Health Research Journal, Volume 2, Issue 1, Autumn 2016

Original Article

Determining the Socio-Economic Inequalities in Health Services
Utilization among Ischemic Heart Disease Patients; Case of
Falavarjan City
Farahnaz Tajik 1, Masoud Ferdosi 2, Farzaneh Rejaliyan 3*
1

Imam Khomeini Falavarjan Hospital, Isfahan, Iran
Department of Health Care Management, Faculty of Health Management and Informatics,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3
University of Medical Sciences, Yazd University of Medical Science, Yazd, Iran
* Corresponding author: Tel: +98-9132044939, E-mail: abi_6891@yahoo.com

[ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.1.9 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.1.6.7 ]

[ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07 ]

2

Received: 2016/11/1

Accepted: 2016/11/21

Online published: 2017/01/7

Abstract
Introduction: Determination of health inequities and gaps in health status between different
socioeconomic groups, particularly in patients with chronic diseases such as heart disease, has
always been of public concern for politicians and social sciences researchers. This study was
aimed to evaluate the status of socioeconomic inequality in health care utilization in patients
with ischemic heart disease with cumulative index approach.
Materials and Methods: The present cross-sectional study was conducted in 2014 year. The
study population was all patients with ischemic heart disease in Falavarjan Imam Khomeini
Hospital, among which 302 households were selected using stratified random sampling. Data
analysis was performed using SPSS via factor analysis by regression methods and using
STATA software via concentration index method.
Results: Services reception in this groups (patients with ischemic heart pains) was associated
with significant inequality (P = 0.000) and Inequality Index (ci) was equal to -0.11. Their
analysis was indicate on the significant impact of the economic situation (62%); the job
situation (23.45%) and supplemental insurance situation (11.11%) on the utilization from
diagnostic services. Although, there was no significant inequality between other variables using
the concentration index analysis, statistically it was observed that the average cost of paying for
outpatient services was higher with an increase in the income level (P = 0.001).
Conclusions: Inequalities in health service utilization reflect socio-economic differences,
including the economic quintile, insurance eligibility and lifestyle. Thus, equality in utilization
of services is expected to be promoted by taking steps to improve livelihood conditions, the
society's lifestyle, increase health insurance coverage, integrate insurance companies and
extend the family physician program.
Keywords: Socioeconomic Factors; Outpatient, Hospitalization; Concentration Index; Heart
Diseases' Patients
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چکیده
مقدمه :تعیین بی عدالتی در سالمت و تعیین شکاف سطح سالمت در گروههاي مختلف اجتماعی اقتصادي به ویژه
در بیماران مبتال به بیماريهاي مزمن از جمله بیماريهاي قلبی ،همواره از نگرانیهاي عموم سیاستمداران و محققین
علوم اجتماعی بوده است .لذا در این مطالعه به بررسی وضعیت نابرابري اقتصادي اجتماعی در بهره مندي از خدمات
بهداشتی و درمانی در بیماران مبتال به ایسکمیک قلبی با رویکرد شاخص تجمعی پرداخته شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در سال  1393انجام شده است .جامعه مطالعه کلیه

یافتهها :دریافت خدمات تشخیصی در این گروه از جامعه (بیماران دچار دردهاي ایسکمیک قلبی) داراي نابرابري
معنی دار بوده است ( )P = 0.000و شاخص نابرابري ( )ciبرابر  -4/11بود است .تجزیه آن نشانگر تأثیر بسزاي
وضعیت اقتصادي ( )%22و پس از آن شغل ( )23/25و بیمه تکمیلی ( )11/11بر بهره مندي از خدمات تشخیصی
بوده است .اگر چه دیگر متغیرها داراي نابرابري معنی داري با تحلیل شاخص تجمعی نبودهاند اما از نظر آماري
مشاهده شد که با افزایش سطح درآمد میانگین هزینه پرداختی جهت دریافت خدمات سرپایی بیشتر بوده است ( = P
.)0.001
نتیجهگیری :نابرابري در بهره مندي از خدمات بهداشتی درمانی بازتاب تفاوتهاي اجتماعی اقتصادي از جمله
پنجک اقتصادي ،مشمولیت بیمه و سبک زندگی است .در نتیجه انتظار میرود با انجام اقداماتی در زمینه بهبود
وضعیت معیشتی مردم ،بهبود سبک زندگی جامعه ،افزایش پوشش بیمه درمان ،یکپارچگی سازمانهاي بیمه گر و
گسترش برنامه پزشک خانواده ،عدالت در بهره مندي از خدمات افزایش یابد

تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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کلمات کلیدی :نابرابري اقتصادي ،مراجعه سرپایی ،بستري ،شاخص تجمعی ،بیماران ایسکمیک قلبی
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بیماران ایسکیمیک قلبی بیمارستان امام خمینی فالورجان بود که از بین آنها  342خانوار به عنوان نمونه به روش
طبقهاي تصادفی انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS16و روش تحلیل عاملی،
فاکتور آنالیز و رگرسیون و همچنین نرم افزار  Stata software version 12/SEو شاخص تمرکز
( )concentration indexانجام گرفت.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

 1بیمارستان امام خمینی (ره) فالورجان ،اصفهان ،ایران
 2دانشکده مدیریت اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران
 3گروه مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی ،دانشگاه شهید صدوقی ،یزد ،ایران
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این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد که به صورت مقطعی در
سال  1393انجام گرفت .جامعه مورد مطالعه بیماران ایسکمیک قلبی
بستري در بیمارستان امام خمینی فالورجان میباشد .براي محاسبه
حجم نمونه از فورمول زیر استفاده شده است:
)𝑟 (1 +
[ 𝑛𝑙 𝐶 = 0.5 −
]
)𝑟 (1 −
∝
𝑁 = [(𝑍1 −
+ 𝑍1 − 𝛽) × 𝐶] 2 + 3
2
با در نظر گرفتن ضریب همبستگی  4,2و توان  %94وخطاي برآورد
 %4,45تعداد حجم نمونه  324نفر برآورد شد .معیار ورود در این
مطالعه مبتالیان به نشانههاي بیماري ایسکمیک قلبی بودهاند که به
بیمارستان امام خمینی فالورجان مراجعه و در هر یک از بخشهاي
بستري و ویژه بستري شده بودند .روش نمونه گیري به صورت
سرشماري بود به گونهاي که به صورت روزانه به هر بخش مراجعه و
بیماران مراجعه کننده با بیماري ایسکمیک قلبی مورد مطالعه قرار
گرفت.
ابزار گردآوري دادهها یک پرسشنامه سه قسمتی مشتمل بر سواالتی
در زمینه عوامل دموگرافیک ،عوامل اقتصادي اجتماعی (که برگرفته از
پرسشنامه استاندارد  SESبود) و همچنین سواالتی در زمینه ابتال به
بیماري ایسکمیک قلبی و بهره مندي از خدمات سالمت بود.
پرسشنامه موقعیت اقتصادي اجتماعی برگرفته از مطالعه تعیین
نابرابري اقتصادي و اجتماعی سالمت روان با رویکرد تجزیه شاخص
تجمعی برابري که توسط خدمتی در تهران در سال  ،2412میباشد
[ .]1پرسشنامه بهره مندي از خدمات سالمت نیز برگرفته از مطالعه
تعیین نابرابري اجتماعی اقتصادي در بهره مندي از خدمات سالمت
است که توسط رجالیان در سال  1392انجام شده است []19؛
میباشد .روایی دو پرسشنامه به تأیید متخصصین رسید و پایایی دو
پرسشنامه به ترتیب با آلفا کرونباخ  4/93و  4/97به تأیید رسید.
براي سنجش وضعیت اقتصادي خانوارها از روش تحلیل مؤلفههاي
اصلی استفاده شد .این روش یک نوع تحلیل عاملی است که سبب
کاهش تعداد قابل توجهی از متغیرهاي اقتصادي به یک مؤلفه و یا بعد
" به نام وضعیت اقتصادي" میگردد که جایگاه اقتصادي خانوارها را
در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد .متغیرهاي اقتصادي که در
تحلیل مؤلفههاي اصلی در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفتند
عبارت بودند از :نوع مالکیت منزل شخصی ،مساحت و تعداد اتاق
منزل ،مالکیت خودرو شخصی ،موتور سیکلت ،مبلمان ،مکروفر،
ماشین لباسشویی و طرفشویی ،تلویزیون ،فریزر ،جاروبرقی ،تلفن
همراه ،تلفن ثابت ،نوع وسیله سرمایشی و فضاي آشپزخانه .پرسشنامه
بهره مندي از خدمات سالمت به تعیین مشکالت سالمت افراد،
استفاده از خدمات و هزینه پرداختی افراد جهت دریافت خدمات از
مراکز فوقالذکر میپردازد .که به شرح ذیل میباشد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.1.9

مراجعات سرپایی و بستري ،استفاده مردم از خدمات بیمارستانی،
خدمات مراکز بهداشتی درمانی و مراقبتهاي پزشکی را شامل
میشود [ .]1که میتوان آن را تابعی از دسترسی به منابع انسانی و
فیزیکی ،دسترسی جغرافیایی به منابع ،مخارج و هزینه معقول
خدمات ،تطابق انتظارات و منابع موجود [ ،]2مطابقت با فرهنگ بومی
هر منطقه [ ]2 ,3و مهمتر از همه وضعیت اجتماعی واقتصادي افراد
[ ]7-5به ویژه در مورد بیماريهاي مزمن که به شدت تحت تأثیر
سبک زندگی است؛ دانست.
مطالعه و تحلیل تعیین کنندههاي بهره مندي میتواند موجب آگاهی
بیشتر محققین و تصمیم گیران از روشهاي بهبود دسترسی و بهره
مندي افراد از خدمات سالمت گردد .از جمله مهمترین این تحلیلها،
مطالعه نابرابريهاي اقتصادي در بهره مندي از خدمات و علل چنان
نابرابريهایی است [.]9
برخی از مطالعات در مورد بهره مندي از خدمات سالمت در ایران،
شرایط اقتصادي خانوار را بر بهره مندي آنان مؤثر دانستهاند [ .]9در
استان اصفهان نیز علی رغم میانگین مطلوب بهره مندي خانوارها از
خدمات سالمت ،توزیع مناسبی از خدمات به ویژه در شهرستانهاي
مجاور وجود ندارد [ .]14از این رو سنجش نابرابري در بهره مندي از
خدمات سالمت و شکاف میان گروههاي غنی و فقیر جامعه ،از
نگرانیهاي عمده محققین و سیاستگذاران سالمت در این استان بوده
است [.]12 ,11
امروزه شاخص تجمعی گستردهترین کاربرد را در سنجش نابرابريها
در سالمت دارد [ .]15-13این شاخص بزرگی نابرابري در سالمت و
یا بهره مندي از خدمات سالمت را در غالب یک عدد بیان میکند که
مقادیر بیشتر آن بیانگر میزان باالتري از نابرابري است [.]12-13
عالوه براي این ،این شاخص قابلیت تجزیه شدن دارد به این معنی که
میتوان سهم متغیرهاي مختلف اجتماعی و اقتصادي در میزان
شاخص (نابرابري) را بدست آورد .بدین ترتیب متغیرهایی که
بیشترین سهم در نابرابري دارند شناسایی شده و میتوانند در اولویت
سیاست گذاري قرار گیرند.
هدف این مطالعات شناخت شکاف و تفاوت گروههاي مختلف
اجتماعی-اقتصادي در دستیابی به خدمات سالمت بیماران ایسکمیک
قلبی است تا بتوان بدین وسیله علل بوجود آورنده تفاوتها و بی
عدالتیها را شناسایی کرد ،که در نهایت کاهش بی عدالتی در بهره
مندي خدمات سالمت را در پی خواهد داشت [.]11
تحلیل نابرابري اجتماعی اقتصادي در بهره مندي بیماران مبتال به
ایسکیمیک قلبی به واسطه تأثیرپذیري دوچندان بیماريهاي مزمن از
سبک زندگی و شرایط اقتصادي اجتماعی در میان دیگر بیماريها از
اهمیت بسیاري برخوردار است [.]17
در این مطالعه محقق بر آن است که با تعیین شاخصههاي تجمعی
برابري در بهره مندي از خدمات مورد نیاز بیمارن ایسکمیک قلبی و
توزیع این بیماري ،ریشه نابرابريهاي احتمالی را در توزیع آن و بهره
مندي از خدمات پیرو دردهاي ایسکمیک قلبی دریابد تا در کاهش آن
بتوان گامی موثربرداشت .لذا ،مطالعه حاضر با هدف سنجش نابرابري
در مراجعات سرپایی و بستري و عوامل مؤثر بر آن در شهر اصفهان

انجام شد .همانطور که ذکر آن رفت ،این امر به ویژه از نیازهاي
اساسی سیاست گذاري سالمت در این استان است.
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با نظر به اطالعات دموگرافیک خانوارهاي مورد مطالعه میتوان بیان
داشت از منظر درآمد خانوار بیشترین آمار مربوط به درآمد 544-744
( ،)%35/5از نظر تحصیالت سرپرست خانواده بیشترین آمار مربوط به
دیپلم ( ،)%34/7از نظر شغل سرپرست خانواده بیشترین آمار مربوط
به شغل آزاد ( ،)%22/3از نظر بیمه بیشترین آمار مربوط به بیمه
تأمین اجتماعی اختیاري ( ،)%32/1در خضوص بیمه تکمیلی
( )%72/2بیمه نیستند و از نظر وضعیت اقتصادي بیشترین آمار مربوط
به خوشه سه ( )%24/2بوده است که در جدول  1ارائه شده است:

جدول  :1فراوانی متغیرهاي دموگرافیک و بهره مندي از خدمات در جامعه مورد مطالعه در سال 1393
متغیر

درصد فراوانی

سن

متغیر

درصد فراوانی

بیمه
زیر  24سال
بین  24تا 24
بین  24تا 24

33/1
25/7
22/2

بیش از  24سال

12/9

متغیر
سرطان

فاقد بیمه
خدمات
تأمین اجتماعی
اجباري
تأمین اجتماعی
اختیاري
نیروهاي مسلح

13/2
17/9
25

بیمارهای خونی

32/1

ابتالء

5/1

عدم ابتالء

زن

14/1

سازمانی

2/1

مرد

99/9

کمیته
سایر

3
7

جنسیت

درآمد

بیش از  2میلیون

21/2

بیمه تکمیلی

ابتالء
عدم ابتالء

3/2
92/2

5/1
92/2

بیماریهای غدد
ابتالء
عدم ابتالء

7/1
92/9

دیابت

35/5

ندارد

72/2

ابتالء

9/5

23/2

دارد

23/3

عدم ابتالء

94/5

13/2

وضعیت اجتماعی –

بیماری های عصبی

اقتصادی
5/1

خوشه یک

24/3
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ابتالء

14/5
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کمتر از 544
هزارتومان
 544تا زیر 744
هزارتومان
 744هزار تا زیر 1
میلیون تومان
 1تا زیر  2میلیون
تومان

درصد فراوانی

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07
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سنجش نابرابري اقتصادي در مراجعات سرپایی و بستري در مطالعه
حاضر با استفاده از شاخص تجمعی ()concentration index
صورت گرفت .شاخص تجمعی بر اساس منحنی تجمعی
(( concentrations cureتعریف و ساخته میشود [ .]19منحنی
تجمعی متغیر سالمت و وضعیت اقتصادي را بر روي یک نمودار دو
بعدي برده و نحوه توزیع متغیر سالمت (در مطالعه حاضر مراجعات
سرپایی و بستري) را در مقابل وضعیت اقتصادي مورد بررسی قرار
میدهد تا مشخص کند که سالمت در میان چه گروههاي اقتصادي
بیستر تجمع یافته است .البته متغیر اقتصادي در نمودار به صورت
درصد تجمعی از فقیرترین فرد به غنیترین فرد مرتب میشود .اگر
توزیع سالمت در میان همه گروهها یکسان باشد و تفاوتی وجود
نداشته باشد ما شاهد یک خط  25درجه خواهیم بود که خط برابري
است ،و در غیر این صورت منحنی تجمعی در قسمت باال و یا پایین
خط برابري قرار خواهد گرفت .شاخص تجمعی بیانگر فاصله میان خط
برابري و منحنی تجمعی است .در حالی که برابري کامل وجود داشته
باشد منحنی تجمعی و خط برابري بر هم منطبق بوده و  CIبرابر با
صفر خواهد بود .اگر منحنی تجمعی در باالي خط برابري قرار بگیرد
به این معنی است که متغیر سالمت بیشتر در میان گروههاي
اقتصادي پایین جامعه تجمع یافته و شاخص تجمعی یک عدد منفی
خواهد بود .و برعکس اگر منحنی تجمعی پایینتر از خط برابري قرار
گیرد ،شاخص تجمعی مثبت و نشان دهنده تجمع متغیر سالمت در
میان گروههاي اقتصادي باالي جامعه است .به بیان دیگر میزان
شاخص تجمعی بزرگی همبستگی میان متغیر سالمت و وضعیت
اقتصادي را نشان میدهد و عالمت آن جهت همبستگی را [ .]19پس
از رسم منحنی تجمعی و محاسبه میزان تجمعی ،اکنون میتوان

شاخص تجمعی را تجزیه کرد تا مشخص شود که چه متغیرهاي
اجتماعی و اقتصادي بیشترین سهم را در نابرابري سنجیده شده دارند
[ .]19این تجزیه در حقیقت یک تحلیل رگرسیونی است که در آن
میزان شاخص تجمعی که همان بزرگی نابرابري است به عنوان متغیر
 Yبه اجزاء سازندهاش (متغیرهاي  )Xتجزیه میشود .در این صورت
محقق درمی یابد که که کدام متغیر و یا متغیرها بیشترین نقش را در
شکل گیري نابرابري سنجیده شده دارند که میتوان بر روي آنها اقدام
کرد تا نابرابري کاهش یابد [.]19
حفظ محرمانگی اطالعات بیماران و تمایل آگاهانه آنان به مشارکت در
پژوهش حاضر از اهم مالحظات اخالقی پژوهش حاضر بوده است که
در کلیه مراحل پژوهش ،مدنظر قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS16و
روش تحلیل عاملی ،فاکتور آنالیز و رگرسیون و همچنین نرم افزار
 Stata software version 12/SEو شاخص تمرکز
( )concentration indexانجام گرفت.
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تومان
خوشه دو

24/3

عدم ابتالء

بی سواد

14/9

خوشه سه

24/2

بیماری های چشم

ابتدایی
سیکل
دیپلم

12/2
19/2
34/7

خوشه چهار
خوشه پنج

19/2
19/9

ابتالء
عدم ابتالء

تحصیالت سرپرست

99/5

خانوار

دانشگاهی

مراجعات سرپایی

22

بیماریهای زنان

مراجعه
عدم مراجعه

تحصیالت مادر خانوار
ابتدایی
سیکل
دیپلم

17/2
12/2
32/5

دانشگاهی

23/3

مراجعه
عدم مراجعه

بیکار

2/1

مراجعه به مراکز

کارگر
کارمند
آزاد

14/1
22
22/3

بازنشسته

13/2

ابتالء
عدم ابتالء

29/3
54/7

بستری

2/1
93/9

فشارخون

مراجعه
عدم مراجعه

ابتالء
عدم ابتالء

22/2
77/2

مراجعه به مراکز

11/1
99/9

بیماریهای تنفس

خصوصی
شغل سرپرست خانوار

ابتالء
عدم ابتالء

22/3
77/7

9/2
91/2

بیماریهای گوارش

سنتی
مراجعه
عدم مراجعه

ابتالء
عدم ابتالء

7/9
92/2

مراجعه به مراکز

12/2
97/9

بیماریهای پوست

دولتی
مراجعه
عدم مراجعه

مراجعه به مراکز

ابتالء
عدم ابتالء

19/3
94/7
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بی سواد

9/2

14/9
99/2

9/2
91/2

تأمین اجتماعی

عدم مراجعه

97/2

مراجعه به مراکز
بهداشتی اولیه
مراجعه
عدم مراجعه

صدمات
ابتالء

2/4

عدم ابتالء

99/4

ابتالء
عدم ابتالء

7/9
92/2

بیماریهای کلیه

3/7
92/3

بیماریهای استخوانی

ابتالء
عدم ابتالء

7/9
92/2

-

-

-

-

-

-

-

-

ابتالء
عدم ابتالء

12/2
93/9

مسمومیت
ابتالء
عدم ابتالء

2/4
99/4

جدول  :2نحوه توزیع نابرابري در بهره مندي از خدمات تشخیصی در بیماران ایسکیمیک قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی فالورجان بر
حسب وضعیت اقتصادي در سال 1393
خدمات تشخیصی

Coef.

Std. Err

t

|P > |t

_nl_1

-4/11

4/423

-5/43

4/44

][95% Conf. Interval
-4/12

-4/47

خط برابري باالي منحنی تجمعی بهره مندي از خدمات تشخیصی
است ،این امر و و نیز عالمت مثبت شاخص  CIبیانگر تجمع متغیر در
بین ثروتمندان است .دیگر متغیرها از جمله مراجعه سرپایی به مراکز
درمانی دولتی ،خصوصی ،سنتی ،تأمین اجتماعی ،مراکز بهداشتی
درمانی اولیه ،مراجعات بستري ،بهره مندي از خدمات درمانی بیمارانی
که دچار دردهاي ایسکیمیک قلبی بودهاند؛ داراي نابرابري معنی دار
با رویکرد شاخص تجمعی نیستند.
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طبق جدول  %29/3 2به مراکز سرپایی 22/2،به مراکز بستري،
مراجعه کردهاند .که از این آمار  %22/3به مراکز خصوصی %7/9،به
مراکزسنتی %19/3،به مراکز دولتی %7/9،به مراکز بهداشتی و %12/9
به مراکز تأمین اجتماعی مراجعه کردهاند.
با تحلیل شاخص تجمعی دریافت خدمات تشخیصی در بیماران دچار
دردهاي ایسکمیک قلبی ،میتوان اذعان داشت توزیع این خدمت در
بین پنجک هاي اقتصادي مورد بررسی داراي نابرابري معنی دار بوده
است P .برابر  4,44و شاخص تجمعی نابرابري ( )ciبرابر  4/11بود.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.1.6.7

مراجعه

12/9

بیماریهای مادر زادی
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جدول  :3سهم هر یک از مشخصههاي اجتماعی اقتصادي حاصل از تجزیه شاخص تجمعی نابرابري در بهره مندي از خدمات تشخیصی بیماران مراجعه
کننده به بیمارستان امام خمینی فالورجان در سال 1392
متغیر

Coefficient

Cka

Elasticity

Absolute
contribution
to C b

Percentage
contribution
)to C (%

جنسیت
مرد
زن

4,4192
-

4,4753
-

4,4312
-

4,4423
-

-3,41

4,2751

4,4291

-4,2723

-4,4195

23,25

وضعیت شغلی

وضعیت اقتصادی
ثروتمند ترین
نسبتا ثروتمند
متوسط
نسبتا فقیر
فقیر ترین

4223.-4,4429
-

4,4222
4,4147

4,4235
-4,2972

4,4414
-4,4431

3,42

-4,4312
4,4229

-4,4921
4,4149

-4,4419
-4,2225

4,4441
-4,4422

-

تحصیل سرپرست
دانشگاهی
دیپلم و زیر دیپلم
بی سواد
تحصیل مادر
دانشگاهی
دیپلم و زیر دیپلم
بی سواد

3,42

مشمولیت بیمه
دارد
ندارد

4,4432

-4,2135

4,4419

-4,4443

4,29

مشمولیت بیمه تکمیلی
دارد
ندارد

4,4922
-

-4,4312

4,2797

4,4497

11,11

گروه سنی
زیر  24سال
24-24
24-24
باالي 24

4,4199
4,4152
-4,4929

4,4923
4,4152
4,4299
-

4,4127
4,1243
4,2422
-

4,4412
4,4422
4,4459
-

-3,29
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4,4299
4,4322
4,4295
4,4527

-4,4222
4,4495
4,4242
4,4299

4,2434
4,4419
-4,3999
-4,9424

4,4497
4,4444
4,4124
4,4239

22,22
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شاغل
بیکار

)a = concentration index of explanatory variables (determinants
b C = concentration index of mental health

دریافت خدمات تشخیصی در بیماران دچار دردهاي ایسکمیک قلبی
داراي نابرابري معنی دار بوده است P .برابر  4,44و شاخص نابرابري
( )ciبرابر  4/11بود است .خط برابري باالي منحنی تجمعی بهره
مندي از خدمات تشخیصی است ،این امر و و نیز عالمت مثبت
شاخص  CIبیانگر تجمع متغیر در بین ثروتمندان است.
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مهمترین عوامل مؤثر بر نابرابري با مشاهده درصد مشارکت
( )percentage contributionمشخص میشود .با مشاهده
 coefficientجدول  3میتوان دریافت یک درصد تغییر در هر یک
از متغیرهاي اجتماعی اقتصادي به چه میزان در بهره مندي تأثیر
میگذارد .جدول فوق نشانگر تأثیر بسزاي وضعیت اقتصادي ()%22
میباشد که رابطه عکس با بهره مندي از اقدامات تشخیصی داشته
است.

بحث
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طبق یافتههاي این مطالعه بهره گیري از خدمات تشخیصی در
گروههاي ثروتمندتر بیشتر بوده است .با نظر به اینکه دریافت خدمات
تشخیصی و پیشگیرانه در بیماران مزمن به ویژه مبتالیان بیماريهاي
قلبی عروقی اهمیت دوچندان دارد اتخاذ استراتژيهاي کاربردي در
رفع این نابرابري باید در اولویت سیاستهاي کالن سیستم سالمت
باشد اگر ما برآنیم تا نابرابري در بهره مندي از خدمات سالمت را
مرتفع کرده و آن را منطقیتر کنیم ،بهبود وضعیت اقتصادي مردم از
طریق سیاستهاي حمایتی و رفاهی مناسبترین گزینه ممکن است.
وضعیت اقتصادي خانوار نقطه کانونی است که همه محققین و
سیاست گذاران باید در آینده بر آن متمرکز شوند تا ما گامی به
عدالت در سالمت نزدیکتر شویم .با استناد به نتایج این پژوهش
میتوان اذعان داشت کنترل پرداختهاي کاذب خدمات سالمت،
افزایش پوشش بیمهاي براي اقشار کم درآمد با تکیه بر صندوقهاي
یکپارچه ،افزایش جذب اعتبارات با تکیه بر صندوقهاي یکپارچه بیمه
سالمت ،کاهش بار مالی هزینههاي رو به افزایش سالمت با تکیه بر
اهتمام دولت بر تمرکز زدایی و ارتقاء همکاري بین بخشی بخشهاي
عمومی ،خصوصی ،مؤسسات خیریه ،سازمانهاي مردم نهاد ،جوامع و
افراد در جهت بهبود وضعیت سالمت در استان به ویژه در کاهش بار
بیماريهاي رو به افزایش مزمن که تحت تأثیر سبک زندگی و شرایط
حاکم بر معیشت است بسیار مؤثر خواهد بود.
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این امر با نتیجه مطالعه  Manderbackaو  damianهمخوانی
دارد زیرا در این دو مطالعه نیز تنها به تأثیر نابرابري اجتماعی
اقتصادي ،تحصیالت باالتر و مشاغل حرفهايتر بر استفاده از خدمات
بهداشتی درمانی اولیه و پیشگیري که خدمات تشخیصی را نیز در بر
دارد؛ اشاره دارد و بر اساس نتایج خود بدان اشاره دارد که این تأثیر
معنی دار بوده است و به عبارت روشن افراد ثروتمندتر دسترسی
بیشتري به خدمات تشخیصی داشتهاند [.]11 ,14
مطالعه  Onwujekweشاخص  CIمراجعه به آزمایشگاه را داراي
عالمت مثبت و برابر  4,13بیان داشته است [ .]13در مطالعه حاضر
نیز اقدامات تشخیصی داراي عالمت منفی و معنی دار بوده است که با
این مطالعه همخوانی دارد.
اگر چه در مطالعه حاضر نتایج بیانگر نابرابري در بهره مندي از
خدمات سرپایی و بستري نبوده است و تنها معنی داري تفاوت در
دریافت خدمات تشخیصی را گزارش میکند؛ مطالعه Budi
 Hidayatبیان میدارد شاخص  CIبراي دریافت خدمات سرپایی
منفی است ،که نشانگر تجمع مراجعات در بین فقرا است [.]12
مطالعه  Hidayatنیز شاخص مراجعات سرپایی را در بخش خصوصی
 4,49اعالم داشته است [ .]12این درحالی است که Onwujekwe
مراجعات سرپایی به مراکز سطوح اولیه ارجاع را برابر  -4,22بدست
آورده است [ Hanson .]13نیز به نابرابري استفاده خانوارها از
خدمات سالمت با وضعیتهاي اجتماعی اقتصادي مختلف اشاره دارد
و آن را تابع سکونت شهر نشینی یا روستانشینی و درآمد خانوار
میداند [ .]12نابرابري در بهره مندي از خدمات سالمت به ویژه
خدمات تشخیصی از جمله نگرانیهاي عمده متخصصین و سیاست
گذاران سالمت است [.]24
در قیاس با مطالعات دیگر ،نتایج مطالعه حاضر با مطالعه
Ferry et al. ،Woung kim et al. ،Onwujekwe et al.
شباهت دارد به گونهاي که در آن مطالعات نیز بهره مندي از خدمات
بستري و سرپایی که در میان گروههاي ثروتمندتر جامعه تجمع
بیشتري داشت [ .]22 ,21 ,17به لحاظ سهم متغیرهاي متفاوت در
نابرابري ،مطالعه  damian et alو  ،lorant et alهمانند مطالعه
حاضر ،نشان داد که وضعیت اقتصادي بیشترین سهم را در نابرابري در

خدمات سرپایی و بستري دارد [ .]22 ,23مطالعه Hidayat et al.
نیز نشان داد که گروههاي ثروتمند بیشتر از خدمات خصوصی
سرپایی استفاده میکنند [ .]25نتایج متفاوت مطالعات در این مورد
میتواند به سبب تفاوت در نوع خدمات سرپایی باشد .نتایج مطالعه ما
نشان داد که پس از وضعیت اقتصادي ،شاغل بودن سرپرست خانواده
و داشتن بیمه تکمیلی در نابرابري نقش دارد .این موضوع شاید به
طور کلی نشان دهنده این باشد که مردم ایران در صورت تأمین بیمه
به استفاده از خدمات تشخیصی رغبت بیشتري دارند .از سوي دیگر
اهمیت دریافت خدمات تشخیصی در پیشگیري از پیدایش و پیشرفت
بیماري بر کسی پوشیده نیست.
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