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Abstract
Introduction
Iran is facing with a rapid population demographic transition, characterized with a rapid decrease in
fertility rate and sharp increase in the mean age of population and surging in the proportion of older
people. One of the main challenges of population ageing is a huge increase in health expenditures of
households and societies. This study aims to identify the associations between ageing and health
expenditure of households in Iran.
Methods
This study is a secondary analysis of the national study of income-expenditure of households
conducted in 2016. Sample size was 19337 households in rural areas and 18809 households in urban
areas and in total 38146 households in the country. Linear regression analysis in STATA 14 was used
to test the study hypothesis.
Findings
Study findings identified that there is a significant association between having an older people in a
household and its health expenditures. Households had to pay 390000 tomans more for total health
expenditure and 195000 tomans more for treatment costs by any older people living in a household.
Older people aged 75-79 imposed the highest health costs for the households. Study findings also
indicated that there were significant associations between household income, being a smoker in the
household, health insurance, living area (urban or rural)، education of head of household and
development level of provinces which household lives in with health expenditure of the households.
However, no associations found between household size and total health expenditure.
Discussion and conclusion
Based on the findings of this study, households who has an older member has to pay significantly
more for their health compared to those without older people. Thus, the future supportive policies
should be focused on these households. Health system of Iran must be prepared to overcome to the
health needs of rapidly increasing ageing population.
Keywords: Older people, Health Expenditure, Treatment Expenditure, National Data of IncomeExpenditure of Households, Iran
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نسخه پذیرفتهشده پیش از انتشار
عنوان :بررس ارتباط بي سالمندي و هزينه هاي سالمت در خانوارهاي ايران :با استفاده
از داده هاي مل هزينه-درآمد خانوار
نویسندگان :یوسف محمد زاده  ، 1مریم تاجور ،2جعفر یحیوی دیزج ،*2حسي ماری اوریاد
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 .1گروه علوم اقتصادی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشگاه علوم پزشیک تهران ،تهران ،ایران
 .3مرکز تحقیقات عوامل اجتمایع موثر برسالمت ،دانشگاه علوم پزشیک یاسوج ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :جعفر یحیوی دیزج ،نشان :تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان پورسینا ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشیک تهران ،تهران .تلفن . +98 )21( 42933055 :ایمیلjyahyavi@razi.tums.ac.ir :

ر
نشیه :سالمند :مجله سالمندی ایران

تاری خ دریافت۵/۸/۱۳۹۷ :
تاری خ ویرایش۱۹/۱۱/۱۳۹۷ :
تاری خ پذیرش۲۵/۱۰/۱۳۹۷ :

این نسخه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» مقاله است که پس از یط فرایند داوری ،برای چاپ ،قابل پذیرش تشخیص داده
شده است .این نسخه در مدت کوتایه پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری ر
منتش یمشود.
ر
نشیه سالمند گزینه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» را به عنوان خدمت به نویسندگان ارائه یمدهد تا نتایج آنها در سی عترین
زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علیم در دستس باشد .پس از آنکه مقالهای فرایند آماده سازی و انتشار نهان را
نشیه ر
یط یم کند ،از نسخه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» خارج و در یک شماره مشخص در وبسایت ر
منتش یمشود.
شایان ذکر است صفحه آران و ویراستاری فت باعث ایجاد تغیتات صوری در مي مقاله یمشود که ممکن است بر محتوای
آن تأثت بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفت ر
نشیه خارج است.

لطفا اینگونه استناد شود:
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چکیده
اهداف :در یط چند دهه گذشته ایران با تغیتات جمعیت سی ع مواجه بوده که افزایش میانگي ست جامعه و درصد
سالمندان را بدنبال داشته است .ییک از چالشهای مهم سالمندی جمعیت ،افزایش هزینه های سالمت جوامع بدلیل نیاز
باالی سالمندان به انواع خدمات بهداشت و درمان است .هدف مطالعه حاض بررس رابطه بي سالمندی با هزینه های
سالمت خانوارهای ایران یم باشد.
مواد و روشها :مطالعه حاض از نوع مطالعات ثانویه یم باشد و بر اساس آنالت داده های پیمایش مل هزینه-درآمد خانوار
سال  1395انجام شده است .حجم نمونه مورد بررس در این مطالعه در مناطق روستان  19337خانوار و در مناطق
شهری  18809خانوار و درمجموع  38146خانوار برای کل کشور بوده است .در این مطالعه جهت بررس رابطه وجود
سالمند و سن و تعداد سالمند در خانوار با هزینه های سالمت خانوار از رگرسیون خیط در نرم افزار  STATA14استفاده
شده است.
یافتهها :یافته های این مطالعه بیانگر وجود رابطه قوی بي وجود سالمند در خانوار و افزایش کل هزینه های سالمت و
هزینه های درمان خانوار یم باشد ،بطوریکه به ازای افزایش هر نفر سالمند 390هزار تومان کل هزینههای سالمت و 195
هزار تومان هزینه های درمان خانوار افزایش یافته است .همچني خانوار های دارای سالمند  79-75ساله متحمل بیشتین
هزینه های سالمت بوده اند .یافته های مطالعه همچني نشان داد که درآمد خانوار ،داشي بیمه ،داشي فرد سیگاری،
ی
محل سکونت خانوار در شهر یا روستا  ،تحصیالت سپرست خانوار و سطح توسعه یافتیک بهداشت استان محل سکونت
رابطه معتداری با هزینههای سالمت و درمان خانوار ها داشته است .با این حال ،تعداد افراد خانوار رابطه معت داری با
هزینه های سالمت خانوار نشان نداد.
نتیجهگتی :بر مبنای یافته های این مطالعه و با توجه به اینکه وجود سالمند باعث افزایش چشمگتی در هزینه های
سالمت خانوار یم شود ،الزم است سیاستگذاریهای آن در جهت حمایت از خانوار های دارای سالمند طرایح شود.
ی
همچني نظام سالمت کشور باید بشعت بدنبال کسب آمادگ های الزم برای پاسخگون به نیازهای بهداشت و درمان
جمعیت رو به رشد سالمندان باشد.
کلید واژه ها :سالمند ،هزینه های سالمت ،هزینههای درمان ،داده های مل هزینه-درآمد خانوار ،ایران
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مقدمه
ی
افزایش امید به زندگ ،کاهش مرگومت ،کاهش تولد و بهبود مراقبتهای بهداشت ،پدیده سالمندي را در جوامع به دنبال
داشته است [ .]1گر چه وقوع پدیده سالمندی جمعیت در کشورها نشانه ر
پیشفت و توسعه کشورها است ،اما این مساله
به ییک از مهمترین چالشهای اقتصادی و بهداشت قرن بیست و یکم تبدیلشده است .بخصوص که افزایش نسبت
سالمندان در جوامع همچنان با شتاب پیش یم رود بهطوریکه سازمان جهان بهداشت قرن بیست و یکم را قرن سالمندان
نامیده است[ .]2بر اساس يك شاخص جمعيت اگر بيش از  12درصد كل جمعيت 60 ،سال و باالتر و يا بيش از 10
درصد كل جمعيت 65 ،سال و باالتر باشد آن جمعيت ،جمعیت سالمند تلق یمشود [ .]3پدیده سالمندی جمعیت ابتدا
در کشورهای توسعه یافته تجربه شده و یط سالهای اخت در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نت دیده شده است.
در کشورهای درحال توسعه جمعیت سالمندان در سال  ،2000حدود  25درصد بوده است؛ که پیشبیت یم شود در سال
 2050به  35درصد جمعیت برسد[ .]4به عبارن شمار سالمندان از  800میلیون در سال  2011به بیش از دو میلیارد
در سال  2050افزایش خواهد یافت [.]5
بررس آماری و مطالعات جمعیت شناس در ایران نشان یمدهند که پدیده سالمندی جمعیت نه تنها در کشور ما نت آغاز
شده بلکه شتاب سالمند شدن جمعیت در کشور ایران بدلیل کاهش سی ع نرخ تولد در مدت کوتاه ،بسیار باال است .بر
اساس گزارشهای سشماری مرکز آمار ،جمعیت سالمند  60ساله و باالتر در ایران از  750هزار در سال  1335به حدود
1میلیون و  800هزار سالمند در سال  1355و سپس به حدود  4میلیون سالمند در سال 1375رسید .بر اساس
سشماریهای عمویم نفوس و مسكن ،جمعيت سالمندان كشور یط سالهای  1355تا  1375بيش از  2/2برابر شده
است و اين رقم در مقايسه با نسبت افزايش كل جمعيت در مدت مشابه رقم بزرگتری بوده است .همچني گزارشهای
مرکز آمار ایران نشان یمدهد در سال  5/2 ،1385درصد جمعیت کشور و در سال  1390حدودا  6درصد جمعیت کشور
باالی سن  65سال بوده اند .آخرین سشماری مرکز آمار در سال  1395نشان یمدهد کشور دارای نزدیک به  5میلیون
سالمند  65ساله و باالتر یم باشد که معادل  6/1درصد کل جمعیت کشور یم باشد .طبق برآوردهای جمعیت شناس،
انتظار یمرود شمار سالمندان ایران در فاصله سالهای  1394تا  1410دو برابر شود [ .]5همچني نتایج پیشبیت
جمعیت کشور توسط سازمان ملل با روند رشد متوسط نشان یمدهد در سال  2045حدود  70درصد از جمعیت کشور
ایران در گروههای ست  15تا  64ساله 14 ،درصد در گروههای ست باالی  65سال و بقیه در گروههای ست زیر  15سال
قرار خواهند گرفت و میانگي ست جمعیت به حدود  39سال افزایش خواهد یافت[.]6
ماهیت دوران سالمندی مقتض وجود نیازهای ویژهای یم باشد که با توجه به کاهش توانمندیهای جسیم و آسیب پذیری
روان ،خدمات بهداشت درمان ،ییک از اساسترین نیازهای این گروه از جامعه به شمار یم رود .لذا این مهم باعث شده که
سالمندان به مشتیان اساس خدمات درمان و مراقبت تبدیل شوند .از طرف بیشت نیازهای درمان سالمندان ،خدمان
هزینهبر هستند؛ بستیهای طوالنمدت ،خدمات باز توان دورهای ،کاهش سطح هوشیاری و به دنبال آن عدم توان خود
مراقبت در بي سالمندان ،عوامل هستند که ماهیتا خدمات موردنیاز سالمندان را هزینهبر نمودهاند[ .]9-7شکرهللا زندی
و همکاران ( )1395در مطالعه خود نشان دادند عالوه بر هزینه خدمات توان ر
بخش ،بي هزینه سایر خدمات بستی بي
دو گروه سالمند و غت سالمند تفاوت آماری معنادار وجود دارد ؛ و  28درصد کل مرصفکنندگان خدمات بستی را
سالمندان تشکیل یمدهند [ .]10همچني زیلویح و همکاران ( )1389در پژوهش خود به بررس الگوي بستي سالمندان
در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشیک کاشان پرداختند و مشاهده کردند که مدت اقامت سالمندان بطور معت داری
بیشت از سایرین است [.]11
همچني ضورت دریافت خدمات بهداشت-درمان از سون و غتقابل پیش بیت بودن مخارج درمان و بهداشت از سوی
دیگر[ ،]12خانوارها را مجبور به پرداخت از جیب برای دریافت خدمات درمان ضوری یمکند .در نتیجه خانوارهای فقت
یا مجبور به فروش دارانهای خود یم شوند و یا ناچار به چشم ر
پوس از خدمات درمان موردنیاز خود کرده و یا اقدام به
ی
کاهش سهم مصارف ضوری خود از زندگشان یمکنند[ .]13 ,12لذا خانوارهای دارای سالمند ممکن است در تأمي
نیازهای درمان عضو سالمند خود ،دچار مشکالت جدی شوند و یا به دلیل نیاز به مراقبتهای درمان بیشت ،سهم بیشتی
از درآمد خانواده را به مخارج سالمت اختصاص دهند که در این صورت ممکنست به زیر خط فقر سقوط کرده و دچار
ی
هزینه های کمر شکن شوند .افزایش هزینهها با افزایش جمعیت سالمندان در جامعه با تئوریهای سالخوردگ مطابقت
دارد []14؛ بنابراین گر چه این موضوع تاکنون در جامعه ایران چندان مورد توجه و مطالعه واقع نشده اما افزایش سی ع
نرخ رشد سالمندان در ایران و تأمي مخارج بهداشت و درمان آنها یم تواند مشکالت بسیار زیادی را در سطح اقتصاد
مل و سطح خانوار به همراه داشته باشد[.]15
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بنابراین مسئله هزینههای سالمت سالمندان در جامعه از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد بهداشت است و انجام
مطالعات اقتصادی در زمینه سالمت سالمندان؛ از اهمیت زیادی برخوردار است .با توجه به توضیحات فوق ،تبیي ابعاد
اجتمایع ،اقتصادی و بهداشت جمعیت سالخورده در ایران و پیامدهای آن ضوری است .از طرف تقاضا براي دریافت
ی
خدمات سالمت یم تواند به عوامل متعددي مانند ویژگهای دموگرافییک و اقتصادي -اجتمایع سالمندان مانند جنس و
سن ،سالمت ،درآمد  ،تحصیالت و وضعیت بیمه افراد وابسته باشد [ .]17 ,16برای مثال ارتباط مثبت بي افزایش سن
و هزینههای مراقبت سالمت در مطالعات قبل به تایید رسیده که این ارتباط بویژه در سالهای پایان عمر افراد بسیار
قابل توجه است .لذا تأثت سن در افزایش هزینههای مراقبت سالمت باید با احتیاط و در کنار سایر عوامل مورد تحلیل
قرار گتد [ .]19 ,18مطالعه حاض با هدف بررس ارتباط بي سالمندی و هزینه های سالمت در سطح خانوار های ایران،
با این فرض که وجود سالمند بخصوص تعداد سالمند بیشت و مسن تر در خانوار منجر به افزایش معت داری در هزینه
های خانوار نسبت به خانوارهای بدون سالمند و یا با سالمند کمت و جوانت یم شود ،انجام شده است.

روش مطالعه
مطالعه حاض از نوع مطالعات ثانویه یم باشد و بر اساس آنالت داده های پیمایش مل هزینه-درآمد خانوار در سال 1395
انجام شده است .پیمایش مل هزینه-درآمد خانوار یک مطالعه بزرگ مقطیع 1بوده و در سطح خانوارهای کل کشور
بصورت سالیانه توسط مرکز آمار ایران انجام یم شود .به منظور دارا بودن قابلیت اجران پیمایش کشوری ،مرکز آمار ایران
اقدام به نمونهگتی از جامعه یمنماید؛ که نمونهگتی به صورت خوشهای تصادف سه مرحلهای صورت یمگتد [ .]20ابزار
مورد استفاده در پیمایش مرکز آمار ایران ،پرسشنامه "هزینه درآمد خانوار شهری و روستان" است که از طریق مصاحبه با
ی
سپرست خانوار تکمیل یمگردد .این پرسشنامه بسیاری از اطالعات پتامون ویژگهای دموگرافییک و اقتصادی-اجتمایع
ی
اعضای خانوار از جمله محل سکونت ،داراییهای زندگ ،مخارج خوراک ،غت خوراک و درآمد خانوار را جمعآوری یمکند.
حجم نمونه مورد بررس این مطالعه در مناطق روستان  19337خانوار و در مناطق شهری  18809خانوار و درمجموع
 38146خانوار برای کل کشور بوده است.
در مطالعه حاض که با هدف تاثت سالمندی بر هزینه های درمان خانوار انجام یم شود " کل هزینه های سالمت" و "هزینه
های درمان" خانوار متغیت های وابسته بوده و متغیت "وجود سالمند در خانوار" و "تعداد سالمندان در هر گروه ست در
ر
پژوهش در این مطالعه سالمندان هستند و افراد  65ساله و
خانوار" متغیتهای مستقل اصل هستند .بنابراین جامعه
مسن تر را شامل یم شود .با توجه به اینکه مطالعات متعددی موید وجود رابطه بي سن سالمند و هزینه های درمان او
هستند[ ، ]19 ,18در این مطالعه جهت بررس عمیق تر ،عالوه بر بررس تاثت وجود سالمند در خانوار ،تاثت تعداد
سالمندان در  4گروه ست به رسح جدول شماره  1نت بصورت جداگانه مورد بررس قرار گرفت .جهت یافي سایر متغیتهای
موثر بر هزینه های سالمت خانوار مروری بر متون موجود در منابع داخل و ی
خاریح انجام شد و متغتهای مهم و تأثتگذار
بر هزینههای سالمت خانوار شناسان و دادههای مربوط به آن با استفاده از همان دیتای پیمایش مل هزینه-درآمد سال
ی
 1395جمعآوری شدند[ .]21 ,17این متغیتها شامل محل سکونت خانوار در شهر یا روستا ،توسعه یافتیک استان محل
سکونت ،وجود فرد سیگاری در خانوار ،داشي بیمه ،مالکیت مسکن ،تحصیالت سپرست خانوار ،تعداد افراد خانوار و
درآمد خانوار یم باشند (جدول شماره .)1
طت
داده های خام هزینههای درمان که مجموع کل خدمات درمان مانند انواع هزینه ویزیت ،هزینه آزمایشها ،خدمات ی
سپان ،پزشیک ،خدمات دندانپزشیک ،خدمات پتاپزشیک و خدمات بیمارستان (جرایح و بستی و )...یم باشد با استفاده
از کدهای بخش (0621در بخش هزینههای  6و  )13و (0623بخش  13پرسشنامه) و (1631بخش  13پرسشنامه) در
مجموعه داده هزینه درآمد خانوار استخراج شد .هزینههای مربوط به کل هزینههای سالمت که از بخش  06پرسشنامه و
بریح هزینههای مربوط به سالمت در بخش  13استخراج شده است که شامل همه هزینه های مربوط به سالمت شامل
هزینههای مربوط به درمان ،استفاده از محصوالت پزشیک و وسایل و تجهتات و غته یمباشد .به همي ترتیب ،سایر
متغتهای مورد نیاز با شناسان کد مربوطه از پرسشنامه هزینه درآمد خانوار در قالب  Accessاستخراج و سپس به مجموع
ی
داده های این مطالعه اضافه شد .متغت سطح توسعهیافتیک بهداشت استان محل سکونت خانوارها از مطالعه کاظیم و
ی
همکاران ( )1394استخراج شد که در این مطالعه با استفاده از روش تاپسیس  ،ضیب توسعه یافتیک هر استان از لحاظ
شاخصهای بخش بهداشت و درمان بطور جداگانه محاسبه و سپس استانها به سه سطح محروم ،نیمه توسعهیافته و
توسعهیافته دستهبندی شده اند [ .]22فهرست متغتهای مورداستفاده در مطالعه حاض و گروهبندی گزینه های هر یک
در جدول شماره  1قابل مشاهده است.

Cross –sectional survey1
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جدول شماره  :1اطالعات مربوط به متغتهای مورد استفاده در این پژوهش

مستقل

عنوان متغت

 1هزینههای درمان خانوار
 2کل هزینههای سالمت خانوار
 3وجود سالمند در خانوار

4
5
6
7
8
9
10

11

تعداد سالمند گروه ست  69-65در خانوار
تعداد سالمند گروه ست  74 -70در خانوار
تعداد سالمند گروه ست  79-75در خانوار
تعداد سالمند گروه ست  80و باالتر در خانوار
محل سکونت
وضعیت پوشش بیمهای
وضعیت تملک محل سکونت
وضعیت تحصیالت سپرست خانوار
جمعیت خانوار
ی
وضعیت توسعهیافتیک بهداشت استان محل
سکونت
وضعیت درآمد خانوار

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

واحد متغت در نرمافزار

وابسته

ردیف

نوع متغت

* هزینه پرداخت به ریال
* هزینه پرداخت به ریال
کد  1خانوار دارای فرد باالی  65سال و کد  2خانوار بدون فرد باالی 65
سال
تعداد افراد در این ردههای ست در خانوار

 2شهری و  1روستان
 2بیمه بودن و  1عدم پوشش بیمه
 2خانه داشي و  1نداشي خانه (رهن یا اجاره)
 1ابتدان 2 ،راهنمان 3 ،دیپلم 4 ،کارشناس 5،کارشناس ارشد و باالتر
تعداد افراد هر خانوار
 1خانوارهای ساکن استانهای محروم از نظر بهداشت
 2خانوارهای ساکن استانهای نیمه توسعهیافته
 3خانوارهای ساکن استانهای توسعهیافته
 1خانواری که داری  1فرد دارای درآمد
 2خانوار دارای  2فرد دارای درآمد
 3خانوار دارای  3و بیش از نفر دارای درآمد

در این مطالعه جهت توصیف متغیتهای پژوهش از آماره های توصیق مانند میانگي و درصد و فراوان استفاده شده و
نتایج آن در قالب جداول و نمودارهای توصیق ارائه شده است .برای تحلیل داده ها و برآورد تأثت وجود سالمند ،تعداد و
سن آنها بر هزینههای درمان و کل هزینه های سالمت خانوار ،با توجه به اینکه متغیتهای وابسته در این مطالعه از نوع
کیم پیوسته هستند از آنالت رگرسیون خیط  2استفاده شده است .جهت آزمون فرضیات این مطالعه از  4مدل استفاده
شد و نتایج آن در جدول شماره  3گزارش شده است .در دو مدل اول رابطه بي تعداد سالمند در خانوار در  4گروه ست
ابتدا بر روی کل هزینههای سالمت خانوار و سپس بر روی هزینههای درمان خانوار مورد بررس قرار گرفته است و در دو
مدل بعدی رابطه بي وجود یا عدم وجود سالمند در خانوار بر روی دو متغیت وابسته یاد شد مورد بررس قرار گرفت .قبل
از انجام آزمونهای رگرسیون خیط فروض اساس رگرسیون مورد بررس قرار گرفت .از جمله وجود هم خیط 3بي متغتهای
مستقل مدل مورد بررس قرار گرفت که هم خیط بي متغیتها دیده نشد .جهت انجام آنالتهای آماری در این مطالعه از
نرمافزار Excel، Accessو  STATA 14استفاده شده است.

یافتهها
همانطور که بیان شد ،این مطالعه به دنبال بررس تاثت سالمندی بر هزینه های درمان خانوار بود .نمودار شماره  1بیانگر
تفاوت بي کل هزینه های سالمت و هزینه های درمان خانوار های دارای سالمند در مقایسه با خانوار های بدون سالمند
یم باشد .چنانچه در نمودار نمایش داده شده است ،تفاوت قابل توجیه بي این دو گروه خانوار از لحاظ هزینه ها وجود
دارد.
نمودار شماره  ،1هزینه های درمان و کل هزینه های سالمت خانوار دارای سالمند و بدون سالمند

2. Linear Regression Analyze
3. Multi-colinearity
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18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
خانوار داری سالمند

خانوار بدون سالمند
هزینه درمان خانوار

کل هزینه سالمت خانوار

منبع :یافته تحقیق حاض
جدول شماره  2نت اطالعات توصیق مرتبط با سایر متغتهای مورد مطالعه را نشان یم دهد .بر اساس نتایج این مطالعه،
 75درصد خانوارهای کل کشور بدون سالمند و  25درصد خانوارها داری سالمند یمباشند 17 .درصد خانوارها دارای 1
سالمند و  8درصد خانوارها دارای  2و بیش از  2سالمند بودند 88 .درصد خانوارها دارای بیمه و  12درصد تحت پوشش
بیمه درمان نبوده اند .درصد بیمه نشدگان در شهر بیشت از روستا بود ( 15در مقابل  9درصد) 82 .درصد خانوارها داری
متل شخض و بقیه به صورت اجارهای ،رهت و ...سکونت دارند 27 .درصد خانوارها دارای سپرست ینسواد 44 ،درصد
آنها دارای تحصیالت ابتدان تا دیپلم و  29درصد آنها دارای مدرک تحصیل کارشناس و باالتر بودند .بیسوادی در روستا
بطور قابل توجیه بیشت از شهر بود .جمعیت خانوار در شهر و روستا با هم تفاون نداشت .همچني 19 ،درصد خانوارها
دارای عضو مرصف کننده سیگار بودند که در روستا به مراتب بیشت از شهر بود .نمونه گتی در این مطالعه طوری بود که
ر ی
پیشفتیک نمونه مساوی وارد مطالعه شود بنابراین خانوارهای نمونه ساکن در استانهای محروم و
از تمام استانها به لحاظ
نیمه توسعه یافته و توسعه یافته هر کدام حدودا یک سوم نمونه را تشکیل یم دادند.

جدول شماره  :2توصیف متغیتهای مورد مطالعه (درصد)
وجود سالمند در خانوار
وضعیت بیمه
وضعیت تملک خانه
وضعیت تحصیالت سپرست
جمعیت خانوار
ی
وضعیت توسعه یافتیک بهداشت
استان محل سکونت خانوار
وضعیت مرصف سیگار

خانوار بدون سالمند
خانوار دارای  1سالمند
خانوار دارای  2سالمند و بیشت
خانوار دارای بیمه
خانوار بدون بیمه
خانوار دارای متل شخض
خانوار بدون متل شخض (اجاره ،رهن و)...
خانوار با سپرست ینسواد
خانوار دارای سپرست با تحصیالت ابتدای تادیپلم
خانوار دارای سپرست با مدرک کارشناس و باالتر
میانگي
خانوار ساکن استانهای محروم بهداشت
خانوار ساکن استانهای نیمه توسعهیافته
خانوار ساکن استانهای توسعهیافته
خانوار بدون عضو مرصفکننده سیگار
خانوار دارای عضو مرصفکننده سیگار
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روستان
73
20
7
91
9
87
13
34
47
19
3.6
35
33
32
79
21

شهری
80
15
5
85
15
78
22
19
42
39
3.5
32
36
32
83
17

کل خانوار
75
17
8
88
12
82
18
27
44
29
3.5
33
34
33
81
19

همانطور که پیشتر ذکر شد ،برای بررس تأثت سالمندی بر روی هزینههای درمان و کل هزینههای سالمت خانوار از
رگرسیون خیط در چهار مدل استفاده شد و جدول شماره  3برآورد مدلها را نشان یم دهد .طبق نتایج برآوردهای آماری،
وجود سالمند در خانوار موجب افزایش در کل هزینه های سالمت و هزینه های درمان خانوار بطور معت داری یم شود.
بطوریکه خانوار دارای سالمند بطور متوسط  516هزار تومان هزینه های سالمت بیشت و  300هزار تومان هزینه های
درمان بیشتی از خانوارهای بدون سالمند داشته اند .خانوار های دارای سالمندان  79-75ساله بیشتین افزایش هزینه،
به ازای افزایش هر نفر سالمند در خانوار را داشته اند .بطوریکه به ازای افزایش هر نفر سالمند  390هزار تومان کل هزینه
های سالمت و  195هزار تومان هزینههای درمان خانوار افزایشیافته است .گروه ست  80سال و باالتر کمتین افزایش
هزینه به ازای افزایش هر نفر سالمند در خانوار را داشته اند و به ازای افزایش هر نفر سالمند  288هزار تومان کل هزینه
های سالمت و  177هزار تومان هزینه های درمان خانوار افزایش یافته است.
ضایب سایر متغتها و متان افزایش یا کاهش هزینه ها به ازای متغیت های دیگر در جدول شماره  3نشان داده شده است.
با توجه به چند متغیته بودن رگرسیون های انجام شده ،اندازه خانوار (با در نظر گرفي تاثت سایر متغیت ها) تاثت معت
داری بر هزینه سالمت و هزینه های درمان خانوار نداشت ،گر چه در مدل  4این رابطه تا حدی دیده شده است .خانوار
دارای اعضای مرصف کننده سیگار نسبت به خانوار بدون افراد سیگاری بطور معت داری هزینه های سالمت باالتری
داشتند بطوریکه  205هزار تومان هزینه بیشتی بابت سالمت و  157هزار تومان هزینه درمان بیشتی پرداخت یمکردند.
همچني خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستان  451هزار تومان هزینه کل سالمت و  326هزار تومان هزینه
درمان بیشتی داشته اند .در خصوص داشي بیمه نت یافته ها نشان داد که خانوار دارای بیمه  147هزار تومان هزینه
سالمت نسبت به خانوار بدون بیمه بیشت پرداخت یم کردند .البته این متغت در مدل دوم و چهارم که مربوط به هزینههای
درمان خانوار بود معتدار نبوده است .تعداد افراد دارای درآمد در خانوار نت تاثت معت داری در هزینه های سالمت
داشت .بعبارن خرید خدمات سالمت بیشتی نسبت به خانوارهان که افراد درآمد دار کم یا اصال نداشتند انجام یم دادند.
همچني خانوارهای دارای متل شخض نسبت به اجاره نشي ها  225هزار تومان کل هزینه سالمت آنها و  145هزار
تومان هزینه درمان آنها بیشت بود .خانوار دارای سپرست با مدرک تحصیل دیپلم و خانوار با مدرک تحصیل کارشناس و
باالتر به ترتیب  374هزار تومان و  335هزار تومان کل هزینه سالمت و  218هزار تومان و  488هزار تومان هزینه درمان
بیشتی نسبت به خانوار دارای سپرست ینسواد داشتند .در نهایت ،خانوار ساکن استانهای نیمه توسعه یافته از لحاظ
بهداشت 104 ،هزار تومان هزینه سالمت و  95هزار تومان هزینه درمان بیشتی نسبت به خانوار ساکن استانهای محروم،
پرداخت کردهاند ویل خانوار ساکن در استانهای توسعهیافته  246هزار تومان کل هزینه سالمت و  171هزار تومان هزینه
درمان کمتی نسبت به استانهای محروم پرداخت کردهاند.
آنالتهای انجام شده در این مطالعه شاهد قوی بر همه یافته های فوق فراهم کرد بطوریکه  P.Valueبرای ر
اکت یافته های
نشان داده شده در جدول کمت از  1هزارم بود ) .(p<0.001همچني تست  Fکه در انتهای جدول  3نشان داده شده است
موید ارتباط قوی بي متغیتهای مستقل این مطالعه از جمله وجود سالمند با متغیتهای وابسته که شامل کل هزینه های
سالمت و هزینه های درمان خانوار است یم باشد.
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جدول شماره  :3نتایج آنالت رگرسیون چند متغیته رابطه بي وجود سالمند و تعداد و سن سالمند بر مخارج سالمت خانوار
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تعداد سالمند در خانوار در هر گروه ست
مدل  -1کل هزینههای سالمت
)Coefficient (p.v

متغتها

وجود سالمند در خانوار

مدل -2هزینههای درمان
)Coefficient (p.v

مدل -3کل هزینههای سالمت
)Coefficient (p.v

مدل -4هزینههای درمان
)Coefficient (p.v

>0.001
>0.001
وجود سالمند درخانوار
تعداد سالمند در خانوار در هر گروه ست
گروه ست 69-65
گروه ست 74-70
گروه ست 79-75
گروه ست  80و باالتر

-

-

-

-

>0.001
>0.001
>0.001
>0.001

292000
306000
394000
288000

>0.001
>0.001
>0.001
>0.001

181000
183000
195000
170000

516000

-

-

300000
-

-

محل سکونت خانوار
خانوار روستان
خانوار شهری
وضعیت پوشش بیمهای خانوار
خانوار بدون بیمه درمان
خانوار داری بیمه درمان

>0.001

گروه پایه
451000

>0.001

گروه پایه
326000

>0.001

گروه پایه
459000

>0.001

گروه پایه
330000

>0.02

گروه پایه
147000

>0.1

گروه پایه
76000

>0.02

گروه پایه
149000

>0.12

گروه پایه
772000

وضعیت مالکیت محل سکونت خانوار
خانوار بدون متل شخض
خانوار داری متل شخض

>0.001

گروه پایه
225000

>0.001

گروه پایه
145000

>0.001

گروه پایه
223000

>0.001

>0.001
>0.001
>0.42

گروه پایه
374000
335000
11000

>0.001
>0.001
>0.12

گروه پایه
218000
488000
17500

>0.001
>0.001
>0.16

گروه پایه
373000
694000
198000

>0.001
>0.001
>0.05

گروه پایه
242000
115000
228000

>0.001
>0.001

گروه پایه
347000
335000

>0.001
>0.001

گروه پایه
221000
204000

>0.001
>0.001

گروه پایه
340000
316000

>0.001
>0.001

گروه پایه
218000
193000

()0.02
>0.001

گروه پایه
104000
-246000

()0.01
>0.001

گروه پایه
95000
-171000

()0.02
>0.001

گروه پایه
105000
-246000

()0.01
>0.001

گروه پایه
95000
-171000

>0.001

گروه پایه
225000

>0.001

گروه پایه
145000

>0.001

گروه پایه
223000

>0.001

گروه پایه
144000

تحصیالت سپرست
خانوار دارای سپرست ینسواد
ر
حداکت دیپلم
خانوار دارای سپرست
خانوار دارای سپرست کارشناس و باالتر

جمعیت (تعداد افراد) خانوار
وضعیت درآمد خانوار
خانوار بدون فرد درآمددار
خانوار دارای  1فرد درآمددار
خانوار دارای  2یا بیشت فرد درآمددار
ی
توسعهیافتیک استان محل سکونت خانوار
خانوارهای ساکن استانهای محروم
خانوارهای ساکن استانهای نیمه
توسعهیافته
خانوارهای ساکن استانهای توسعهیافته
مرصف سیگار
خانوار بدون افراد سیگار
خانوار دارای افراد سیگاری
نتایج آزمون F

28

37.3

46

گروه پایه
144000

35

بحث
این مطالعه به بررس رابطه بي سالمندی و هزینههای درمان و هزینههای کل سالمت خانوار پرداخته است .با توجه به
نتایج ،وجود سالمند در خانوار بطور معت داری با افزایش هزینههای سالمت خانوار همراه یمباشد .رابطه بي سالمندی
و هزینههای سالمت با استفاده از داده های بانک جهان 4برای کشور ایران برای دوره زمان  2015-2000در نمودار شماره

4. World Development Indicators
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 2در زیر ترسیم شده است که نشان یمدهد رشد هزینههای سالمت در ایران هم راستا با افزایش جمعیت سالمندان در
حال افزایش یمباشد.
نمودار شماره  :2روند جمعیت سالمندان در ایران و رشد هزینه های سالمت
9
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3
2
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هزینه های سالمت

2006
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2002

0
2000

جمعیت سالمندان

منبع :سایت بانک جهان

نتایج مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور این یافته را تأیید یمکند .زیلویح و همکاران ( )1389در پژوهش خود
به بررس الگوي بستي سالمندان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشیک کاشان پرداختند و مشاهده کردند که طول اقامت
بیمار بطور معت داری در سالمندان باالتر از سایرین است [ .]11مطالعه کاوس در سال 2009و مطالعه مهرآرا در سال
 2010نت در وجود سالمند را در خانوار بهعنوان عامل افزایش دهنده مهم هزینههای سالمت تایید کرده اند [.]25 ,24
به گفته ریچارد )2013( 5سالمندان با توجه به کاهش عملکردهای جسمان و روان و همچني داشي چند بیماري توامان،
بهره مندی از مراقبتهای درمان و مراجعه به مراکز مراقبت خیل بیشتی نسبت به جوانتها دارند [ .]23 ،32
با توجه به اینکه بر اساس مطالعات قبل سن سالمند نت تعیي کننده مهیم در هزینه های خانوار است ،در این مطالعه
جهت بررس تاثت سن سالمندان بر هزینه های سالمت ،سالمندان را به  4گروه ست  80 ،79-75 ،74-70 ،69-65و
باالتر تقسیم کردیم و آنالتهای مجددی بر اساس سن و تعداد سالمند در خانوار انجام دادیم .براساس نتایج رگرسیون،
سالمندان  80سال به باال هزینه کل سالمت و درمان کمتی نسبت به سایر گروهها داشتند و سالمندان دوره ست -75
 79سال هزینه سالمت و درمان بیشتی داشتند و این یافته از نظر آماری معت دار بود .طبق نظر جامعه شناسان این
ی
یافته یم تواند عالوه بر مشکالت اقتصادی خانوارها  ،دلیل فرهنیک داشته باشد بطوریکه هم خود سالمندان و هم
خانواده هایشان با توجه به اینکه به قول معروف این افراد به اندازه کاف عمر کرده اند تمایل کمتی به هزینه کردن برای
سالمت و اقدامات درمان آنها داشته باشند .این در حایل است که مطالعه پارک )2014( 6بر روی سالمندان کرهای
مسن (باالي  80سال) نشان داد که آنها مرصف کننده بیشتی از خدمات سالمت هستند و هزینه بیشتی نسبت به
سالمندان جوانت دارند [.]26
طبق یافته های این مطالعه ،خانوارهای سالمندان که سپرست آن خانوارها دارای تحصیالت بیشت و درآمد باالتری بود،
هزینههای درمان و هزینههای بستی بیشتی نسبت به خانوارهای با سپرست بیسواد یا کم سواد و کم درآمد داشته اند.
این یافته از این جهت کامال قابل انتظار بود که خانوارهای کم سواد و کم درآمد عمال توان خرید خدمت کمتی نسبت به
دیگر خانوارها دارند و لذا هزینه های سالمت آنها هم کمت بوده است .شواهد داخل در این زمینه یافت نشد اما مطالعات
ی
خاریح بسیاری یافته مشابیه داشته اند .گراسمن )1972(7و دیوپ )1998(8در مطالعات خود نشان دادند که متان
9
.
هزینههای بهداشت درمان غالبا همزمان با سطح درآمد و تحصیالت افراد افزایش یمیابد [ ]21 ,17دویپ و مولنگا
( )1998در مطالعه خود نشان دادند افراد با تحصیالت متوسطه و باالتر تمایل بیشتي به استفاده از خدمات سالمت
دارند[ .]21مطالعه حاض همچني نشان داد که داشي بیمه باعث افزایش کل هزینه های سالمت خانوار یم شود .نتایج
5. Richard
6. Park
7. Grossman
8. Diop
9. Diop & Mulenga
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این مطالعه در تأیید مطالعات واترس )2004(10و برگ )1986(11داشي بیمه خانوار را عامل در راستای افزایش هزینه
سالمت خانوار نشان داد .نتایج مطالعات اکمن( ،)2007و اگ اس تاف و لیندلو در چي( )2008و دانل( )2008نت نشان
یمدهد که بیمه درمان ،به دلیل تشویق نم ودن مردم به استفاده بیشت از خ دمات و نی ز خ دمات ر
پیشفتهتر ،هزینه درمان
خانوارها را افزایش یمدهد [.]29-27
طبق یافته های این مطالعه ،خانوار شهری هزینه سالمت بیشتی نسبت به خانوار روستان پرداخت یم کنند .از آنجا که
در ایران پوشش بیمه ای در روستاییان باالتر از شهر نشینان است این نتیجه قابل انتظار بود .همچني قدرت خرید خدمت
پایینت در روستا و سطح انتظارات و کشش تفاوت قیمت و درآمدی ساکني شهری و روستان یم تواند علت این تفاوت
باشد [ .]25ضمنا همان طور که انتظار یم رفت  ،خانوار دارای متل شخض برای سالمت هزینه بیشتی نسبت به خانوار
بدون متل شخض پرداخت یم کنند زیرا که خانواری که مالکیت مسکن ندارند مجبور به پرداخت ر
بخش از درآمد خود
به هزینه اجاره خانه و سایر هزینه های مربوطه یم باشند و این موجب کاهش سهم سایر بخشها چون هزینه های
سالمت ،خوراک ،پوشاک و...یمشود .
ییک دیگر از یافته های این مطالعه موید باالتر بودن معت دار هزینه های سالمت در استانهای نیمه توسعه یافته نسبت به
استانهای محروم بود که چند علت یم تواند داشته باشد .ییک اینکه خانوارها در استانهای نیمه توسعه یافته قدرت پرداخت
بیشتی دارند و دیگر اینکه مراکز ارائه خدمات بهداشت و درمان در این استانها در دستس تر است .از آن طرف ،یافته
های مطالعه نشان داد که خانوارهای استانهای توسعه یافته نسبت به استانهای محروم پرداخت کمتی برای هزینه های
سالمت خود دارند ،شاید از آن جهت که هم سواد سالمت در بي ساکني استانهای مرفه باالتر است [ ]30و هم ساکني
استانهای مرفه از سالمت باالتری برخوردارند و لذا نیاز کمتی به خدمات سالمت دارند .مطالعات زیادی از جمله مطالعه
تاجور و همکاران رابطه بي وضعیت اقتصادی اجتمایع را با سالمت باالتر در بي افراد از جمله در بي سالمندان نشان
داده اند [.]31
در این مطالعه وجود فرد سیگاری در خانوار نت افزایش دهنده هزینه های سالمت خانوار بود از آن جهت که مرصف سیگار
عامل خطر برای بسیاری از بیماریهاست و این هزینه های بهداشت درمان افراد و خانوار او را افزایش میدهد .در مطالعه
هاک و بارمن 12نت این یافته مورد قرار گرفته است [ .]26با این وجود مطالعه حاض علتغم فرضیه اولیه مبت بر باالتر
بودن هزینه های سالمت خانوارهای پرجمعیت ن سبت به خانوارهای کم جمعیت ،این رابطه را تایید نکرد ،شاید از آن
جهت که بیشت سن و جنس اعضای خانوار و داشي سالمند در خانوار است که هزینه ها را افزایش یم دهد تا اینکه تعداد
افراد خانوار .در هر حال این موضوع نیاز به بررس های بیشتی در مطالعات بعدی دارد.

نتیجهگتی نهان
بر مبنای یافته های این مطالعه ،وجود سالمند در خانوار بخصوص تعداد سالمند بیشت باعث افزایش چشمگتی هم در
کل هزینه های سالمت و هم در هزینه های درمان خانوار یم شود .همچني خانوار های دارای سالمند  79-75ساله
متحمل بیشتین هزینه های سالمت بوده اند اما با پتتر شدن سالمند بنظر یم رسد که خانوارها دیگر تمایل به هزینه کرد
بیشت برای سالمت سالمند ندارند .یافته های این مطالعه همچني نشان داد که عالوه بر وجود سالمند ،درآمد خانوار،
داشي بیمه ،داشي فرد سیگاری ،محل سکونت خانوار در شهر یا روستا  ،تحصیالت سپرست خانوار و سطح توسعه
ی
یافتیک بهداشت استان محل سکونت نت رابطه معتداری با هزینههای کل سالمت و هزینه های درمان خانوار ها داشته
است .با این حال ،تعداد افراد خانوار رابطه معت داری با هزینه های سالمت خانوار نشان نداد.
این پژوهش با محدودیتهان مواجه بود که بریح از آنها مربوط به اجرای مطالعه است که از آن جمله یم توان به عدم
پوشش همه عوامل مؤثر بر هزینههای سالمت خانوار غت از وجود سالمند در مدلهای آماری بویژه متغیتهای کالن مانند
تورم در بخش سالمت و سیاستهای اجران دولت ،حذف بریح از داده های مربوط به هزینه های پرت یا خارج از محدوده
) (outlierکه باعث مخدوش شدن میانگي یم شد ،و حذف متغیتهان که دارای داده های ناموجود )(missing data
باالن بودند اشاره کرد .همچني حجم بسیار زیاد داده های اوریجینال ثبت شده سطح فردی در نرم افزار  ACCESSدر
10. Waters
11. Berki
12 . Haque & Barman
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قالب میکرو دیتا که الزم بود به داده های خانوار تبدیل شده و سپس به نرم افزار  EXCELLو  STATAبرای پاالیش و آماده
زمانتی بود .محدودیت هان نت ممکن است مربوط به پیمایش
سازی و انجام آنالتها منتقل شود محدودیت مهم و ی
کشوری هزینه -درآمد خانوار باشد که منبع داده های اولیه این مطالعه است ،از آن جمله احتمال وجود خطای انسان در
جمع آوری اطالعات و محاسبه هزینه ها ،و عدم دقت کاف در دسته بندی بعض از هزینه های سالمت.
با توجه به یافته های این مطالعه و بویژه این موضوع که وجود سالمند باعث افزایش چشمگتی در هزینه های سالمت
خانوار یم شود ،الزم است سیاستگذاریهای آن در جهت حمایت از خانوار های دارای سالمند طرایح شود .همچني اغلب
یافته ها موید پرداخت هزینه های سالمت بیشت توسط خانوارهای با وضعیت اقتصادی اجتمایع باالتر نسبت به
خانوارهای کمت برخوردار بود .این یافته از این جهت قابل انتظار بود که خانوارهای کم سواد و کم درآمد عمال توان خرید
خدمت کمتی نسبت به دیگر خانوارها دارند و لذا هزینه های سالمت آنها هم بطور معت داری کمت بوده است .از ایتو
در سیاستهای حمایت از خانوارهای دارای سالمند ،خانوارهای فقتتر باید در اولویت قرار گتند .همچني خانوارهای دارای
سالمند که فاقد بیمه بوده دارای درآمد پایي تر ،سپرست بیسواد و مسکن استیجاری هستند باید مورد حمایت ویژه قرار
ی
گتند .الزم است نظام سالمت کشور بشعت بدنبال کسب آمادگ های الزم برای پاسخگون به نیازهای بهداشت و درمان
جمعیت سالمند رو به رشد کشور باشد و تقویت و گستش انواع خدمات سالمت مورد نیاز سالمندان از جمله گستش
مراقبت در متل ،مراکز مراقبت روزانه و حمایت از مراقبي سالمندان مورد توجه قرار گتد .توانمندسازی سالمندان ،ارائه
مشاورههای سالمت ،آموزش همگان این ر
قش ،و ارتقاء خودمراقبت در این افراد یمتواند منجر به ارتقای سالمت سالمندان
شود و از نظر اقتصادی نت از هزینه های بیشت مرتبط با سالمت جلوگتی کند .مطالعات بعدی یم تواند به راهکارهای و
سیاستهای حمایت خانوارهای دارای سالمند پرداخته و یا راهکارهای کاهش هزینه های سالمت را در این خانوارها مورد
مطالعه و بررس قرار دهد.

مالحظات اخالف
پتوی از اصول اخالق پژوه
.
تحقیق حاض یک مطالعه ثانویه است و بر مبنای دیتای قابل دستس در مرکز آمار ایران انجام شده است لذا نیازی به
اخذ کد اخالق نبود.
حایم مایل
برای انجام این مطالعه هیچ حمایت مایل دریافت نشده است
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در انجام مطالعه و نگارش مقاله مشارکت داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهارنظر نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردان
بدین وسیله از مرکز آمار ایران جهت در دستس قرار دادن داده ها و همچني از اساتیدی که با ارائه راهنمان در انجام این
مطالعه یاری کردند سپاسگزاری و قدردان یم شود.
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