
  

  

  

  

  

  قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

  بهداشت و پیراپزشکیدانشکده 

  

  :عنوان

برآورد درصد پرداخت مستقیم از جیب بیماران براي هزینه هاي درمان در شهر 

  1388-قزوین

  

  :درجه تحصیلیجهت دریافت 

  )MPH(کارشناسی ارشد

  

  

  :استاد راهنما

  سعید آصف زادهدکتر

  

  :استاد مشاور

  امیر جوادي

  

  :پژوهشگر

  عبداهللا کشاورز
  

  

  1388- 89سال تحصیلی



  :چکیده 

سازمان جهانی بهداشت حفاظت  .سالمت به عنوان یکی از پیش شرط هاي اصلی نظام رفاه اجتماعی شناخته شده است: زمینه

نگرانی در مورد هزینه هاي . هدف اصلی نظام سالمت تعیین کرده است 3هاي بیماران را به عنوان یکی از مردم در برابر هزینه

  .سالمت مردم امروزه توجه سیاستگذاران و دانشگاهیان را در بسیاري از کشورها به خود جلب کرده است

بر   1388هاي درمان در شهر قزوین در سال پرداخت مستقیم از جیب بیماران براي هزینه  رآوردباین مطالعه با هدف :هدف

  . مبناي دهکهاي درآمدي انجام شده است

ابزار اندازه گیري پرسش . خانوار شهر قزوین انجام شد 384بر روي  1388تحلیلی در سال - این مطالعه توصیفی :روش بررسی

سپس پرسش نا مه ها بین خانوارها توزیع و . سوال بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگران سنجیده شد 25نامه اي شامل 

  .تجزیه و تحلیل شد spssدر نهایت داده ها توسط آمار توصیفی با استفاده از برنامه 

درصد بوده که بیشترین  7/59میانگین پرداخت از جیب بیماران به ازاي دریافت خدمات درمانی در مدت مطالعه  :یافته ها

میانگین کل پرداخت از جیب ). درصد 45(/5و کمترین میزان مربوط به دهک پنجم ) صددر 5/67(میزان مربوط به دهک اول 

 19با ) کمترین میزان درآمد(درصد می باشد که بیشترین مقدار مربوط به دهک اول  3/7به میانگین کل درآمد خانوارها 

  . درصد در دهک دهم می باشد6/3درصد و کمترین میزان

باال بوده ) درصد 7/59(یمه پایه، پرداخت مستقیم از جیب در خانوارهاي مورد مطالعه شهري علی رغم پوشش ب :نتیجه گیري

  .از درآمد خانوار را تشکیل می دهد) درصد 19(درصد قابل توجهی ) دهک اول(و در بین دهکهاي پایین درآمدي 

پرداخت مستقیم از جیب، هزینه هاي درمان، دهکهاي درآمدي :کلید واژه ها


