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 چکیده

 بیماری ها می به ابتلا بیولوژیکی سبب عوامل مانند عواملی از بیشتر بسیار سلامت اجتماعی اقتصادی و هکنند تعیینعوامل زمینه و هدف: 

برقراری عدالت در سلامت مقدور نیست.  و سلامتی اهداف به رسیدن شوند، گرفته نادیده اگر و دارند بسزایی نقش انسان سلامت در و شوند
بهره مندی  تی درمانی شهری و روستایی بادر مراجعین به مراکز بهداش اجتماعی و عوامل اقتصادی بین رابطه تعیین منظور به مطالعه این

 .شد انجام 9911-9911شهر قزوین در سال  در درمانی و خدمات بهداشتی آنها از

در میان مراجعین مراکز  9911-9911های تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال _این پژوهش از نوع توصیفی: مواد و روش ها

 یبزار گردآورااز روش تصادفی سهمیه ای برای نمونه گیری استفاده شد و  شهرستان قزوین انجام گرفت.بهداشتی درمانی شهری و روستایی 
ها  ادهد بود. "یو درمان یاز خدمات بهداشت یدر بهره مند یاجتماع یاقتصاد ینابرابر نییتع"پژوهش پرسشنامه استاندارد  نیداده ها در ا

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش نابرابری در بهره مندی از خدمات سلامت  STATA با استفاده از نرم افزار یپس از جمع آور
همچنین به منظور تعیین ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی افراد با بهره مندی آنان از خدمات سلامت  از شاخص تمرکز استفاده شد.

دو استفاده استفاده شد. برای متغییرهای کیفی، از آزمون کای STATA نرم افزاردر از تخمین اثرات نهایی مبتنی بر مدل لاجیت مستحکم 
گردید. و در نهایت به منظور بررسی نقش هر یک از عوامل اقتصادی و اجتماعی بر بهره مندی افراد از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده 

 شد.

تفاده وی از خدمات بستری و سرپایی ارتباط آماری معنادار یافت نشد. ای و جنسیت سرپرست خانواده با اسبین پوشش بیمهیافته ها: 

همچنین نتایج نشان داد که در بهره مندی از خدمات بستری بر اساس سطح تحصیلات سرپرست خانوار نابرابری وجود نداشته است اما این 
الاتر تحصیلات پایین تر نسبت به افراد دارای سطح تحصیلات ب ای که افراد با سطحگونهعامل بر تعداد موارد بستری تاثیرگذار بوده است، به

اند. نتایج همچنین نشان داد که نابرابری در بستری شدن بر اساس عامل سن برقرار نبوده است در حالیکه تعداد موارد بستری بیشتری داشته
ته اند. درآمد به عنوان عامل ایجاد کننده نابرابری در بهره در ارتباط با تعداد موارد بستری، افراد مسن تر تعداد موارد بستری بیشتری داش

مندی از  خدمات بستری و تعداد موارد بستری نبوده است اما بهره مندی از خدمات سرپایی و تعداد مراجعات سرپایی و میزان استفاده از 
نسبت به افراد با درآمد بالاتر استفاده بیشتر و تعداد ای که افراد با درآمد پایین خدمات تشخیصی را تحت الشعاع قرار داده است به گونه

 مراجعات بیشتری داشته اند.
رست، که بین سن، درآمد، سطح تحصیلات سرپبا توجه به نتایج بدست آمده از مدلسازی رگرسیون پوآسون و اثر نهایی آن ها نتایج نشان داد 

با این حال سن با تعداد مراجعات سرپایی رابطه . سرپایی رابطه معنادار وجود ندارددارا بودن بیمه و جنس پاسخگو با بهره مندی از خدمات 
درصد تعداد مراجعات سرپایی افزایش یافت. دارا بودن بیمه با تعداد موارد استفاده از خدمات  52/5مستقیم نشان داد و با افزایش سن به میزان 

درصد تعداد موارد استفاده از خدمات تصویربرداری و آزمایشگاه را افزایش داده  47/51تشخیصی رابطه مستقیم داشته است و داشتن بیمه 
 است. 

درصد و سطح  99/9سن و سطح تحصیلات سرپرست با تعداد مراجعات به داروخانه رابطه مستقیم نشان داده است به گونه ای که سن 
 ایش داده است.درصد تعداد موارد مراجعه به داروخانه را افز 7/997تحصیلات سرپرست 

تحصیلی  با افزایش هر مقطع باتوجه به نتایج سطح تحصیلات سرپرست خانوار با بهره مندی از خدمات بستری رابطه عکس گزارش گردید و
باتوجه به نتایج، بین سن و تعداد مراجعات بستری رابطه همچنین  درصد از بهره مند شدن از خدمات بستری کاسته شد. 79/7به میزان 

 درصد تعداد مراجعات بستری افزایش داشته است. 52/9یم وجود داشت و با افزایش سن به میزان مستق

. نتایج نشان داد که سطح تحصیلات، سن، درآمد و وضعیت سلامتی بر بهره مندی از خدمات بستری و سرپایی بحث و نتیجه گیری:  

مات سلامت تر و مبتلا به بیماری بهره مندی بیشتری از خد افراد با درآمد پایینر، تاثیرگذار بوده اند و افراد با سطح تحصیلات پایین، سن بالات
داشته اند. همچنین نتایج نشان داد بین پوشش بیمه ای و جنسیت سرپرست خانوار در استفاده از خدمات بستری و خدمات سرپایی تفاوت 

خدمات تشخیصی را تحت تاثیر قرار داده و دارا بودن آن استفاده از خدمات  آماری معنادار وجود نداشته است اما وضعیت بیمه تنها استفاده از
 تصویربرداری و آزمایشگاه را افزایش می دهد. مطابق با یافته های حاصل از مطالعه حاضر و با توجه به اهمیتی که عوامل اقتصادی اجتماعی

ضا برای اقلام دارویی دارند می توان نتیجه گرفت که اتخاذ سیاست در بهره مندی از خدمات سلامت بالاخص خدمات سرپایی، تشخیصی و تقا
های حمایتی مناسب در سطح نظام سلامت کشور مانند ارتقای پوشش بیمه ای و استمرار سیاست هایی همچون طرح تحول سلامت با رویکرد 



رفع موانع اقتصادی، جغرافیایی و حتی فرهنگی موثر افتد کاهش بار مالی بر خانوارها و محافظت از آنان در برابر مخاطرات مالی می تواند در 
 و به برقراری عدالت در سلامت تا حد زیادی کمک نماید. 

 بهره مندی، عوامل اجتماعی اقتصادی، خدمات بستری و سرپایی، عدالت در سلامت واژگان کلیدی: 
 


