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:چکیده 

شـده شـناخته سـالمت هـاي بیمـاري نظـام  عنـوان بـه سـالمت درمـالی محافظـت نبـود امـروزه :مقدمـه  

نـابودي از ناشـی بـار ازبلکـه بیمـاري بـار ازتنهـا نـه خانوارهـا کـه ایـن اسـت  آننشـانه تـرین روشـن اسـت؛ 

ــا هزینــهمواجهــهدیگــرعبــارتیاقتصــادي بــهفقــرو مــالیتــأمینازناشــیفقــروهــاي کمرشــکنب

ــالمت ــودس ــج خ ــز رن ــینی ــدم ــت از     . برن ــزان پرداخ ــناخت می ــت ش ــران جه ــی در ای ــی فراوان ــات کم مطالع

جیـــب و عوامـــل مـــرتبط بـــا ایجـــاد هزینـــه کمرشـــکن درســـطح خـــانوار انجـــام گرفتـــه اســـت امـــا درســـطح   

ــر    ــه حاض ــت در مطالع ــه اس ــورت نپذیرفت ــجمی ص ــه منس ــتگذاري مطالع ــازه    سیاس ــا س ــت ت ــن اس ــر ای ــا ب ــعی م س

ــل          ــه راه ح ــق نقش ــدین طری ــا ب ــائیم ت ــایی نم ــر  راشناس ــه گ ــر بیم ــب ازمنظ ــت از جی ــاتغییر پرداخ ــرتبط ب ــاي م ه

.این مشکل مشخص گردد

نمونـه گیـري   .سـی انجـام گرفتـه اسـت     مطالعه حاضر از نوع کیفی می باشـد کـه بـه صـورت پدیـده شنا     :روش کار 

بـدین ترتیـب کـه مـدیر مـالی سـازمان بیمـه خـدمات درمـانی نیروهـاي           . بصورت هدفمند و سـهمیه اي انجـام گردیـد    

نفـر نیـز در    6اسـتان کشـور و    24نفـر مـی باشـد کـه شـامل       30حجـم نمونـه   .مسلح مربوط هر استان انتخاب گردیـد  

در ایـن  .بوسـیله پرسشـنامه بـاز و مصـاحبه عمیـق طراحـی شـده جمـع آوري گـرد           داده هـا .ستاد تهران انتخاب شـدند  

  .انجام گردید MAXQDA2007مطالعه مرحله تحلیل داده ها با استفاده از  نرم افزار 

یافته هاي ایـن مطالعـه در دو بخـش عوامـل افزاینـده و کاهنـده پرداخـت از جیـب ، سـازه هـاي مـرتبط را            :یافته ها 

ــوده   ــتخراج نم ــت اس ــا          . اس ــی ب ــش دولت ــه بخ ــاد تعرف ــتالف زی ــان ، اخ ــر درم ــارت ب ــاي نظ ــتم ه ــعف سیس ض

خصوصی،پوشش ناکافی بیمه ، پاسـخگو نبـودن مراکـز دولتـی بـه نیازهـا و انتظـارات بیمـاران و ضـعف سیسـتم اطـالع            

ر رســانی و مشــاوره ســازمان هــاي بیمــه بعنــوان عوامــل افزاینــده پرداخــت از جیــب مطــرح گریــده اســت و بــه منظــو  

ــورد تعهد،توســعه رویکــرد ســالمت محــوري در      ــه و پوشــش م ــابع بیم ــه توســعه من ــد ب ــب بای ــاهش پرداخــت از جی ک

ســازمان هــاي بیمــه گر،تقویــت نظــارت بــر مراکــز درمــانی و بیمــه شــدگان و توســعه سیســتم هــاي اطــالع رســانی و  

  .مشاوره درمان توجه شود

ه شـدگان صـرفا تمرکـز بـر افـزایش بودجـه بخـش        بـه منظـور کـاهش پرداخـت از جیـب بیمـ      :بحث و نتیجه گیـري  

سالمت در قالب افزایش تعرفـه هـا صـحیح نمـی باشـد بلکـه بـه تمـامی سیسـتم هـاي سـالمت از جملـه نظـام تولیـد               

منـابع ، نظـام ارائـه خـدمات ، نظـام مصــرف خـدمات ، نظـام نظـارت و کنتـرل بایــد در کنـار نظـام تـامین مـالی توجــه              

  .گردد


