنگامکه  ت  این مه،. جامه ط احی شود پ سش

ر ذهان  میاد. افا  م  چهاارچوب جظا   د     می به دستجمایج  در مخ  و م  را مجالم  کنم،

ی اجاام جخواهد شد. این چند اسالید بحث متصل راحم بهم احل ب د  ه،  طبم ماًجباشد  

کاه مبااجی    ذک  کن،خواه، به کمک این چند اسالید  می من  جمست  مند به ه ةمطال 

مهندسای  ط احی ک د  و  وجود جداشمه باشدو اف  مباجی جظ    استجظ   چقدر مه، 

ها  ممنوعی در دجما وجاود   چهارچوب utilization راجع به هالبمراحمی جمست. کار  ک د 

مند  را  بخواهد به ه   ف د  کههاست. ها تئور  م  وف اجدرسو   دارد که یکی از م 

مند  اسمتاده  که ما از م  ب ا  به ه ه، کند. مدلی بسناد از مدل اجدرسو  اسمتاده می

درسات هسات یاا    مادل  که ایان  اصالً این جمست  من بحث هممن مدل است. ای، ک ده

ب  اسااس   واجد  ها مسائل مشابه را از منظ ها  ممتاو  جگاه ک ده این مدل ةهمجمست  

 است.  شده اجاامم  مطال ه 

مناد    بها ه  مند  را خوب تصور کنماد  که عوامل مؤث  ب  به ه ب ا  ایندر اسالید اول 

خ د. به این  ک کاال را میشود که اجسا  ی چه میاست.  تصور شده مثل خ ید  یک کاال

 چند سؤال توجه کنمد: 

 ؟کنمد به یک کاال جماز دارید شود که شما احساس می چه می

 اید؟ خ یده  دیگ  کاال  اید اما خارج شدهاز من ل  وسمله  ب ا  خ ید یکیا 

 ؟جخ ید و ب ف دید چم   بم و  ب وید امااز من ل  کاال ب ا  خ ید یکو یا 
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 نشست گفتمان سیاستیاولین  

 
 

دسات ها،    باه  دسات بسمار  خ د عوامل  را می کاال  اجسا  یک وامیایت بناب این درجه

شود کاه   چطور میاست. طور  خدمت ه، هممن خ ید کاال است.  ة م دهند که جمما می

دیگا    سو خود ف د و  سو دارد: یک سوشود؟ دو  مند می درجهایت کسی از خدممی به ه

دست ه، دهناد کاه    به باید دست ردموا  اینة هم است.خدمت  ةکنند ع ضهدهنده و  ارائه

مناد   . طبم ماً اف  سالمت م دم  بخشی از تابع بها ه است مند  از خدمت م  به ه ةامجم

تاواجم،   هاا مای   ما با احصا  ایان عوامال و ساناش م     استشد  از خدما  سالمت 

جد. در این مدل ا همند جشد به ه رمند شدجد و چطو به ه از خدما  که چطور م دمبتهمم، 

 شده است. مند  فتمه ش وط الزم ب ا  به ه

 



  

5 

 

 از خدمات سالمت برخورداریپیمایش ملی  

 
 

 :استمند  از خدمت  یک مدل کلی ب ا  به ه این
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 نشست گفتمان سیاستیاولین  

 ف د ممقاضی  خواسمن ی نی وامی تقاضا وجود داشمه و اممت ه، مقبولمت داشمه باشد

 .شود می م 

 
 

 .است تواجسمن م  فویم، که اس، می جکاتیرا ماموع  در این مدل ما دسم سی 
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 از خدمات سالمت برخورداریپیمایش ملی  

کاه ماا    این است.تابع ف اه، بود  عوامل  دسم سی است.سی تابع چه عواملی این دسم 

خدمت مناساب باشاد  اسامطاعت     ةارائشود  زما   ارائه می یخدمم که خب  داشمه باشم،

 مالی ه، داشمه باشم،.

 
با ا   منابع کافی و در مکا  مناسب وجاود داشامه باشاد      در ابمداکه  ی نی اینف اهمی 

ادر وات ص ف کان، کاه یاا از     م مابور جباش، که من خدمت را بگم م   ب ا  اینمثال 

 دو حالات در  ة مطلوب را جداشمه باشد.امجمخدمت م  جظ  کن، یا  دریافت خدمت ص ف

این  وجود دارد.لمست اجمظار  است و ک، که منابع یا راه دور باشد  یا این .این اتتاق ممتمد

این متهوم  .شود شخص منص ف میب د از مدتی و  داجداز یمخدمت را به تأخم  ة ارائکار 

  است. طور عوامل ه، هممن مةبقاست.  availabilityیا  همیف ا
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 نشست گفتمان سیاستیاولین  

 
کن، و  دارد که من چقدر احساس م گ و جاتواجی می موضوع شد  تقاضا بسمگی به این

سات   اجاتوا  هسم، و جااتواجی شادید    اآل اف  . ستاچقدر این م گ و جاتواجی ج دیک 

 فم م. خدمت می اآل  هممن
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 از خدمات سالمت برخورداریپیمایش ملی  

با مورده   ف د ست  چقدر اجمظارا اکه خدمت چقدر مؤث   استمقبولمت خدمت تابع این 

 . ستاخدمت ج دیک  ةکنند افتیدرخدمت از دید  ةکنند ارائهشود  چقدر ف د و محل  می

 
سات  تاوا    اتناسب خدمت به این بسمگی دارد که اممات کاالهاا  مشاابه م  چقادر     

 ست. اچقدر  کمتمتست و باالخ ه است  شد  تقاضا چقدر ام ه چقدر اامصاد  جا
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 نشست گفتمان سیاستیاولین  

 
 ست که از وامی یک ف د جماز به خدمت دارد چه مسم   را بایدااسالید ب د این موضوع 

 ااادامی جکناد.  ست احساس جماز کند و هام   ااول ممکن  .طی کند ب ا  رسمد  به م 

سات  افما د ممکان    خادمت مای   ف د  یوام کند ولی به جمماه ج سد. اادامست اممکن 

خادمت تماام   وامی دجبال خدما  دیگ   باشد. به تمام شود یا  بار کخدمت در هما  ی

ب ا  م  ه یناه  و چقدر  شد ارائه به تو ازمموردج خدمتمیا که  شودسؤال  ف دشد باید از 

ه ست جماز باست تک ار شود  یا یک جماز ممکن اب ا  یک جماز ممکن مورد این   ؟ک د 

خادماتی کاه ما دم     ةخچیتارمقبول   ةدورچند خدمت داشمه باشد. اف  ما در یک  ةارائ

 ةارائا و در مقابل م  رفمار جظام  که رفمار م دم  دجالم  کم توا  یماجد را ثبت کنم،  ف فمه

. ستایک س   خدما  بسم   و یک س   خدما  س پائی  .چگوجه بوده است خدمت

ف د م  را ف اموش کند بسامار  که    احممال این  داردخدمت س پائی اهممت کمم چو  

ممکان   ا  بار به دکم  م اج ه ک دهبپ سی که سال فذشمه چند ف د  اف  از  مثالً است.
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بممارساما   در  میاا در ساال فذشامه    بپ سند که ف د اما وامی از  .جماورد به خاط است 

 .مورد یمبه یاد  حمماً  یا خم  ا شده  بسم 

این  این ب رسی را اجاام دهم،. اما در حال حاض  چندماههف فمم، صمم، تدر ابمدا 

این اف  . البمه اجد ک دهچقدر خدمت س پائی دریافت اف اد که است  روزه پاج دهمطال ه 

دو هتمه به  ت مم، داد  اما .تبهم  اسساله ت مم، پمدا کند  ه یکها به یک باز پ سش

سال باشد کار راحمی جمست. حاصل این کار  خاصی از فصل   بخصوص اف  در یک سال

اجاام شد  1۳۸2 در سالبار اول . است شده یب رسچند جوبت در کشور  حال تابه

منمش  شد. جوبت دوم م  در  ه، م  ةامجمماا  دکم  جبو  بود که ة عهدمسئولمت م  ب  

 م ک موسسه توس  ه، به ستارش  1۳9۳-1۳9۴اجاام شد و باالخ ه سال  1۳۸7سال 

را با دات  شده اجاامست مطال ا  است. ا ار اممار ای ا  اجاام شد که ف ارش م  موجود 

یا باید در  بوده متمداست  شده دادها ار  جامه پ سشا  که ب ا   ببمنم، ب جامهو جگاه کنم، 

اج ا کنم،. م  را  مک راً ک ده وب ار خوبی درست ا تا بمواجم، ی ایااد کنم،تم  تغمم ا

دهد این سمسم،  ست که جشا  میام  مه،  روجد ذک  ک دجدکه ماا  دکم   طور هما 

 چه مسم   را طی ک ده است.
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 از خدمات سالمت مندی اهداف آمارگیری طرح بهره
 پور یونس دکتر خانم

جمااز و ممقاابالً   احسااس  اهداف ممارفم   و کلما  ط ا ب رسی رفمار ما دم در هنگاام   

 . است بال م دمب رسی رفمار جظام سالمت در ا
 

 
 

جامه  ست که دو پ سشامند  از خدما  سالمت به این صور   کلما  اج ا  ط ا به ه

خاجوار با ا    ةجام پ سشاست.  کار ف فمه شده بهخاجوار  و اجت اد   ةجام پ سشبا عنوا  

اجت اد  با ا    ةجام پ سشست و اشناسی  مور  اطالعا  خاجوار و اطالعا  جم مت جمع

 ست. اخاجواده اعضا  اطالعا  ت سممی  مور  جمع
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بهره مندی از خدمات سالمت سال بخشی از نتایج حاصل از طرح 

)با تاکید بر توزیع جغرافیایی شاخص های بهره مندی از  1394

 خدمات سالمت(

م  ست که اعضا  خاجوار اها ج دیک به بمست صتحه  جامه که این پ سش با توجه به این

تمام جماایای کاه از    ،متواج یجمجامه  ما  ا توجه به ت دد سؤاال  پ سشکنند و ب پ  میرا 

ممده است را ایناا مط ا کنم،. فق  بخشی از این جمایج را با توجه باه   دست این ط ا به

 .کن، می مط ا جغ افمایی    توزیعها شاخص

ه طاور کاه مشااهد    هما . دهد جشا  می کشور سطح در را بممه توزیع درصدجمودار زی  

ست االبمه این منطقی  د.فااد بممه هسمن اف ادکنمد اسما  ا، و ته ا  دارا  بمشم ین  می

 هسمند.  یمهاج پذها  چو  این اسما 
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 بخشی از شاخصها  به ه مند  از خدما  س پایی
  .ستاجت   21تق یباً در ه  صد جت  احساس جماز  در مورد خدما  س پایی  ت داد اف اد با
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 از خدمات سالمت برخورداریپیمایش ملی  

 سات و ا   ممماارف هتمه ابل از زما   دو ب ا  ممارفم   س پایی خدما  عا اطال این

 اساما   مثاال  طاور  به. شده است ست  اجااماکه مغاز ممارفم    1۳9۳از سال  مورد دوم

 چمانش . است داشمه را س پایی درما  به جماز بمشم ین جم مت جت  صد ه  در ک ماجشاه

هاا    شم ین اخامالف را باه ت تماب در اساما     بم تواجم، می که ستا ت تمبی به ها اسما 

م   باه خااط   بمن احساس جماز و جمازهایی کاه     ک ماجشاه  کهگملویه و بوی احمدلماردب

 .ببمنم، است م اج ه صور  ف فمه

ها ب  اساس  چ ا در ب ضی از اسما  .ستافذار دارا  اهممت  سماست ازجظ ها  این اخمالف

 ؟وجود دارداخمالف  ادر نیاا ب ا  دریافت خدمت ه م  ةم اج مم ا  جماز و مقدار 

سات کاه ت اداد جمازهاا      امه، دیگ   که در این جمودار شاهد م  هسمم،  ایان   ةجکم

ایان   .ستادیگ  منطبق یکها با  اسما  بسمار  از در دریافت شده م اج ه شده و خدمت

مم اجای کاه    هما به خواهد  می فذار استمسچو   بسمار خوب است.فذار  سماست ازجظ 

 کاه  هما  مم ا  ه، خدمت دریافت کنند. در کشور شاهد م  هسممد وجود داردم اج ه 

از این جمازهاا   تا 15س پایی وجود داشمه است. ب ا   ازمموردج 2۴در ه  صد جت  جم مت 

دریافات   را   خادمت درصاد  کم اج ه صور  ف فمه است و تق یباً با یاک اخامالف یا   

 .اجد ک ده

ماثالً   .اسات  شاده ها  مخملف مشااهده   بمن اسما  هایی تتاو س پایی  در ه  صد جماز

ی نای تق یبااً    .اسما  ی د بمشم ین مم ا  م اج ه را در ه  صد جماز س پایی داشمه اسات 

کننده داشمه است و به هما  مم ا  ه، خدما  دریافت ک ده اسات.   % م اج ه90باال  

  با ا     صد جماز سا پایی ت اداد کمما    در هه و اردبمل یلومکهگها   به ت تمب اسما 

هاا مثال    از اساما   در ت اداد  کاه   مه، دیگ  این ةجکم .جدا هم اج ه ک ددریافت خدمت 
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ه م فا   خ اسا  شمالی و خ اسا  جنوبی بمن ت داد جمازها  م اج ه و دریافت خدمت 

جاد. در  اجاد خادمت بگم    دارد ی نی ب ا  یک س   از جمازهایشا  جمواجسمه وجود اخمالف

 باا  و تق یبااً اجاد   کا ده جماز ب ا  درماا  م اج اه     61کل کشور در ه  صد جماز س پایی 

  .  به هما  مم ا  ه، خدمت دریافت شده استدرصد کاخمالف ی

 اسالید در. پرسم یم دارد بحث جای اطالعات این از هرکدام چون دکتر خانم

 درسدت  بودندد،  باال متخد برای مراجعه درصد ازنظر کرمانشاه و اردبیل قبل،

 است؟

اجاد را در جظا     از ه  صد جت  جم مات ماا ت اداد جمازهاا  سا پایی کاه م اج اه کا ده        

 کنم،. جامه ده جماز را ثبت می پ سش ف د در ب ا  ه و  فم ی، می

 شدده  رفع نیازشان مناسب موقعیت یک در کردند احساس بیشتری نیاز چون

 .است

 ۳0جماااز وجاود داشاامه اسات کااه تق یبااً باا ا      65در ها  صااد جتا  جم ماات  تق یبااً    

دیگاا  م اج ااه  مااورد ۳0اجااد و بااه هاا  دلملاای  از ایاان جمازهااا م اج ااه کاا ده  مااورد

جماااز  ۴0صااد جماااز ساا پایی  باا ا   دراسااما  اردبماال  در طااور مثااال اجااد. بااه جکاا ده

 .اجد جماز خدمت دریافت ک ده ۴0 این م اج ه و ب ا 

 اسدت  شده انجام زمستان در مطالعه این هک است این دارد وجود که نکته یک

 باشدند  نتوانسدته  افدراد  و باشد آمده سنگین برف زمان آن در هست ممکن و

 .کنند مراجعه

. ماا  جگ فماه اسات  دلملی م اج ه صور  ها به چه  این اسما در ما دجبال این جمسمم، که 

مموجاه  ست کاه  ا مطال ا  بمشم   جماز. ،مکن یما ب رسی توزیع جغ افمایی اسماجی م  ر
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م  باه   ف االً کاار ماا   اماا  ها را داری،  چ ا در اسما  فارس این اخمالفشوی، ب ا  مثال 

در ها    ماا  کان،  خالصه ب طور بهرا اسماجی  زیعتو بخواه، م حله ج سمده است. اف  من

ها، ممغما    جماز  65تا  کهای،  جماز س پایی داشمه 25صد جت  جم مت در کل کشور تق یباً 

  ها را در جظ  بگم ی، کننده توزیع اسماجی م اج ه از ه  صد جماز س پایی ما ت داد اف  ست.ا

هایی مثل فاارس    اسما  س پایی درصد جمازها  ست. ی نیا 9۳تا  ۴0بمنم، که بمن  می

. از ها   اسات  61کشور  ه،  مقدار و ستادر پناک پایمن  هیلومکهگخ اسا  جنوبی  

اجد ت داد جمازهایی که با ا  م  خادمت دریافات      ه ک دهصد جماز که در کل کشور م اج

مموس  در ب رسی فذار ارزش دارد.  ست و این ب ا  سماستا درصد 9۸شده است تق یباً 

به م اک  که ب ا  رفع م  خدمت دریافات شاده اسات     ب ا  ه  جماز س پایی بار م اج ه

ازها  سا پایی کاه خادمت    بمنم، که اسما  خوزسما  بمشم ین بار م اج ه را ب ا  جم می

 کمم ین م اج ه را داشمه است.    و اسما  ک ما ددار  دریافت ک ده است

 

 

 

 

 

جمااز   رغا،  یعلا بمنام، کاه    درصاد جمااز افا اد  را مای     توزیع اسماجی در این اسالید ما

اجااد. افاا  مشاااهده کنمااد  بااه درمااا  ساا پایی  باا ا  دریافاات خاادمت م اج ااه جکاا ده

در پنااک بااال  درصاد      ماجشااه  کهگملویاه  زجااا   اردبمال    بمنمد کاه ایاالم  ک   می

اجاد. در کال کشاور     اف اد بااحساس جماز به درما  سا پایی هسامند اماا م اج اه جکا ده     

 کنندگان شرکت و نظرات سواالت

 هست؟ جماز ه  درازا  م اج ه بار مموس  این .1

 در درصد ۳/2 فذشمه هتمة دو در ی نی. بگذاری، کشور  جماز رو  را تم ک  است بهم  .2

 .ای، داشمه کننده م اج ه است شده ارائه خدمت که جماز  ه 

 در مثاال  با ا  . جمسات  ایان  ها،  خودتا  جظ  مطمئناً فویمد می که ابم  ت  از ب ضی .۳

 باه  اسات  کا ده  م اج اه  که جماز  ه  در ک دجد اسمنباط دکم  ماا  که مورد  هممن

 .است ف فمه صور  مخملف جاها  به م اج ه بار ۳/2 جماز م  ازا 
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کاه جمااز باه درماا  سا پایی داشامند        % افا اد باا ایان   ۳5ست  ی نی ا% ۳5 درصد این

 اجد.  اما م اج ه جک ده

 
اجاد  دالیال عادم م اج اه را      دم م اج اه را داشامه  هایی که بمشم ین ممار ع اسما در ما 

هاا  خوددرمااجی باا     اابل پ داخت جبود  ه یناه  لماردبای،. مثالً در اسما   ف ارش ک ده

دالیل عادم م اج اه    نیت  مه،از  ...ا  جامناسب و  دارو  موجود در من ل  پوشش بممه

  هسمند.
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 کنندگان سواالت و نظرات شرکت

 ارائة محل در جنس ه، پ شک جبود اما است مه، خملی  اواجیف که است درست این .1

 .است فذار  سماست مه، ها  بحث از یکی این چو  است مه، ه، خدمت

 هتماة  دو طای  اردبمال  در چا ا  کاه  اسات  این جکمه ت ین مه، کن، می فک  من البمه .2

 بوده درصد ۳5 کشور در جماز احساس هممن و اجد ک ده جماز احساس درصد 65 فذشمه

 جماز از ها این ب داشت و ت  یف خم   یا است بوده کاذب احساس این ببمنم، باید. است

 در است ممکن هسمند فارس غم  چو  ی نی است بوده ممتاو  زبا  تتاو  دلمل به

 هتماة  در چا ا  کاه  بتهمم، اول باید. باشند ک ده غلطی ب داشت جماز درخواست زما 

 بمتمد؟ اتتاای چنمن باید چ ا. اجد ک ده جماز ساساح اسما  این اف اد درصد 65 فذشمه

 یاک  ها،  درصادها  ایان  خود است ممکن... و داشمه شموع مجتوالج ا اجد  س ماخورده

 .باشد کاذب درصد

 از را بممار  ف ارش وامی این مطال ا  در. داری، ه، را DHS  مطال ا مشکال  ما .۳

 ها،  بمماار   مما ا   است شم بم سالمت که ییدرجاها م موالً کنند  می سؤال اف اد

 .است بمشم 

 در که جدارد ه، منطقی حس حمی درصد وپنج شصت این ولی دارم  ابول را این من .۴

 ای اد  تواجد می این. باشند داشمه س پایی م اج ة سنی ردة ه  در ها مدم هتمه دو طی

 شات ب دا زباا   تتااو   بحاث  دلمل به که بوده ا  فوجه به سؤال مثالً باشد  سؤال در

 شده است.  سؤال از دیگ  
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 که است بوده  ا فوجه به شما سالممی وض مت فذشمه هتمة دو در میا که بوده این سؤال

است  شده یط اح  ا فوجه بهجامه  پ سش بگم ید؟ س پایی خدما  است جماز کنمد احساس

ا  م  کاار  کاه با    لای کد مح .جویسند جماز را می این که شما جام جماز را دارید و اف اد جام

ها،   و کادها سات  امشخص  و...ممخصص   مثل مطب پ شک عمومی اجد ک دهم اج ه 

جامه سؤال خالی جداری، که میا احساس جماز ک دید یا  شود. در این پ سش دامق جوشمه می

 .خم 

 کنندگان سواالت و نظرات شرکت

 داجسامن  و دارد اهممات  جانس  ها،  پ شاک  بحث که هسم، ابل بحث س  من البمه .1

 باه  مناا   کاه  نیا ا  هممن ب ا . داردوجود  موضوع این به جماز احساس چقدر که این

 .است ت  مه، خم  یا است شده مند  به ه

 عادم  علات  منا ل  در موجاود  داروهاا   با خوددرماجی ی نی اول اسمت من جظ  به .2

 .باشد تواجد جمی م اج ه

به درصاد بااالیی    ت   با توجه مه، این است که در مطال ا  ب د  بهم  و دامقجکمه  .۳

بمنم، ب رسی را اجاام دهم، و مشخص کنم، این علت اولمه اسات یاا ثاجویاه.     که می

ی ک ده ها اابل پ داخت جبوده باشد و ف د اادام به خوددرماج ی نی ممکن است ه ینه

ها یا در دسم س جباود  م  خادمت باعاث     است. ممکن است پوشش جامناسب بممه

 وددرماجی کند.شده است که ف د اادام به خ

 واا ااً  ایان  اماا . هسات  ه، خوددرماجی به ف هنگی اعمقاد دلمل به م اج ه عدم البمه .۴

 و اسات  شاده  جوشمه جمازها دیدم  را جامه پ سش من. طلبد می را ت   فسم ده مطال ا 

 .است مهمی و سخت خملی کار این
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  است؟شده  حساب چطور را م  درصد داشت  جماز چهارتا جت  یک اف  .5

 و باشاند  داده خا ج  باه  بمشم   وسواس ممارفم  ف وه تب ی  در است ممکن اب اینبن .6

 .باشند فتمه را جماز احساس موارد همه

 اسات؟  شاده  ها،  دامای  ک، جاها از ب ضی دهد جشا  که هست دیما در شواهد  میا .7

 . هست ه، باشم، داشمه مشکل دیماها مور  جمع در که این احممال

 روسامایی  و شه   جام ة در جموجه توزیع که این. رسد یم من ذهن به ه، جکمه یک .۸

 در مناد   بها ه  مما ا   کمما ین  دادیاد   هاا  بمماه  از که ممار  در ی نی. هست مه،

 بمماة  و اجممااعی  تاأممن  بمماة  ی نی. اجد داشمه روسمایی بممة که است بوده جم ممی

 باوده  بمشم  شه   ها  جموجه کن، یم فک  من. اجد داشمه بمشم   ب خوردار  شه  

 به اادام چو  است بمشم  جماز احساس این کن، می فک  ه، اردبمل جم مت در. است

 .کنند م اج ه اجد تواجسمه جمی و اجد بوده روسمایی فویا. اجد ک ده خوددرماجی

 اردبمل اضمة به راجع. شده درج سالمت سطح و سالمت سطح. داری، اصطالا دو ام .9

 سطح که باشد این م  ها  علت از یکی شاید است  ادزی مجاا در جماز احساس چ ا که

 بمماار   باا  فا د   فااهی . اسات  ممتااو   خملای  اواا  ب ضی در شده درج سالمت

 بمماار   باه  اسات  ممکان  دیگ   ف د. است بممار خملی کند می فک  س ماخوردفی

 پ شک به که جدارد جماز اصالً کند فک  و کند سالممی احساس اما باشد مبمال خاصی

 اسات  افا اد  ایان  هاا   ویژفای  از کاه  شده درج سالمت سطح بناب این. کند اج هم 

 . باشد مؤث  جماز احساس م  در تواجد می

 ارائاه  را مطالاب  درصاد  بمسات  دکما   خااج، . دارد بحاث  جا  خملی مطالب این .10

 از کلای  شاما   یک که است این ام وز جلسة از هدف که کن، می فک  من. اجد ک ده
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 .کند ارائه جمع به است  شده پ سمده چم هایی چه و هست چه همطال  این که این

مشخص است  بسمار دامق است. که است این ممار م ک  با ک د  کار ها  م یت از یکی

 ب رسای با  اسااس    .کنام،  مای  اسامتاده  این ممارهاا  از ما است. دهک در کدام خاجه ه 

اسات کاه    شاده  ف فمهجظ  ه ار جت  در  ۸۸۸مملمو  و  77شده جم مت کل کشور  اجاام

 ست. ا 1۳9۴یک مقدار م مول  ب ا  جم مت سال  این

خوددرمااجی  اابال پ داخات    کاه   اجد در کل کشور اف اد بمشم  این سه دلمل را ذک  ک ده

. درصاد  اسات  عادم م اج اه   دالیال  نیت  مه،ها  و پوشش جامناسب بممه  جبود  ه ینه

اجاد جهات    که جماز داشامه  این رغ، یعل ها  هدلمل اابل پ داخت جبود  ه ین بهاف اد  که 

و عادم   سات ادرصاد   55اجد تق یباً در کل کشاور   درما  و ف فمن خدمت م اج ه جک ده

ر ماورد  د درصد بوده است. 2۸ها در کل کشور  به دلمل پوشش جامناسب از بممه م اج ه

صاد در  در 9۴درصد تا  ۳0و از  استدرصد  60خوددرماجی ه، در کل کشور این مقدار 

 ست.اکشور ممغم  

هایی مثل ی د  ه م فا   م ک    خوزسما  و خ اسا  جنوبی در پناک بااالیی   اسما 

 ا اسما  ی د ب ا  اکث  جمازهایشاف اد در که  ست ایناا  که خملی جالب  ا ار دارجد. جکمه

ام د بمشم  خوددرماجی در من ل اجانکن د و م  مقدار  ه، که م اج ه جمینکن م اج ه می

ست و دلمل جبود ممخصاص و  ادرصد  1۴دهند. فقدا  کمتمت خدما  در کل کشور  می

  درصد بوده است. 16راه دور در کل کشور تق یباً 
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در ست که ت اداد افا اد  کاه    اکه ما این را توزیع اسماجی در جظ  جگ فمم، این  دلمل این

این بار م اج اه   اف  که شد. دات کنمد اجد خملی ک، می دریافت جک ده یخدممکل کشور 

را به مطب در جظ  بگم ی،  در ه  ه ار جت  جم مت م اج ه باه مطاب  ماا باار پ شاک      

 در اساما  طور مثال  . به،یا ک دهعمومی  پ شک ممخصص  و پ شک خاجواده را ب رسی 

باار م اج اه باه     کاه  یدرصاورت سات   ادرصد  2/۳سمنا  بار م اج ه به پ شک عمومی 

یای  تخصاص ف ا به این هست که اف اد  ةدهند جشا و این  ستا 107پ شک ممخصص 

ست که در اسما  مازجدرا  و اسما  فارس که بحث پ شک ااین دیگ   ةجکمدارجد. عالاه 

اجاد. در کال کشاور در     ست  بمشم  اف اد به پ شک خاجواده م اج ه کا ده اخاجواده مط ا 

 اجع به پ شک عمومی   م اج ه به پ شک ممخصص بمشم  از ممطب خدمت ةارائمحل 

بوده است. ت داد بار م اج ه ب ا  دریافت خدمت  دو هتمه ابل از مغاز در ه  ها ار جتا    

 ۴2/20بوده است. ب ا  پ شک عماومی ایان مما ا      ۴۸جم مت به پ شک ممخصص 
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ها  مخملف جمازها را  در اسما  کهاست   هست این مه،ا  که در ایناا  بوده است. جکمه

اجاد با ا  چاه     بمنم، م  اف اد  که به پ شک ممخصاص م اج اه کا ده   ب رسی کنم،  ب

؟ پ شک عمومی ب طا ف کنناد  با شد که این جمازها را  اجد  میا جمی جمازهایی م اج ه ک ده

ا  خملی اهممت دارد. اما حالمی که بدو  در جظ  ف فمن محل  ها  بممه بحث ازجظ این 

    باشاد م اکا  درمااجی دیگا     یاا ست مطاب باشاد   اخدمت هست  ی نی ممکن  ةارائ

م اج ه به پ شک ممخصص بمشام  از پ شاک عماومی     ها اسما در ب ضی بمنم، که  می

سات و در ب ضای از   اها بار م اج ه به پ شک عماومی بمشام     در ب ضی از اسما . ستا

 ست. ا  ا مم کها ه، به ی اسما 

 درصاد  هتات   فذشامه  هتماة  دو طای  کاه  کن، می ب داشت طور این من مموس  طور به

 م اج اه  خااجواده  پ شاک  یاا  ممخصاص  پ شک یا عمومی پ شک مطب به یا ها ای اجی

 به درصد دو ممخصص به 7/۴ درصد هتت این از که است مهمی ب داشت ایناجد.  ک ده

 اجد.  ک ده م اج ه مطب به درصد 1۴ و عمومی پ شک

 فویناد  مای   اج اه م بحاث  در هممشه .جمست جم مت و است م اج ه بار این دکم  ماا 

 جم ممی مال  یک ب  تقسم، ب د و کنند جمع باه، را ها م  هسمند مابور چو  بار ت داد

 .کنند

خاااج، دکماا  لطااف کنمااد در ف ارشااما  بااه م  اساامت کشااور  اهمماات بمشاام      

 بدهمد و اف  مورد خاصی ب ا  یک اسما  وجود دارد بگویمد.

 ةارائا محل  در جظ  ف فمن ام. بدو  مقادی  را مورده ةهم دهایاسال ةهمدر  مخصوصاًمن 

اصالً چقادر م اج اه باه    اف اد که  این .مطب یا بممارسما  یا م اک  بهداشتمثل خدمت 
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. و اسات  در ه  ه ار جت  از جم متدرصد  ۴۳/71در کل کشور دارجد   ممخصص پ شک

 ست. ا درصد 16/76به پ شک عمومی م اج ه 

 . است بوده فذشمه هتمة دو طی در م اج ه جم مت جت  ه ار  ه  درازابار  160ی نی 

 .است زیاد ممخصص به م اج ه بار که است این پمغام کل در

 باوده  زمساما   فصال  چاو   است س ماخوردفی جمازها از خملی ک دم  جگاه را جمازها من

 .باشد دیگ   مشکل بود ممکن بود تابسما  در اف  و است

 م اج ه ممخصص پ شک به زیاد اف اد ها نهیه  بود  ک، علت به که ک د تتسم  توا  یم

 .کنند یم

باار  صص و عمومی در ه  ه ار جت  جم مت  ممخ پ شک دجدا بار م اج ه به  سةیمقادر 

بامن    تتااو  زیااد   اماا اسات.   باوده  کشاور کا،  در  عماومی  پ شک دجدا به  هم اج 

  اصاتها   زجااا   کهگملویاه و    هاا  مثال اسما  طور بهها  مخملف وجود دارد   اسما 

و  و سمساما  و بلوچساما    هاا  ک ماا    و اساما   دارجاد بوی احمد  بمشم ین م اج ه را 

کنند. در کشور ت اداد باار م اج اه در ها  ها ار جتا         مذربایاا  ش ای کمم  م اج ه می

با ا    ت اداد باار  % باوده اسات و   ۳۳تا بی  پ شک دجدا جم مت ب ا  دریافت خدمت 

ها  مخملف این ممار تتاو   درصد بوده است. ولی در اسما  62/2ه ممخصص م اج ه ب

 داشمه است.

 خواسامم،  مای  ماا  چاو  . اسات  دجداجپ شاکی  بحاث  جامه  پ سش این مشکال  از یکی

 .شدی، مشکل دچار کنم، اسمتاده پ شک دجدا  بحث ب ا  را شما اطالعا 

فذشامه   ةهتما ایا، و دو   را داشامه ماا ایان احسااس     کاه  اجد را اف اد فتمه اطالعا   این

 ای،.  م اج ه ک ده
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 م اج اه  افا اد  میاا  کاه  اسات  ایان  دارد وجود اولمه مجالم  در که مشکالتی از دیگ  یکی

 در شاما  کنناد؟  م اج اه  اجاد  خواسامه  می کاا به که بوده این بحث اجد  جک ده یا اجد ک ده

 .جدارید را بحث این جامه پ سش

ج ه به داروخاجه با جسخه یا بدو  جسخه  در ه  ه ار جت  جم مت بار م ا ةسیمقادر مورد 

افا اد    در ماورد اجاد.   بمنم، که اف اد بدو  جسخه خملی ک، به داروخاجه م اج ه ک ده می

هاا    بمنم، که اخمالف خملای زیااد  بامن اساما      اجد می ه، که با جسخه م اج ه ک ده

و  بار م اج ه باا جساخه را داشامه اسات     مثالً اسما  اردبمل بمشم ین .مخملف وجود دارد

 اسما  سمسما  بلوچسما  کمم ین بار م اج ه به داروخاجه را داشمه است.

 

 

 
خدمت س پائی در کل کشور تق یباً  اجمظار ب ا  دریافت زما  مد  مم ا  رضایت اف اد از

 پاکم فی و جظافت در کل کشور ازجظ  ک، رضایمی. بوده است یرضایمک، هشت درصد 
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در   سه درصاد تق یباً  م الجو پ شک  کارکنا درصد بوده است  ب ا  رفمار  1۴/۳تق یباً 

ب ا  دریافت خدما  سا پائی در کال کشاور     شده پ داخت ةنیه مم ا  رضایت اف اد از 

. دارجاد  مشاکل  شاده  پ داخات  ةنا یه درصاد افا اد باا     16ی نی  .داری،   رابمشم اف اد 

 5۳/۳سالمت در کال کشاور   س پایی از دریافت خدما   ی مم ا  رضایت اف ادطورکل به

 درصد هست. 

 بخشی از شاخصهای بهره مندی از خدمات بستری

در ه  صد جت  جم مت در کل کشور  هتت جتا  احسااس جمااز     در مورد خدما  بسم  

شاود.   درصاد مشااهده مای    1۴ چهارتاا بسم   داشمند که این درصد در کل کشور بمن 

اجاد کاه    ها  ته ا   فمال   ایالم و مذربایاا  غ بی اف اد  باوده  ا طور مثال در اسم به

بمشام ین اخامالف بامن جمااز      لاسما  اردبما  دراجد.  احساس به جماز بسم   پایمنی داشمه

ها ه، که تق یبااً با     در یک س   از اسما  .شود یممشاهده بسم   و جماز م اج ه شده 

صد جت  جم مت  جماز به خادمت بسام      در ه  ۳6/7کشور ه، منطبق هسمند. در کل 

درصاد باوده اسات و     06/7ها م اج ه شده است  داشمه است. جمازهایی که ب ا  رفع م 

 درصد بوده است. 97/6است  شده ارائهها خدمت  جمازهایی که ب ا  م 
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 که کس ه  فویمد می که طور این شما ولی داری،  ک، تخت ه ار سم ده ته ا  در ما .1

 . جداری، ک، تخت پس  است شده  بسم  ستا داشمه جماز

 بسام    باه  جمااز  ما ی   خاود  کاه  را ها بممار  از خملی ب ا  دارد  ف ق خملی این .2

 باه  جمااز  احسااس  کاه  رواجی ها  بممار  مثل هست تخت کمبود کند  جمی احساس

 بسام    را سا ارین  و طبم ای  زایماا   ما دم  که کن، یم فک  من. کنند جمی بسم  

 .دکنن یجم حساب

 میند؟ می بار یک هتمه سه ه  یا ه ماه درماجی شممی ب ا  که بمماراجی مثالً .۳

 روی،  می جلو به که ماه به ماه دامقاً که ام دیده من فتمند دکم  ماا  که مورد  این در .۴

 ساؤالی  حااال . شود می کمم  روی، می جلو به ه چقدر. شود می ممتاو  بسم   مقدار

 شام ده  باار  کیا  شاود  یما  بسم   که ف د  ه  که ستا این دارم دکم  خاج، از که

 شود؟ شم ده بار کی از بمش است ممکن یا شود یم

 باار  یاک  هماا   باشاد  درسات  ه، سمسم، و ب ود دیگ  بخش به بخشی از اف  مثالً .5

 .شود می بسم  

 

   باود کاغاذ احممال ب وز خطا در م  هست  در دوراجی که الکم وجمکی جبود و  ه حال به

احممال خطا وجاود   بازه،اما  ستشده اکه الکم وجمک شده بهم   اآل ولی  بود خطا زیاد

 .دارد

مورد م اج ه صاور  ف فماه اسات و در     96جماز بسم   در کل کشور  ب ا   صد در ه 

در . بمنم، ها  مخملف را می است. ما توزیع جغ افمایی در اسما  شده ارائهخدمت  ۴2/9۴

ف د خدمت کننده و م  جماز  که  د دارد بمن جماز م اج هها تتاو  وجو یک س   از اسما 
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بوده  ۳6/7کشور جت  جم مت ت داد جماز به بسم   در کل  ه  صددریافت ک ده است. در 

جماز س پایی در کال کشاور با ا  تق یباًا شاش ماورد م  م اج اه         صد است که در ه 

 هست. است این در ه  صد جت  جم مت ت داد جماز به بسم    ف فمه شکل

هاایی مثال یا د و فاارس احسااس جمااز باه بسام   داشامه           ته ا  چهل درصد اسما 

 است.

ممضااد ها، هسامند  تها ا  و فامال        کاامالً مذربایاا  شا ای باا غ بای     ب ا  مثال

یی تتسام  کا د و خملای ساخت     تنهاا  باه شاود   هسمند. این مطال ه را جمای  ک جگه، ی

 ست. ا
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اجد. اماا افا     اف اد خدمت دریافت ک ده ۴5/9۸ل کشور در ه  صد جماز م اج ه شده در ک

زیا    ةاا مجمدالیل عدم م اج ه ب ا  دریافت خدمت را در کل کشور ب رسی کنام، باه   

 رسم،. می

 
 .شود ها  ارجاع به بممارسما  ه، در این اسالید مشاهده می روش
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 ست.اها  مورد م اج ه  مورد ب د اجواع بممارسما 
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 ست.اد اجمقال به بممارسما  دیگ   در شه  محل سکوجت ب د  در مور شکل

 

 
 در کشوراجد  حساب بممارسما  پول پ داخت ک ده درصد توزیع اف اد  که خارج از صور 

پ داخات    ا نهیه  خارج از بممارسما  ماًممسمقها  چهار درصد هست  که این صت تابمن 

پولی که توس  اف اد خاارج از  اجة ممست. ادرصد  76/1کشور اجد. این مقدار در کل  ک ده

ه ار توما  هست ی نی بمشم  اف اد کمما  از ایان    ۳25است  شده پ داختحساب  صور 

مملماو    25 تاا  2500 ةدامنا اجد. با  بمشم  از این مبلغ را پ داخت ک ده درصد  50مقدار و 

توماا    و ما لمم کیا  تا ه ار 100اف اد بمن  درصد  50مما  چارکی ی نی  ةدامنو  توما 

درصاد افا اد بمشام  از     25ه ار توماا     100درصد اف اد کمم  از  25اجد.  پ داخت ک ده

سات باه یاک پ شاک     اهاا ممکان    اجاد. ایان پ داخات    توما  پ داخت ک ده و ملمم کی

کنام، جاه    مماجاه را فا ارش مای    باشد. ما شده دادهیا خدماتی  ممخصص یا یک جگهبا 

و دویسات ها ار    و ما لمم کک دی، تق یباً یا   ارش میچو  اف  مماجگمن را ف را مماجگمن

 .شد توما  می
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 بممارساما   م  در و باشاد  رفمه ه، داروخاجه ی نی ستا حساب صور  از غم  این توزیع

 داده جگهبااجی  به مثالً که جمست طور این ی نی اید؟ مورده ایناا ه، را باشد خ یده چم  

 حساب صور  از خارج و بخ د داروخاجه از را مادر و جوزاد وسایل از س   یک باید باشد 

 . دهد می پول خودش م ی 

 امکاا   البماه . شاود  می داده پ سنل سای  و پ شک به که هست هایی پ داخت منظور جه

 مخملاف  ماوارد  در. رسامد  جمای  جلسه این به اما هست دربماوری، ه، تتکمک به که این

 ...و دادی، پول ماما به دادی،  پول سمارپ  به دادی،  پول جگهبا  به مثالً کهشده  فتمه

 است؟جشده  اجاام دولمی و خصوصی بخش تتکمک به دکم  خاج،

 ای،. موارد را در جظ  ف فمه ةهمب ا  این ط حی که در حال اجاام هسمم،  

 15تق یبااً با ا      هاا  بسام   فا د در بممارساما      مناابع تاأممن ه یناه    درخصوص 

وسات یاا فاممال  دو درصاد اا   فا فمن از غ یباه         درصد اف اد اا   فا فمن از د  

هااا  بساام   عنااوا   منااابع تااأممن ه ینااه عنااوا  بااهفاا وش وسااایل خاجااه را  5۴/0

ساات کااه رو  افاا اد خواهااد بااود. افاا   افشااار مااالی ة دهنااد جشااا ایاان  اجااد. کاا ده

ی مما ا  رضاایت افا اد از خادما  بسام   را در جظا  بگما ی، تق یباًا پانج          طاورکل  به

تواجمااد در  اد جام ااه جاراضاای بودجااد. کااه توزیااع جغ افمااایی م  را هاا، ماایدرصااد افاا 

 ها  کشور مشاهده کنمد. اسما 



  

۳5 

 

 از خدمات سالمت برخورداریپیمایش ملی  

 
 در تق یباً درصد هشماد باال  رضایت و اجد بوده راضی درصد هشماد که فتت توا  می .1

 .داد جخواهد رخ ا  پدیده هم 

 اصاالً   نای ی درصاد  هشاماد  زی  و هست  ب مد درصد هشماد زی  رضایت خدما  در .2

 . جمست خوب

 توزیاع  ایان  کاه . کا دی،  محسوب جاراضی ه، را داشمند اجد  رضایت که را اف اد  ما

 .است کشور در جارضایمی
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 بندی جمع
   ها پائمن است )خصوصا  تقاضا ب ا  خدما  س پایی و بسم   در ب خی اسما

رسی ک، در درازمد  ممکن است کاهش تقضاا را   جنوب ش ای کشور(. دست

 بب شده باشد.س

       چه در خدما  س پایی و چه در خادما  بسام    جداشامن اسامطاعا  ماالی

 ت ین دلمل م اج ه جک د  و دریافت جک د  خدمت است. مه،

 .خود درماجی از دالیل اصلی عدم م اج ه در جمازها  س پایی است 

 .م اج ه به پ شک ممخصص ب ا  خدما  س پایی بمش از حد اجمظار است 

 ت ین علت جارضایمی از خدما  س پایی است. ت شده مه،مبلغ پ داخ 

  پ شکی دارجد.   خدما  دجدا  پ شکا  تا بی جقش اجدکی در ارائه دجدا 

 .دریافت دارو بدو  جسخه در مقابل دریافت دارو با جسخه جاچم  است 

  هاا از یاک بممارساما  باه بممارساما  دیگا  باه         درصد اجمقاال  2۳تا  10بمن

بوده است. سه، مشکال  مالی در اجمقاال باه بممارساما      درخواست خود ف د

 دیگ  جاچم  بوده است.

  حسااب بممارساما     درصد موارد بسم    مبالغی خارج از صاور   2در کمم  از

پ داخت شده است. این مبالغ ه، به پ شک و ه، به اف اد دیگ  پ داخت شاده  

 است.

  بسام    افا اد جااف ی  از       موارد بسم    ب ا  تأممن ه یناه  ٪15تق یباً در

 اجد. ا   شده

  اجد. اف اد از خدما  بسم   جاراضی بوده ٪5حدود 
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جماز به تتسم  که ست اب ا  مورد اول ی نی ب ا  خدما  س پایی و بسم   تقاضا پائمن 

به خدمت ک، بوده و وامای   اف اد  ست به لحاظ تاریخی دسم سی اینادارد ی نی ممکن 

ه، پائمن خواهد ممد. با ا    ف د   دسم سی جداشمه باشد تواعبه خدما مد  یطوالجدر 

 2/9۸شاود  در صاور  ااادام     درصد از بممارها  س پائی اادامی اجااام جمای   ۴0حدود 

ا  دارد؛ ممکن هسات کاه    شود. که این ه، باز جکمه رصد منا  به دریافت خدمت مید

دهند و اصاالً   م  را می ما در کنند که احممال موارد  اادام میدر اف اد به تا به فق  

ماا   نیبناب ا. کنند یجمشوجد اادام  جمیبه درما  دهند موفق  ب ا  موارد  که احممال می

خادمت دریافات    کساجی کاه ااادام ک دجاد    صد در صد جباید خملی خوشحال باشم، که 

 .اجد ک ده

 عهادة چاو  از   روم یجما ولای باه دجداجپ شاکی     کناد  یما درد  دجادا  مان  ف   کنمد 

کاه تواجاایی پ داخات     کنناد  یما  اج اه  مکسااجی   م ماوالً و  ،یا م یب جم  م  ها نهیه 

مناد  و م اج اه کا،     کاه فاصاله بامن بها ه     را داشمه باشند. بناب این ایان  شیها نهیه 

بامن احسااس جمااز و ااادام      ةفاصال کاه   ست داللمی ب  خوب بود  اوضاع جادارد. ایان  ا

چاه در خادما     بمشام   دارد.  تأمال ه جمااز با   زیااد اسات   ها اسما در ب ضی  خصوصاً

 مناد  بها ه دلمال عادم م اج اه و     نیتا   مها، مند  مالی  س پایی و چه در م الاه به ه

 ست.اجشد  از خدمت 

اینکااه  ساات.اهااا  ساا پایی  ی از دالیاال مهاا، عاادم م اج ااه در م الاااه خوددرماااج

میااا جماااز بااه ب رساای دارد.  اساات ی از جااوع خوددرماااجی اولمااه یااا ثاجویااه خوددرماااج

باد   تواجاد  یما فااهی  خاوب باشاد و    تواجاد  یما فااهی  ؟ خما  یا  خوب است یخوددرماج

 باشد.
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   ما ها  چ با ا    کاه یااد بگم جاد    ما دم   المتسا  ف هنگ سوادبا باال ب د   شود یم

به پ شک م اج ه جکنند و بتهمند با ا  یاک سا درد یاا سا ماخوردفی کای جمااز باه         

یی باالسات  تنهاا  باه  یخوددرمااج مماار   بنااب این اینکاه   دکم  هست و کی جمااز جمسات.  

اابل اضااو  جمسات. م اج اه باه پ شاک ممخصاص با ا  خادما  سا پایی بسامار           

 .است رهاشده. این ی نی جظام سالممی که به حال خودش است ازحد شمب

 بهها  م  جت  1000 در 50 که اجد ک ده م اج ه مطب به جت  1000 در جت  70 کالً .1

 اماا  اسات  تا   بمش عمومی پ شک به م اج ه کل در. اجد ک ده م اج ه ممخصص

 .باالست خملی ممخصص سه، بازه،

 به م اج ه بار س اجه کنم، درصدفم   و دهم، ت مم، سال یک به را هتمه دو اف  .2

 ممخصاص  باه  م اج ه س اجه ه، 2/2. بود درممده بار 5/2 ظاه اً عمومی پ شک

 ساالجه ت مم، اشکال مموجه البمه .شد خواهد ۸/1 بدهم، ت مم، را م  اف  که بود

اماا   باالسات  م اج ه بسامار  اید شما جوشمه بداج،. را شما جظ  خواه،می اما هسم،

 باه  اسات؟  چطاور  باشند داشمه را سال در بار چهار م اج ه م دم باشد و 5/2 اف 

 جباشد. باال بسمار ممار م  مید می جظ 

ایشاا  را اجااام   در سمسم، سالممی کاه ما دم از کاجاال پ شاک عماومی کاره      .۳

 اجد. در مشکالتشا  درصد جمایج خوبی جداشمه غالباًدهند  می

 را جهااجی  فا ارش  همه است موارد این ک د  مقایسه در دارد وجود که اشکالی .۴

 م اج اه  بار را ای ا  ب ا   که است این است داشمه که ا  عمده ای،. اشکال دیده

باار   ی نای . باود  کا ده  حسااب  را مواجهاه  بار من ت بم  طبق و است جک ده ثبت

 فا ارش  م  در کاه  درحاالی  شاد  محاسابه  م اج اه  باار  ۳/10 هاا  ای اجی م اج ه
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 در. دارجد م اج ه بار 5/5 تا چهار حدود مم یکا و ش ای جنوب مسما  و ها اروپایی

 وجود بحث این است ممکن و دیم یدرم بار چهار پ شک به م اج ه بار ما محاسبة

 ایان  رو  بایاد  حااال . هسات  زیااد  ه، سال در م اج ه ارب چهار که باشد داشمه

 .است چقدر م  جسبت که کنم، بحث موضوع

باه   160درصد اسات.   6/1 باه،ایناا بار م اج ه به پ شک عمومی و ممخصص  .5

 ممده است.  دست جت  جم مت به1000ازا  ه  

و خصاص  م دم به پ شک مم ةم اج است که  بحث این ا  این ماا  دکم  پمام مقایسه

اجد. اف   مالی اضافه به سمسم، تحممل ک ده بار که  ی زیاد هست. این ه، ی نی اینعموم

 ةم اج ا ها  مازجدرا  و فارس که پ شک خاجواده دارجد جگااه کنماد  بااز     شما به اسما 

 م دم به پ شک ممخصص بمشم  از پ شک خاجواده هست.

 بار درصد اما شود یم اج ا ارجاع جظام روسماها در کنم، می فک  که است سال سی حدود

 .است ۴۸ ممخصص به اول م اج ة

 

 ت ین علت جارضایمی از خدما  س پائی هست.  مه، شده پ داختمبلغ 

و  کنناد  می م اج ه داروخاجه به جسخه اف اد  که بدو  که این یکی: دوتاست شما سؤال

 .کند می تنظم، م ی  خود را جسخه که این دوم

پذی فماه   کاامالً شود  از یک بممارسما  به بممارسما  دیگ  منمقل میکه یک م ی   این

 منمقال شاود   ها یکی جمست. ولی اف  خود ف د بخواهاد  بممارسما  ةهمامکاجا  و  ستا

یاک شااخص از    اسات اعممااد جادارد و ایان     شده  بسم که به بممارسماجی که  ی نی این

 و سات ا 1۳9۴ی در ساال  ست. کل این موارد یاک جگااه مقط ا   اجاراضی بود  م ی  
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 که نیاب ا   اماخدمت ما به چه شکل هست.  ةارائ دهد یمجشا  که  است کلی  تصوی 

خدما  سالمت را  ةارائکه بمواجم، جظام  ت   از م  داشمه باشم،  ی نی این ما در  عممق

رکان دارد    سهحداال  .پذی  جمست مند  امکا  به ه ةمطال تحلمل بکنم، فق  با اتکا به 

 کنمد:  که در اسالید زی  مشاهده می

 
 سالمت ط ف م از  .م دم چه اجمظاراتی دارجد ی نی ستامند   یکی بحث تقاضا و به ه 

مثالً ما دیدی، کاه در اصاتها  جسابت باه سمساما  و       .ه، باید در جظ  بگم ی، م دم را

ما دم  مب ه کا  باه یااد دارم  جد. من ا هپ شک م اج ه ک د به دجدا  بسماربلوچسما  م دم 

ست و امیا به این خاط  پوسمدفی دجداجشا  کمم   دارد.  سمسما  بلوچسما  فلوراید زیاد

 به خاط کند که  ف هنگشا  ایااب جمی اصوالًجماز جمست زیاد به پ شک م اج ه کنند یا 

زماجی  .هست جم  خدما  سالمت ةع ضط ف بحث  دجدا  به پ شک م اج ه کنند. از م 

مت کشاور را ب رسای کا دی، باه ایان جممااه رسامدی، کاه مما ا           که ما وض مت سال
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ط ف توزیع ممخصاص الاب    ست  ولی از م اثابت  مورد  ها  البی در کشور یک سکمه

 که ،یشو یممموجه  فم جد کنار ه، ا ار میمورد این دو  که یوامست. اغم عادالجه  کامالً

 جه هست.عادال کامالًومم   ست ولی م گاخدمت غم عادالجه  ةارائ

کاه   جممااه ف فات   شاد  یما کمما  باود     ما وم م گکه ممخصصمن هسمند  ییدرجااف  

دهاد کاه خادممی کاه ممخصصامن       اجد  ولی این جشاا  مای   ممخصصمن تأثم   داشمه

رکان   نیبنااب ا را جادارد.    ما وم ما گ فما   از   دهند حداال اادر  پامش   الب ارائه می

جظا  داشامه باشام،. ایان     ها، در   را خادمت  ةع ضا دیگ  م  ایان هسات کاه بحاث     

اکوسمسام، اجااام    ةمطال ا در االاب   وزارتخاجاه سات کاه ماا در    اخدمت هما   ةع ض

کناار ها، باشاند تاا بماواجم، جظاام ساالمت را تغمما           مورد بایاد  دادی،. حداال این سه

کاار پمماایش اجااام بدهماد  ها،       دما تواج یما ها،   ماوارد   ایان  ةهمبدهم،. حاال ب ا  

ه دو مها، هسامند  ها  دو جقااط ااو  خودشاا  را دارجاد و در        که به ثبت ب سد.  این

 ةع ضا کناد. با ا  بحاث     هاا اادر  تحلمال را بمشام  مای      کنار ه، اا ار فا فمن م   

هاا  ثبمای. ماا کوچاه      تواجماد از ساارا اسامتاده کنماد ها، از داده      میه، خدما  شما 

د ثبات  شا  خادممی اجااام مای    ةارائا رفمم، و ه جاایی کاه    به کوچه و شه  به شه  می

 وجاود دارد. هاا  ثبمای    مطال ا  م تب  با ساالمت ها، بااز بحاث داده    در ک دی،.  می

کناد. شاما فکا      هاا باه جحاو  هسات کاه ساالمت جام اه را تضاممن مای          این ةهم

تاواجم، تحلمال کنام، کاه      کنمد که ماا ایان ساه را کناار ها، داریا، و ب اد تاازه مای         

ا یکای از م مارهاا  مها،    ها  ایان  ةهما . البماه در  جظام ساالمت چقادر هسات    تیکتا

کاه باه چاه امممای ماا ایان       اسات  اممات   ةع ضا ست  ی نی بحث اتحلمل اامصاد  

 خملی مه، هسمند.  موارد  این ةهم .دهم، کار را اجاام می
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 کنندگان بحث و گفتگوی شرکت
 خطاا   مقادار  و فما د  می اجاام ا  جامه پ سش صور  به فق  اف ار ج م این که این در .1

خملی  تواجد می 1۳9۴ و 1۳9۳ دیما  مقایسة کن، می فک  من. مستج شکی هم  دارد

 جظ  ص ف که افماد زمسما  م  در اتتااا  از خملی که این خاط  به باشد  اجتورماتمک

 .باشد مؤث  تواجد می خملی ف اواجی این تغمم ا  بود  چقدر ف اواجی این که این از

 هاا  پمماایش  ایان  تماام  بایاد  کنم،  یم عمل ا  سلمقه ها پممایش این در ما ممأستاجه .2

 بمواجماد  تاا  باشمد داشمه را مخملف جقاط باید شما. شود اجاام سال دو حداال بافاصلة

 ما دجما  که است این دارد وجود که دیگ  ا  جکمه اما. بدهمد اجاام را صحمحی مجالم 

before after  ضا مف  بسامار  کاار  ایان  جمایج دهی ف ارش در ما. جمست مداخله ب ا 

 کاه  صور  این به و دهد ارائه ما به کشور  صور  به را جمایج باید تم، یک. هسمم،

 جاماه  پ ساش  هساممد  ج یاا   در که طور هما . شود ارائه سؤاال   از یکی هتمه ه 

 سامت  باه  ب اد  و شاود  مای  پ سامده  کلای  سؤال  یک ی نی است مبشار  صور  به

 مها،  مسائل و ها بحث رو  تم ک  ب د شود پ سمده سؤال  یک باید. مید می ت  ج ئی

 اجا ا  اابلمات  ساالمت  سمسم، این با ای ا  در عنوا  هم  به ه، ارجاع بحث در. باشد

 با ممخصص پ داخمی فاصلة که کنمد اج ا را ارجاع تواجمد می سمسممی در شما. جدارد

 باشاد  توماا   ه ار چهل عمومی پ شک وی یت حق مثالً. باشد زیاد عمومی پ شک

 پ شاک  که وامی است این جکمه دوممن. باشد توما  ه ار سمصد ممخصص حق ولی

 و ممخصاص  پ شاک  پ داخمای  فاصالة  چو  جدارد بممه با ا ارداد  شما ممخصص

 .کند می م اج ه ممخصص به دره صور  م ی  است ک، عمومی
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 جم مات  با ا   است  توما  ه ار ۴0 یا توما  ه ار 20 اآل  فتممد که مالی بار این .۳

 ها ار  ۴0 بایاد  ممخصاص  پ شاک  ب ا  ولی است رایگا  عمومی پ شک اییروسم

 کند؟ م اج ه ممخصص به باید چ ا ف د این. شود پ داخت وی یت حق توما 

 . کند جمی م اج ه ف د باشد توما  ه ار سمصد وامی .۴

 هسات  ایان  ت  اخالای کنم،  محدود را اف اد دسم س در ها  ف ینه ما که این جا  به .5

 فا د  از را اجمخااب  ف ینة کار این با شما ی نی کنند  اجمخاب که کنم، شا تواجمند که

 .فم ید می

 ارجااع  سمسام،  مشخصاا    ایان  با سمسم، سالمت این در که است این من منظور .6

 داشامه  راذک شاده   مشخصاا   م  کاه  اج است اابل سمسممی در و جمستاج ا  اابل

 دو ها   مطال اا   این اف  ی نی. ،کن یم دمتأک مطال ا  بود  مموالی رو  من. باشد

 .داشت جخواهد زیاد  فایدة جشود اجاام بار یک سال

 ایان  کاارب د  بمشام ین . بدهم، اجاام بسم   بحث تتسم  در را احمماط بمشم ین باید .7

 بمماار  در بسام    باه  جمااز  احساس که این دلمل به است س پائی بخش ب ا  مطال ه

 تواجد می ف د خود و جدارد فملم  س پائی ما خد جماز احساس.  شود می در  ک، خملی

 در  پ شاک  توسا   بسم   خدما  به جماز احساس ولی. کند م اج ه خدمت ب ا 

 اطالعااتی  تقاار   عدم یک سالمت جظام در ما. ستا جد  فملم  یک این و شود می

 فما د  مای  تصمم، پ شک جهایماً که این و است بمشم  خملی پ شک اطالعا  و داری،

 تتسام   با ا  . شاود  جمای  در  اصالً بممار توس  خم   یا بشود بسم   باید اربمم که

 مطال اه  ایان  از اصالً ما.  ک د ب خورد بااحمماط خملی باید مطال ه این بسم   بخش

 همامن  خااط   باه . است کافی ما ها  تخت ت داد که ب سم، جمماه این به تواجم، جمی
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 مم ا  کنندة من کس اصالً و دارد وجود  بسم  ب ا  بممار در که پایمنی جماز احساس

 . بود جخواهد کشور در تخت به جماز

 اساماجداردها  و هاا  اجساا   بامن  اجاام روش ب د  مطال ا  در است این من پمشنهاد .۸

 جظ  به چو . شود ف فمه بکار زیاد  دات...  یا اف اد مموزش ط یق از و باشد تساو 

 و کا د   سؤال  جحوة که است اف اد  به قمم ل ها مموزش این از مقدار یک رسد می

 مطال اه  این اف  کن، می فک  که این دیگ . است داشمه تتاو  باه، ف فمنشا  جواب

 . است بهم  شود اجاام مبا  یا مه  در

 ایان  حقمقات  در کاه  خاجوار درممد و ه ینه مطال ة یکی: زج، می مثال مطال ه دو من .9

 را کاار  ایان  ایا ا   مماار  م ک . است فصل ه  ب ا  و است اسماجی صور  به مطال ه

 را فما    جموجاه  و کنناد  می ش وع سال س  از مم یکا در مطال ا  از یکی در. کند می

 م  کوچاک  مطال اا   با. است هممن کارش که دارجد هایی تم، و ب جد می جلو طور 

 فصاول  در کوچاک  جموجاة  یاک  ی نای  دهناد   می اجاام را خواهند می که اصالحاتی

 مماوالی  هاا   پمماایش  همامن  با ا  . دهناد  می اجاام را مجالم ها و فم جد می مخملف

 . ستا عل، یک مسمقالً

 ایاااد  مسامقمماً  جمااز  فتمند دکم  ماا  که طور هما  س پائی خدمت به جماز بحث در .10

 شاما  که شود می فتمه ف د به اواا  ب ضی و هست مسمقم، ها وات ب ضی شود  جمی

 کاه  باشاد  ک ده تقاضا ف د خود که است ممکن ه، وااعم ب ضی. شوید بسم   باید

 .بشود بسم  

 کاه  اید ک ده جماز احساس فذشمه سال در شما میا که پ سمد می شما ی نی دکم  ماا  .11

 شوید؟ بسم   باید
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 توضمح او ب ا  دکم  بشود  بسم   باید که بدهد تشخمص ف د شود جمی که این خم   .12

 پ شاک  ماوارد  درصاد  60 از بامش  در ها،  ا بممارسام  باه  ارجاع روش در. دهد می

 .است داده ارجاع را بممار ممخصص

 

 جهایی را ملی پممایش پ وتکل اینکه از ابل ف وفذار  م حلة در که ف فم، جمماه یک من

 اسمتاده اابل کشور کل ب ا که  بگم ی، جوابی و بازخورد و کنم، ب ف ار جلسه یک کنم، 

 ایا ا   در مطال ه چند. هست اامصاد  یابی ارزش بحث ها  بحث ت ین مه، از یکی. باشد

 تما   25 در همامن  ب ا . جدارجد خواجی ه، باه، مطال ا  این  جواب که است ف فمه اجاام

 . است تنظم، ج خ به راجع تکنمکال بحث که شد خواهد ب ف ار ا  جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات تماس با موسسه ملی تحقیقات سالمت

 70ب رفمه  ش ای  پال  اورز  خمابا  وصال شم از   خمابا  بلوار کشته ا    آدرس:

 021-62921 تلفن:

 nihr@tums.ac.ir پست الکترونیک:

 

 «گفتمان سیاستینشست  ببا تشکر از موسسه هومان همراهان دانش برای مستندسازی و تهیه کتا»

 021-۴۴96۴6۸۸ تلفن:





 

 

 


