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چکیده

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

دسترس ی براب ر ب م ت دماش ب داش تی و درم انی از

بم بار آورده اس .توزیز نامتوازن منابز بیمارستانی بم

حقوق اساسی انسانها اس  .مس ألم درم ان یک ی از

مراقب .ویژه تخ.های مراقب .ویژه ،دسترس ی براب ر

مس ا م م ا عوام ز ام روزی اس  .و ه ر روز م

افراد بم این مراقب.های حی اتی را ب ا مش کم مواع م

میگذرد بر پیچیدگی آن افزوره میشود و با پیش رف.

مینماید تخ.های بیمارستانی یکی از م اترین و ب ا

دانش فنی بشری دارو ،ابزار و وسایم بسیار گرانقیم.

ارزشترین منابز سیستا ب داش .و درم ان ب وده م

درمانی و تشخیصی وارد عرصم عمم شده و این ام ر

عد تخصیص برابر و عادالنم آن در ب ین اس تانه ای

موعب باال رفتن هزینم درمان میشود ()1

شور ممک ن اس  .ع موه ب ر عاب مع ایی بیم اران

اهش بیعدالتی در س مم .ی ا ام ر ر روری و

بدحا  ،منجر بم عوارض عبرانناپذیر گ ردد ( ،)4ل ذا

اتمقی اس .حق داش تن ب االترین س اس اس تاندارد

یکی از اولوی.های م ا همم سیس تاه ای س مم،.

ب رای انس انه ا ،در نا ا نام م

توع م ب م ع دال .در توزی ز من ابز بخ ش س مم.

سازمان ب داش .ع انی و ع دنام مه ای متد دد ب ین

میباشد توزیز منابز اعا از انسانی و تج یزاتی ب دون

المللی گرامی داشتم شده اس)2( .

توعم بم شاتص نیاز ،منجر بم بیعدالتی میگردد م

سمم .قابم دس تر

مس ألم وقت ی پیچی دهت ر م یش ود م ب اال رف تن
هزینمه ای واقد ی درم ان ب ا ب یبرن ام ی و ات م
سرمایمها نیز همراه باشد م در این صورش ن م ب رای

مخدوش نمودن اصم دسترسی ،منج ر ب م تخص یص
نا ارآمد منابز نیز میگردد ()5
تدری

عدال ،.ما در این مقولم بم تدری

ذیم ا تفا

مرد قابم تحمم بوده و نم برای دول .ه ا ت أمین آن

می نیا :حقوق انسانها بم دلیم این م انسان هس تند

میسر اس .بم عل .همین موروع اس .م در س ا

مساوی اس .و عدال .یدنی در شرایط مساوی ،هم م

های اتیر ،اقتصاد ب داش .و درمان بم طور ع دی در

امکان برتورداری یکسان از امکاناش را بیابند و هم م

دنیا مارح شده اس .در شور ،نمیتوان ب م س ادگی

بتوانند استددادهای تود را شکوفا نمایند ()6

از نار توزیز منابز بیمارستانی گذش .مخصوصاً م

نابرابری در توزیز منابز بیمارس تانی و از آن عمل م

اصو و پایمهای ناا سیاسی ش ور ب ر مبن ای دی ن

تخ .بیمارستان اهمی  .زی ادی در ارا م مال وب و

اسم میباشد م بم راش بم رعای  .ع دال.

مناسب تدماش سمم .دارد این نابرابری در توزی ز

در لیم زمینمها تأ ید نموده اس .و هر گونم غفل .و

امکاناش و تج یزاش پزشکی عمدتاً در بیمارستانه ای

تسأهم م در این موروع شود در آینده مش کمش را

دولتی هر شوری بم چشا میتورد ( )3ب ر اس ا

مقد

پیچیدهتر رده و سبب اتم

س رمایمه ا و نارر ایی

عمومی تواهد شد ()3

اهدا

و قوانین عم وری اسممی و سایر دو  ،مقولم

ع دال ،.یک ی از مدیاره ای م ا در توزی ز من ابز و

برناممریزی در تما عنب مه ا و عوام م مرب و ب م

دسترسی بم ت دماش ب داش تی و درم انی م یباش د

درمان اع ا از فا ا ،نی روی انس انی ،دارو و ل واز و

چن انچ م در اعممی م آلمات ا ،ف راها آوردن ح داقم

تج یزاش امری اعتنابناپذیر اس .و با م ا تأس

مراقب.های پزشکی ع  .دستیابی بم ه د

باید اذعان نمود م گسترشه ای ب یبرنام م در س ا

ع انی ب داش .یدنی ب داش  .ب رای هم م ت ا س ا
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مقدمه

های اتیر در تما زمینمهای فوق ،مشکمش زیادی را

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

اهمی .دادن بم عدال .در توزی ز من ابز اقتص ادی در

بم گستردگی تدماش ب داشتی و درمانی و اهمی .آن

تص میماش

برای دستیابی هر چم بیش تر ب م ب داش  .هم انی و

پذیرفت م ش ده از

برقراری ع دال .اعتم اعی ،نی از ب م توزی ز عادالن م

عدال .در بخش ب داش .بم این ش کم ت یی ر یاف :.

امکاناش و تج یزاش ب داشتی و درمانی دیده میش ود

دسترسی یکسان افراد بم حداقم مراقب.های ب داشتی

()11

بخش ب داش .و درمان ب ود ب ر اس ا
یاد شده ،تدری

متخذه در نفران

و درمان عامدم بر حسب نیاز ()7
از طر

نتایج ماالداش اعرا شده نش ان م یده د در ش ور

دی ر ب م رغ ا ای ن حقیق  .م ع دال،.

ایران ،امکاناش و منابز از دیرباز ب م ص ورش مال وبی

ان یزهای لیدی برای ارا م ت دماش بیمارس تانی ب م

توزیز ن ردیده اس .و بخش ب داش .و درمان نیز از

شکم دولتی اس ،.توزیز منابز در نا ا ه ای دولت ی،

ای ن قاع ده مس ت نی نب وده اس  .و اص م  29ق انون

بم ندرش متمر ز بر افرادی اس .م بیش ترین نی از را

اساسی ،عدال .اعتماعی را مارح می ند ( )1بم ای ن

بم آن دارند و تصمیماش مربو ب م تخص یص من ابز،

ترتیب ،برتورداری از تدماش ب داشتی -درم انی ب ا

غالباً تح .تأثیر منافز سیاسی قرار میگیرند ()8

هد

ارتقاء ،حف

و ت أمین س مم .اف راد یک ی از

ما ابق تحقی ق انج ا ش ده تح  .عن وان ارزی ابی

ار ان م ا پیشرف .هر عامدمای را تشکیم میدهد م

عادالن م ب ودن هزین م ت دماش س ممتی در گرگ ان،

در اصو سو  ،بیس .و ن ا و چ م و س و ق انون

تانوادههای ا درآم د ح دود  42درص د از درآم د

اساسی عم وری اسممی ای ران ب م ر رورش ت أمین

ناچیز تود را صر

ب داش  .و درم ان م ی نن د در

حالی م تانوادههای مرفم حدود  9درص د از درآم د
تود را ص ر

هزین مه ای ب داش تی و درم انی م ی

نمایند ()9

ب داش .و درمان ب م عن وان نیازه ای اساس ی م رد
تأ ید شده اس)4( .
در تصوص تدداد تخ .ثاب .بم هزار نفر عمدی .
در شور در طی این سا ها ،افزایش محسوسی دی ده

در شورهای در حا توسدم بم دلیم ف راها نب ودن

نمیشود و این میزان از  16/7بم  16/73رسیده اس .

زمین م اطمع اش در زمین م برنام مری زی ب داش تی و

نسب .تخ .ثاب .یکی از ش اتصه ای م ا بخ ش

درم انی و پ ایین ب ودن ماالد اش در زمین م ن ابرابری

ب داش .و درمان میباشد م استان یزد در تما س ا

دستیابی بم فرص .ه ای درم انی و ب داش تی ،اغل ب

های مورد پژوهش بیشترین می زان را داش تم اس  .و

منابز ب داشتی و درمانی بم صورش نامتوازن تخصیص

اس تان لرس تان در س ا ه ای  ،1371 -1381اس تان

مییابند ( )12در ایران ،ارتقاء ساس سمم .بم همراه

سیس تان و بلوچس تان در س ا ه ای 1382 -1387

توزیز عادالنم امکاناش ب داش تی ،هم واره از عای اه

مترین میزان را بم تود اتتصاص دادهاند م ح ا ی

ویژهای برت وردار اس  .و سیاس .گ ذاران در ط ی

از توزیز نامناس ب تخ  .در ش ور م یباش د ()11

برناممهای توسدم اقتصادی ،اعتماعی بم دنب ا تحق ق

نتایس ماالدم سیاری نشان داد اس تان س منان و ت ران

بودند ب م ط وری م محرومی .زدا ی در

یلویم و بویراحمد مت رین

این هد

ابداد پزشکی و درمانی یکی از اهدا
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 2222تأ ی د ش د و از عمل م محوره ای نف ران ،

منابز میباشد در بخش ب داش .و درمان نیز با توعم
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علی ماهر و همکاران

تدداد تخ .فد ا را م ورد بررس ی ق رار داده اس .

شامم تدداد تخ.های ویژه ،تخ.های عنرا (زن ان،

( )12نتایج ماالدم عامریون و همکاران نشان میده د

عراحی ،ود ان و داتل ی) و تخ .ه ای عراح ی

م رریب عینی توزیز تخ.های پیوند لیم در ایران

بیمارستانهای م ش ور در س ا  1392از مداون .

برابر با  2/4اس .و نابرابری در توزیز تخ .را نش ان

درمان وزارش ب داش .بم دس .آم د ( )16ش اتص

میدهد بم طوری م متوسط رریب عینی تخ.ه ای

تدداد تخ.های بستری بر اسا

نسب .تد داد تخ .

ثاب .بیمارستانی در سا های مورد ماالدم تقریباً برابر

های فدا موعود در ه ر بخ ش ب ر عمدی  .هم ان

دی ر ارشناس ان و

استان در مقاز زمانی مورد ماالدم محاسبم شده اس.

برناممریزان من ش ور ،هزین م ت انوار را یک ی از

( )13ابتدا برای تدیین نرما ب ودن دادهه ا از آزم ون

شاتصهای تجزیم و تحلیم وردی .رف اه اقتص ادی

استفاده شد م نتایج آزم ون

با  2/52بوده اس )13( .از طر

ولموگرو -اسمیرنو

عامد م محس وب م ینماین د و اص والً یک ی از

نشان داد دادهها غیر نرما بودند ،ل ذا از آزم ونه ای

اساسیترین ماالداش آم اری م ب م منا ور نی م ب م

ناپارامتریا استفاده شد از آمارهه ای توص یفی نای ر

اقتص ادی و اعتم اعی ،در اغل ب

مدی ار و آزم ون آم اری

اه دا

مختل

فراوانی ،می ان ین و انح را

شورهای ع ان ص ورش م یگی رد ،بررس ی بودع م

تحلیلی نایر آزمون رریب همبست ی اس یرمن ب رای

ت انوار اس  .از طری ق ای ن بررس ی م یت وان ب م

س نجش ارتب ا توزی ز تخ  .بس تری ب ا هزین م

چ ون ی هزین مه ا و درآم دهای تانواره ا و رون د

تانوارهای ش ری و روستایی استفاده شد دادهه ا در

ت ییراش آنها و نیز آمار و اطمعاش گوناگون دی ری

ن ر اف زار آم اری  SPSSنس خم  22وارد و تحلی م

پی برد ( )14با توعم بم ماال ب ی اد ش ده پ ژوهش

شدند از رریب عینی برای بررسی وردی .نابرابری

تدی ین رابا م ب ین توزی ز تخ .

در توزیز تخ.های بیمارستانی استفاده شد ش اتص

بیمارستان و هزینم تانوارها در شور اعرا شد نت ایج

عینی ی ا ر ریب عین ی ،شاتص ی اقتص ادی ب رای

حاصم از پژوهش حارر میتواند مدیران ارشد نا ا

محاسبم توزیز ثروش در میان مرد اس  .ب اال ب ودن

سممتی ش ور را در توزی ز تخ .ه ای بیمارس تانی

این رریب در یا شور مدموالً بم عن وان شاتص ی

حار ر ب ا ه د

از باال بودن اتتم

مساعدش نماید

طبق اتی و ن ابرابری درآم دی در

این شور در نار گرفتم میشود ( )17شاتص عینی
روش بررسی

از لحاظ ریاریاتی مدم والً ب ر اس ا

منحن ی ل ورنز

این پژوهش از ن وع توص یفی -تحلیل ی ب ود ع .

تدری

عمزآوری اطمع اش از روش اس نادی اس تفاده ش د

درصدی از م درآمد عامدم اس .م توسط  xدرصد

دادههای مورد استفاده در این ماالدم در زمین م هزین م

فقیرتر عامدم سب میشود مزی  .اص لی ش اتص

ری و روس تایی از نت ایج

عینی این اس .م آن یا مدیار ن ابرابری ب م وس یلم

سرشماریهای ب م عم م آم ده در  31اس تان ش ور

میان ینهای یا تجزیم و تحلی م نس بی اس )18( .

توسط مر ز آمار شور در سا  1392اس تخرا ش د

برای اندازهگیری نابرابری در توزیز تخ  .بیمارس تان

ه ای تانواره ای ش

578

میشود در این منحنی مح ور  yنش اندهن ده
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دلیم آن مربو بم این مس للم اس  .م ای ن تحقی ق

( )15دادههای مربو بم توزیز تخ  .بس تری فد ا

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

منحنی ل ورنز و ر ریب عین ی م یباش ند ش اتص

منحنی لورنز توزیز تخ.های بستری بم دس .میآید

رریب عینی یکی از متداو ترین شاتصهای ان دازه

نمودار منحنی لورنز و تط  45°نشان دهن ده براب ری

گیری براب ری در براب ر ن ابرابری م یباش د ( )19ب م

ام م در توزی ز تخ .ه ای بس تری اس  .در ای ن

مناور رسا منحنی لورنز از اطمعاش مربو بم نسب.

نمودار هر چم تحدب منحنی بیشتر باشد نشان دهن ده

عمدی  .ب م مجم وع تخ .ه ای بس تری و درص د

نابرابری بیشتر و هرچم ب م ت ط  45°نزدیکت ر باش د

عمدی .نمونم در هریا از اس تانه ا هزین م اس تفاده

نابرابری متر اس)22( .

شده اس .بم گونمای م درصد عمدی  .ه ر ی ا از

رریب عین ی نی ز م بی ان زم ی از نح وه توزی ز

استانها بر روی محور عمودی و درص د تخ .ه ای

تخ.های بستری میان استانهای مختل

شور اس.

بستری در هر یا از استانها بر روی محور افقی قرار

با استفاده از فرمو زیر محاسبم گردید:

م در آن  y1تدداد تخ.ه ای ثروتمن دترین اس تان و

و استان

یلویم و بویر احمد ب ا نس ب32429/29 .

 y2تدداد تخ.های استان ثروتمند بددی اس .و ال ی

محرومترین استان بود

آتر م برای لیم استانها قابم محاس بم اس )13( .

میان ین مرب و ب م متوس ط هزین مه ای ت ورا ی و

بدی ی اس .م در شرایط برابری امم ،رریب عینی

غیرتورا ی ساالنم یا تانوار ش ری بم ترتیب براب ر

مساوی صفر و در ش رایط ن ابرابری ام م در توزی ز

با  183618/7هزار ریا بود و بیشترین هزینم مرب و

درآمد ر ریب عین ی مس اوی  1اس )2≥G ≥ 1( .

بم استان ت ران و مترین هزینم مربو ب م اس تان ق ا

()21

بود
میان ین مربو بم هزینمهای غیرتورا ی ساالنم یا

یافتهها

نسب .عمدی .بر م تخ.های بس تری و عن را در
اس تان ی زد ب م ترتی ب ب ا نس ب 562/3 .و 952/8
مالوبترین وردی .و این شاتصها در استان البرز
ب ا نس ب 1426/7 .و  2/3446مح رو ت رین اس تان
محسوب میشد نسب .عمدی .ب ر م تخ .ه ای
بس تری عراح ی در اس تان ی زد ب ا نس ب8991/2 .
مالوبترین وردی .را دارا بود و اس تان سیس تان و
بلوچستان با نسب 52921/9 .محرو ترین استان بود
نسب .عمدی .بر م تخ .ه ای بس تری مراقب .
ویژه در استان ایم با نسب 4731/29 .مال وبت رین
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تانوار ش ری بم ترتی ب براب ر ب ا  127894/6ب ود و
بیشترین هزینم مربو بم استان ت ران و مترین هزینم
مربو بم استان سیستان و بلوچستان بود
میان ین مربو بم هزینمهای تورا ی و غیرتورا ی
س االنم ی ا ت انوار روس تایی ب م ترتی ب براب ر ب ا
 128575/3بود و بیش ترین هزین م مرب و ب م اس تان
توزستان و مترین هزینم مربو بم استان سیس تان و
بلوچستان بود
میان ین مربو بم هزینمهای غیرتورا ی س االنم ی ا
تانوار روس تایی براب ر ب ا  73196/4ب ود و بیش ترین
هزینم مربو بم استان ت ران و مترین هزین م مرب و
571
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مدیارهای مختلفی وع ود دارد ،از عمل م ای ن م وارد

می گیرد و با اتص ا نق ا حاص م از ای ن دو مت ی ر

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

بم استان سیستان و بلوچستان بود
در نتایج تحلیلی این پ ژوهش ب ر اس ا

علی ماهر و همکاران

بیمارستان  2/715بود ل ذا چونک م می زان همبس ت ی
یافت مه ای

باالتر از  2/7اس .نشان ر ب اال ب ودن همبس ت ی م ی

وعود یا ع د وع ود رابا م می ان مت یره ای اص لی

مستقیا وعود داش)P=2/221(.

تحقیق انجا شد ،وعود همبس ت ی ب االی  2/7نش ان

رریب همبس ت ی ب ین دو مت ی ر هزین م ت ورا ی و

دهن ده می زان همبس ت ی زی اد و مق ادیر ب االی 2/4

غیرتورا ی ت انوار روس تایی ب ا توزی ز تخ .ه ای

همبست ی متوسط مت یرهای تحقیق را نشان داد ()25

مراقب .ویژه  2/212بود لذا چون باالتر از چ ار ده ا

رریب همبست ی بین دو مت یر هزینم های تورا ی و

بوده نشاندهنده همبست ی پایین بین مت یرهای م ورد

غیرتورا ی تانوارهای ش ری و روس تایی ب ا توزی ز

پژوهش هس .بم این مدنا م بین مت ی ر ه ای م ورد

تخت ای مراقب .ویژه بیمارستان ا در استان ای ش ور،

بررسی ،ارتبا مدنی دار وعود نداش)P=2/253(.

 2/562بود لذا چون ب االتر از  2/4ب وده نش اندهن ده

رریب همبست ی ب ین دو مت ی ر هزین م غیرت ورا ی

همبست ی متوسط بین مت یرهای مورد پژوهش هس.

تانوار روستایی و توزی ز تخ .ه ای مراقب  .وی ژه

بین دو مت یر ارتبا مستقیا وع ود دارد ب م ای ن

 2/447بود لذا چون باالتر از  2/4ب وده نش ان دهن ده

مدنا م بین مت یرهای مورد بررس ی ،ارتب ا مس تقیا

همبست ی متوسط بین مت یرهای مورد پژوهش هس.

وعود داش)P=2/221(.

بم این مدنا م ب ین دو مت ی ر م ورد بررس ی ،ارتب ا

رریب همبست ی ب ین دو مت ی ر هزین م غیرت ورا ی

مس تقیا وع ود داش ( )P=2/212( .ع دو )1

پ

ت انوار ش ری و توزی ز تخ .ه ای مراقب  .وی ژه
جدول  :1ارتباط بین هزینه خانوارهای شهری و روستایی با تختهای فعال بستری مراقبت ویژه کشور
اطالعات توصيفی آزمون همبستگی اسپيرمن

ميانگين

انحراف معيار

ضریب همبستگی

P-Value

رابطه بین هزینه خوراكی و غیرخوراكی خانوار شهری و توزیع تختهای مراقبت ویژه

983498/74

35934/14

3/245

3/339

رابطه بین هزینه غیرخوراكی خانوار شهری و توزیع تختهای مراقبت ویژه

957814/49

52192/3

3/792

3/339

رابطه بین هزینه خوراكی و غیرخوراكی خانوار روستایی و توزیع تختهای ویژه

958272/32

55333/4

3/595

3/523

رابطه بین هزینه غیرخوراكی خانوار روستایی و توزیع تختهای مراقبت ویژه

73914/49

92413/71

3/447

3/395

رریب همبس ت ی ب ین دو مت ی ر هزین م ت ورا ی و

همبست ی در حد متوسط اس .بم این مدنا م بین دو

غیرت ورا ی ت انوار ش ری ب ا توزی ز تخ .ه ای

مت یر م ورد بررس ی ،ارتب ا مس تقیا وع ود داش .

عراحی  2/515بود چون رریب همبس ت ی ب االتر از

()P=2/221

 2/4بود ،لذا همبست ی در حد متوسط اس  .ب م ای ن

رریب همبست ی بین دو مت ی ر هزین م ت ورا ی و

مدنا م بین مت یرهای م ورد بررسی ،ارتبا م ستقیا

غیرتورا ی ت انوار روس تایی ب ا توزی ز تخ .ه ای

وعود داش)P=2/223( .

عراحی  2/252بود چون رریب همبس ت ی ب االتر از

رریب همبست ی بین دو مت یر هزین م غیرت ورا ی

 2/4بود ،لذا همبست ی در حد پایین اس .بم این مدنا

تانوار ش ری و توزیز تخ.های عراحی  2/671ب ود

م بین مت یرهای مورد بررسی ،ارتبا مدنیدار وعود

چ ون ر ریب همبس ت ی ب االتر از  2/4ب ود ،ل ذا
583

نداش)P=2/175( .
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آزمون رریب همبست ی اس یرمن م بم مناور تدی ین

باشد بم این مدنا م بین دو مت یر مورد بررسی ،ارتبا

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

ر ریب همبس ت ی ب ین دو مت ی ر ب ین هزین م

 2/4بود ،لذا همبست ی در حد متوسط اس  .ب م ای ن

غیرت ورا ی ت انوار روس تایی و توزی ز تخ .ه ای

مدنا م بین دو مت یر م ورد بررس ی ،ارتب ا مس تقیا

عراحی  2/472بود چون رریب همبس ت ی ب االتر از

وعود داش( )P=2/228( .عدو )2

ميانگين

انحراف معيار

983498/74

35934/14

3/292

3/333

رابطه بین هزینه غیرخوراكی خانوار شهری و توزیع تختهای جراحی

957814/49

52192/3

3/479

3/339

رابطه بین هزینه خوراكی و غیرخوراكی خانوار روستایی و توزیع تختهای جراحی

958272/32

55333/4

3/523

3/972

رابطه بین هزینه غیرخوراكی خانوار روستایی و توزیع تختهای جراحی

73914/49

92413/71

3/473

3/338

اطالعات توصيفی آزمون همبستگی اسپيرمن

رابطه بین هزینه خوراكی و غیرخوراكی خانوار شهری و توزیع تختهای جراحی

رریب همبست ی بین دو مت یر بین هزینم ت ورا ی و

رریب همبست ی بین دو مت یر بین هزینم تورا ی و

غیرتورا ی تانوار ش ری با توزیز تخ.های عن را

غیرتورا ی ت انوار روس تایی ب ا توزی ز تخ .ه ای

(زنان -عراحی -اطفا  -داتلی) 2/566 ،بود از آنجا

عنرا (زنان -عراحی -اطفا  -داتل ی)  2/282ب ود

م رریب همبست ی باالتر از  2/4بود ،لذا همبس ت ی

لذا چون ب االتر از  2/4ب ود ،نش اندهن ده همبس ت ی

در حد متوسط دیده شد بم این مدنا م بین مت یره ای

پایین بین مت یرهای مورد پژوهش بود بم این مدنا م

م ورد بررس ی ،ارت با م ستقیا وع ود داش .

بین مت یرهای مورد بررسی ،ارتب ا مدن یدار وع ود

() P=2/221

نداش)P=2/125( .
ر ریب همبس ت ی ب ین دو مت ی ر ب ین هزین م

ر ریب همبس ت ی ب ین دو مت ی ر ب ین هزین م
غیرتورا ی تانوار ش ری و توزیز تخ.های عن را

غیرت ورا ی ت انوار روس تایی و توزی ز تخ .ه ای

(زنان -عراح ی -اطف ا  -داتل ی)  2/698ب ود ،ل ذا

عنرا (زنان -عراحی -اطفا  -داتل ی)  2/464ب ود

چون باالتر از  2/4بود ،نشاندهنده همبست ی متوس ط

لذا چ ون ب االتر از  2/4ب ود نش اندهن ده همبس ت ی

بین مت یرهای مورد پژوهش بود بم این مدن ا م ب ین

متوسط بین مت یرهای مورد پژوهش بود بم ای ن مدن ا

دو مت یر مورد بررسی ،ارتبا مستقیا وع ود داش .

م بین دو مت یر مورد بررسی ،ارتبا مس تقیا وع ود
داش( )P=2/229( .عدو )3

()P=2/221

جدول  :3ارتباط بین هزینه خانوارهای شهری و روستایی با تختهای فعال بخش جنرال کشور
ميانگين

انحراف معيار

ضریب همبستگی

P-value

رابطه بین هزینه خوراكی و غیرخوراكی خانوار شهری و توزیع تختهای جنرال

983498/74

35934/14

3/244

3/339

رابطه بین هزینه غیرخوراكی خانوار شهری و توزیع تختهای جنرال

957814/49

52192/3

3/418

3/339

رابطه بین هزینه خوراكی و غیرخوراكی خانوار روستایی و توزیع تختهای جنرال

958272/32

55333/4

3/585

3/952

رابطه بین هزینه غیرخوراكی خانوار روستایی و توزیع تختهای جنرال

73914/49

92413/71

3/444

3/331

اطالعات توصيفی آزمون همبستگی اسپيرمن

برای محاسبم رریب عینی در مرحل م او بای د ابت دا

را بر حسب نزولی بم شرح عدو زیر مرتب ش ده و

دادههای عدو مربو بم تدداد م تخ.های بستری

رابام یاد شده محاسبم شود

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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جدول  :2ارتباط بین هزینه خانوارهای شهری و روستایی با تختهای فعال جراحی کشور
ضریب همبستگی

P-value

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

(G = 1 +)1÷31( – )/7512
G =2/281

عدد  2/281نشان دهنده تا ح دود م ی ن ابرابری در
توزیز تخ.های بستری بود

در حالی م ت انوادهه ای مرف م ح دود  9درص د از
درآمد تود را صر

هزینمه ای ب داش تی و درم انی

بحث و نتيجهگيری

سا  1387نشان داد م در مناطق ش ری و روس تایی

نتایج تحلیم هزینم تانوار و تدیین رابام آن با توزی ز

استان تراسان و م ش ور ،ش ش هزین مای گ روه

تخ .بستری مش خص رد ب ین هزین م ت ورا ی و

متر از واحد بوده و رروری تلقی ش ده اس )19(.

غیرتورا ی تانوارهای ش ری و توزی ز تخ .ه ای

در حالی م در نتایج پژوهش حارر این نتیجم ص رفاً

مراقب .ویژه ،عراحی و تخ.ه ای عن را (داتل ی،

در مناطق روستایی م شور بم دس .آم ده اس  .و

اطفا  ،عراحی عمومی ،زنان زایم ان) در اس تانه ای

در مناطق ش ری دارای رابام مدنادار و مس تقیا ب وده

شور رابام مستقیا وعود داش .ام ا در تانواره ای

اس .در زمینم توزیز عادالنم تخ .ه ای بیمارس تانی

روستایی استانهای شور رابا مای دی ده نش د ای ن

ماالداش اند ی صورش گرفتم اس .م ماالدم حارر

رابام مس تقیا زم انی م ص رفاً هزین م غیرت ورا ی

وسیدی از بخشهای اص لی بیمارس تانه ای

در طی

تانوارهای روس تایی ب ا تخ .ه ای مراقب  .وی ژه،

شور صورش گرفتم اس .و نتایج حاصم از شاتص

تخ.های عراحی و تخ.های عنرا (داتلی ،اطفا ،

رریب عینی پ ژوهش ت ا ح دود م ی ن ابرابری در

عراحی عم ومی ،زن ان زایم ان) م ورد آزم ون ق رار

توزیز م تخ.های بستری شور را نشان داد

گرف .وعود داش  .م نش ان م یداد مت ی ر هزین م

یافتمهای این تحقیق ،رریب عینی  2/281را نش ان

تورا ی در تانوارهای روستایی یا مت ی ر ر روری

داد م بی ان ر ت ا ح دود م ی ن ابرابری در توزی ز

در سبد هزینمهای تانوار تلقی ش ده ام ا ی ا مت ی ر

تخ.های بستری بود توفیقی و همکاران در تحقیق ی

تأثیر گذار بر س ا توزیز تخ.های بستری بم حساب

م با عنوان عدال .در توزیز تخ.های مراقب .وی ژه

نمیآید

در ایران انجا دادند ،از رویکرد رریب عینی استفاده

نتایج این تحقیق با تحقیق اش ع امریون و همک اران

ردند نتایج نشان داد م بیشترین مقادیر هزین مه ای

( ،)13سیاری ( ،)12توفیقی و همکاران ( )3و عمرانی

تانوار ب رای ه ر ی ا از تخ .ه ای مراقب  .وی ژه

تو و همکاران ( )1همسو نمیباش د از دالی م ع د

موعود در هریا از استانها ،در استان ت ران گ زارش

همسویی نتایج این تحقیق با دی ر تحقیق اش مش ابم

شد بیشترین نسب .تخ .ه ای ( POST Cardiac

حجا عامد م م ورد تحقی ق و مت ی ر هزین م ت انوار

POST Intensive ( ،Post CCU)Care Unit

می باش د ما ابق تحقی ق انج ا ش ده تح  .عن وان

Neonatal Intensive ( ،Post ICU)Care Unit

ارزی ابی عادالن م ب ودن هزین م ت دماش س ممتی در

) Intensive Care Unit( ، NICU)Care Unit

گرگان ،تانوادههای ا درآم د ح دود  42درص د از

 CCU )Cardiac Care Unit( ICUب م ازای ه ر

ب داش .و درمان می نن د

 122،222نفر عمدی .بم ترتیب در اس تانه ای ی زد،

درآمد ناچیز تود را صر
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مینمایند ( )9و نتایج تحقی ق ابون وری و ایرع ی در

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

ت ران ،یزد ،قا ،تراسان رر وی مش اهده گردی د در

تورا ی در تانوارهای ش ری و روستایی شور ی ا

پایان رریب عینی ب رای تخ .ه ای NICU, Post

مت یر تأثیرگذار بر س ا توزیز تخ .ه ای بس تری در

 ICU, CCU, ICU, CCU Postب م ترتی ب ،2/13

ش ور ب وده و هزین مه ای ت ورا ی در تانواره ای

 2/23 ،2/11 ،2/15 ،2/17ب م دس  .آم د اگرچ م

تانوارهای ش ری همچن ان ی ا

ترا ا متفاوش این تخ.ه ا در اس تانه ای ش ور را
نشان داده اس .ول ی ای ن ات تم

االی رروری بدون تأثیر در س ا توزیز تخ .ه ای
بستری بم حساب میآید اگر تخ .بس تری را م م

از نا ر ش اتص

توزیز تدماش ب داشتی -درمانی در نا ر ب ی ریا ب ا

عینی قابم اغماض بود و در ن ای .این نتیجم حاصم

توعم بم نتایج بم دس .آمده از پژوهش تا حدود می

شده م تقریب اً براب ری ام م در توزی ز تخ .ه ای

اتتم

بین استانهای شور مش ود اس  ،.ب دی ی

مراقب .ویژه (بم ع زء تخ .ه ای  )NICUدر می ان

اس .تج یزاش پزش کی و ت دماش س رپایی ت ا ح د

استانهای ش ورمان رعای  .گردی ده اس  )3( .ام ا

زیادی تابز همین توزیز اس .برابری در توزیز تخ.

نتایج پژوهش حارر ،نابرابری را ت ا ح دود م ی در

های بیمارستانی بین استانهای شور هرگز ب م مدن ی

توزیز م تخ.های بستری استانه ای ش ور نش ان

افی بودن تدداد آن نب وده و ب ا ش یوع بیم اریه ای

م یده د م تن ا بخش ی از آن ش امم تخ .ه ای

مرتبط با سبا زندگی مخصوصاً بیماریهای قلب ی و

مراقب.های ویژه بوده و شامم تخ.های  NICUنی ز

عروقی نیاز روزافزون بم تخ.ه ای مراقب  .وی ژه و

میباشد دلیم همسو نبودن همان گونم م ق بمً ذ ر

همچنین امکاناش و نیروی انس انی آم وزش دی ده در

شد گستردگی عامدم مورد پژوهش در این تحقیق بود

م یگ ردد ب ا توع م ب م ای ن م

این زمینم احسا

م تمامی  31استان شور را پوشش داده و همچن ین

تخ.های بیمارستانی م اترین مدی ار محاس بم س ایر

محدود ردن تد داد تخ .ه ای بیمارس تانی م ورد

منابز مورد نیاز از عملم پزشا ،پرس تار و تج ی زاش

بررسی بم تخ .های مراقب .ویژه ،عراحی و عن را

اس ،.برابری در توزیز تخ.های بیمارستانی بم ط ور

م نسب .بم تخ.ه ای بیمارس تانی دی ر ( NICU,

رمنی میتواند برابری در توزی ز س ایر عوام م ارا م

 )Post ICU, Post CCU, ICU, CCUدارای

تدماش بیمارس تانی را نی ز ب م هم راه داش تم باش د

عمومی .بیشتری ب وده و در تم امی بیمارس تانه ای

بنابراین پیشن اد م یگ ردد در راس تای تحق ق هرچ م

شور موعود می باشد ماالد م  Horevو همک اران

بیشتر عدال .در دسترسی بم تدماش ،سیستمی ب رای

نشان داد م ن ابرابری زی ادی در توزی ز تخ .ه ای

پایش عامز و مستمر تخصیص منابز ناا ب داش تی-

آمریک ا وع ود دارد

درم انی از عمل م تخ .ه ای بیمارس تانی و نی روی

بم طوری م مقدار ر ریب عین ی ب رای تخ .ه ای

انسانی شاغم در ارایم تدماش تشخیص ی ،درم انی و

بیمارستانی بین  2/27در آریزونا و  2/46در میس وری

مراقبتی ،ها از لحاظ می .و ها از لحاظ یفی ،.ب م

مت یر بود ()19

وعود آید

بیمارستانی در ایال.های مختل

با تحلیم هزینم تانوار و تدیین رابا م آن ب ا توزی ز

در ده مه ای اتی ر ،اف زایش هزین مه ای ت دماش

تخ .بستری مشخص شد همچن ان هزین مه ای غی ر

سمم .ناشی از توسدم و تکام م تکنول و ی از ی ا
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نقشمهای ع رافیایی ترا ا تخ.ه ای مراقب  .وی ژه،

روستایی بر تم

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

از س وی دی ر ،مش کمتی را در زمین م ت أمین م الی

میباشد ،لذا در راس تای اهش ن ابرابری در توزی ز

هزینم های ب داشتی و درمانی ب رای اف راد عامد م ب م

تخ.های بستری با توعم بم یافتمهای این ماالد م در

س ازمان ع انی

زمینم همبس ت ی آن ب ا هزین م تانواره ای ش ری و

ب داش ،.اگر تانوار بیش از  42درصد توان پردات.

روستایی ،سیاس .گ ذاران نا ا س مم .در وزارش

هزینمهای سمم .ند ،ب ا هزین مه ای

ب داش  ،.درم ان و آم وزش پزش کی در ت دوین

وع ود آورده اس  .طب ق تدری
تود را صر

مرشکن مواعم شده و در تأمین س ایر مایحت ا الز

برناممه ای وت اه م دش و می ان م دش وزارشتان م

برای ی ا زن دگی مناس ب دچ ار مش کمش ع دی

متبوع ،باید برناممهای الز برای اهش رریب عین ی

تواهد شد در ن ای .میتوان نتیجم گرف .م گرچ م

را میتوانند پیشبینی و اعرا نمایند البتم باید ب م ای ن

در طرح تحو ناا سمم .قد های اساسی برداش تم

نکتم توعم شود م انجا این ماالدم در ساس استانها

شده اس.؛ ولی هنوز در ع  .اهش نابرابری مناطق

صورش گرفتم اس .و با توعم بم این م ا ر تخ.ها

ع رافیایی و اهش ع د دسترس ی ب م دلی م ت وان

در بیمارستانهای بزرگ مرا ز اس تانه ا عم ز ش ده

پردات  .ا بیم اران راه درازی در پ یش اس  .از

م ای ن پ ژوهش در س اس

طر

اس  .در ص ورتی

دی ر ن ابرابری در توزی ز ای ن هزین مه ا ب ین

ش رستانها صورش گی رد احتم ا دارد م ر ریب

تانوارها در استانها بسیار زیاد اس .دول.ها باید با

عینی بیشتر از مقدار بم دس  .آم ده در ای ن ماالد م

افزایش امکاناش ب داشتی و درمانی در نقا محرو و

شود نتایج این ماالدم فقط نشان دهنده وعود برابری

این

در توزیز تخ.های بیمارستانی بوده و این نتیج م ب م

با اتتصاص ماهای مالی بم روشهای مختل
نابرابری را اهش دهند لذا برای نیم بم هد

مقد

مدنی افی بودن این تخ.ها نیس.

محرومی .زدا ی بد د از پی روزی انق مب اس ممی،

یکی از محدودی.های ماالدم حارر ،مبود ماالداش

طرحهای مختلفی ب م اع را در آم ده اس  .م از آن

مربو بم پیشینم مور وع ای ن تحقی ق و مح دودی.

عملم میتوان س میمبندی تخ.های بیمارستان ،ایجاد

دی ر ،دسترسی بم آمارهای بم روز بود بم دلیم حجا

بیمارستانهای عدید در مناطق مح رو و م واردی از

وس یز دادهه ای مرب و ب م ان واع هزین م ت انوار و

این قبیم را نا برد آنچم مسلا اس .این م اع رای

بخشهای مختل

بستری در بیمارستانهای ش ور و

چن ین ط رحه ایی ت أثیر ت ود را در من اطق مح رو

علیرغا وعود بخشهای تخصصی و فوق تخصص ی

تواهد گذاش .لیکن ع  .هر چم ب ت ر اع را ش دن

بستری بم دلیم عد وعود تم امی ای ن بخ شه ا در

ای ن ط رحه ا ،ر روریت رین ام ر ،بررس ی تد داد

استانهای شور و تدمیاناپ ذیر ب ودن آن ب م تم امی

تخ.های بیمارستان استانها و ش رهای تابز استانه ا

بیمارستانها ،فقط بخشهای پایم و اصلی بیمارستانها

با پارامترها و شاتصهای می و مدتبر میباشد ت ا از

در این ماالدم وارد گردید و فق ط تخ .ه ای فد ا

ای ن طری ق فرص .ه ای دس تیابی ب م تخ .ه ای

بدون در نار گرفتن پرو ههای در حا س ات .و ی ا

بیمارستان استانها با همدی ر مورد مقایسم قرار گیرد

تکمیم مورد تحلیم و بررسی قرار گرف.

از طر
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سو و افزایش ساس آگاهی و انتااراش ب داشتی اف راد

ور دی .رف اهی و اقتص ادی عامد م هزین م ت انوار

میزان همبستگی توزیع تخت بستری با هزینه خانوار

علی ماهر و همکاران

پيشنهادها

های تصوصی نیز با توعم بم ش اتصه ای حاص لم
داده شود

مجوز تأسی

پیشن اد میشود میتمای تخصصی عملک رد برق راری
های بیمارستانی را با توع م ب م س اس.و توسدم تخ
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سپاسگزاری

این مقالم حاصم پایانناممای با عن وان بررس ی می زان
 بس تری ب ا هزین م ت انوار در.همبست ی توزیز تخ
 ت دماش.ایران مقاز ارشناسی ارشد رشتم م دیری
.  ب ود از مداون1394 ب داش تی و درم انی در س ا
 درم ان و آم وزش پزش کی،. درمان وزارش ب داش
همچنین مر ز آمار شور م در انجا این پژوهش م ا
را یاری نمودند ما تشکر و س اس زاری را داری ا

بندی استانهای مح رو م ورد نا ارش.بندی و اولی
قرار دهند همچنین در تدوین برناممهای وتاه م دش
و میان مدش وزارشتانم مربوطم برناممهای الز برای
اهش رریب عینی پیشبینی و اعرا گردد و پیشن اد
ه ای.  تج ی ز و توس دم تخ، م یش ود تأس ی
بیمارستانی با نار و تصویب میتم ناارش انجا شود
و هر گونم تصویب ب ا توعی م توس ط ش اتصه ای
بیمارس تان

 برای تأسی.مربوطم انجا شود در ن ای
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Abstract
Introduction: Inequality in distribution of medical resources, including hospital beds, is
important in providing optimal health care. This study aimed to determine the relationship
between the distribution of hospital beds in Iran and household expenditure as one of the
indicators of the economic and social status.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted via document method and using
household expenditure data in 2014 provided by the Statistical Center of Iran as well as the
data of the Ministry of Health on the distribution of hospital beds in all provinces of the
country. Spearman correlation test was used to find the correlation between hospital beds
distribution and households’ expenditure and Gini coefficient was used to evaluate inequality
in Distribution of Hospital Inpatient beds. Data analysis was conducted through SPSS22
software.
Results: There was a direct relationship between food and non-food expenditures of urban
households and distribution of special care beds, surgery beds and general beds in hospitals
ofIran provinces. But, this relationship was not significant for rural households. Gini
coefficient index was equal to 0.281 which indicates great equality.
Conclusion: If inpatient beds be considered as the criterion for the distribution of health
services in the provinces, little inequality is adhered. On the other hand, the inequality in the
distribution of health expenditures among rural households in Iran provinces is very high. The
government should increase health facilities and financial supports in deprived areas in order
to decrease these inequalities.
Keywords: Inpatient beds, Urban household expenditure, Rural households expenditure,
Distribution of bed, Inequality, Gini index
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