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 چکیده

 و عدالت پزشکی خدمات به دسترسی است ممکن پزشکی خدمات برای از جیب های پرداخت: هدف و سابقه

 .کند تضعیف را سلامت های مراقبت مالی

 استان خانوارهای بین در درمانی خدمات جیب از پرداختی بار توزیع تعیین هدف با حاضر مطالعه: اهداف

 .شد انجام ایران ، قزوین

 الس طی ایران ، قزوین استان روستایی و شهری خانوارهای روی بر تحلیلی -توصیفی مطالعه این: ها روش

 بهینه نمونه حجم. آمد دست به( 9191 -9102) ایران آمار مرکز از ها داده. شد انجام 9191-9102 های

 هداد. شدند انتخاب ای مرحله سه تصادفی ای خوشه گیری نمونه طریق از خانوارها و شد محاسبه خانوار 229

 شاخص. شد آوری جمع خانواده صاحبان با حضوری مصاحبه طریق از و معتبر پرسشنامه از استفاده با ها

 .شد برآورد Stata افزار نرم در کاکوانی شاخص و تمرکز شاخص ،(FFCI) عادلانه مالی مشارکت

 ،( 9191 مارس 91-9102 مارس 90) مطالعه دوره طول در که داد نشان شده برآورد پارامترهای: ها یافته

 بر جیب از پرداخت تمرکز شاخص. بود 0..18 و 187.9 ترتیب به شهری و روستایی خانوارهای FFCI ارزش

 علاوه. شد برآورد 130/1 شهری خانوارهای در و( P <1/.1) 1/..0 روستایی خانوارهای در درآمد رتبه اساس

 .شد محاسبه -1/  0. و -1/  .06 ترتیب به روستایی و شهری خانوارهای کاکوانی شاخص ، این بر

 ایه سال در قزوین استان خانوارهای بین نابرابر طور به جیبی های پرداخت نتایج، اساس بر: گیری نتیجه

. است شده متمرکز شهری خانوارهای 7 تا . های دهک بر بیشتر ها پرداخت این. شد توزیع 9191 تا 9102

 ، مالی برابری ارتقای برای. است بوده عقب به رو مطالعه دوره طول در جیبی های پرداخت ، دیگر سوی از

 همچنین و کنند اعمال درآمد کم های گروه برای را پرداختی معافیت باید قزوین سلامت گذاران سیاست

 .دهند گسترش را درمانی خدمات همگانی پوشش و درمانی بیمه پوشش

 شاخص کاکوانی، شاخص تمرکز، شاخص سلامت، های هزینه جیب،پرداخت از  ، عدالت مالی: ها واژه کلید

 منصفانه مالی مشارکت


