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خالصه گزارش در یک نگاه اجمالی:

سهم هزینه بهداشت و درمان از هزینه کل خانوارهای دارای سالمند 2 برابر این  √

سهم در خانوارهای بدون سالمند است.

استان های چهارمحال و بختیاری و گیالن و اصفهان بیشترین سهم هزینه بهداشت  √

و درمان از هزینه کل خانوار را دارند و حدود 3 برابر بیش از استان های سیستان 

و بلوچستان ایالم و خراسان جنوبی است که کمترین سهم هزینه بهداشت و درمان 

از هزینه کل خانوارها را دارند و حدود 1/5 برابر بیشتر از متوسط این سهم در 

کل کشور است.

در تفکیک بیستک های درآمدی، در هر بیستک، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل  √

هزینه خانوارهای با سالمند دو برابر خانوارهای بدون سالمند است. در مقایسه 

خانوارها(  )پردرآمدترین  پنجم  بیستک  در  سهم  این  درآمدی،  بیستک های  میان 

حدود 1/5 برابر بیشتر از بیستک اول )کم درآمدترین خانوارها( است. در حالی که 

سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه بهداشت خانوارهای با سالمند در بیستک 



پنجم حدود 10 برابر این سهم در بیستک اول و سهم هزینه خانوارهای با سالمند 

از کل هزینه ها در بیستک پنجم 7/5 برابر بیستک اول است.

برای خانوارهای  √ درمان  و  بهداشت  هزینه  کل  از  درمان  و  بهداشت  هزینه  سهم 

با سالمند در سطح کل کشور حدود 20 درصد از سهم هزینه بهداشت و درمان 

خانوارهای بدون سالمند بیشتر می باشد. حالی که سهم هزینه خانوارهای با سالمند 

از کل هزینه خانوارها حدود 6 درصد از خانوارهای بدون سالمند کمتر است. بدان 

معنا که خانوارهای با سالمند علیرغم محدود بودن بودجه هزینه شان نسبت به 

خانوارهای بدون سالمند، سهم بیشتری را به هزینه بهداشت و درمان اختصاص 

می دهند و احتماالً از سایر هزینه هایشان چشم پوشی می کنند.

نتایج بررسی در سطح شهری و روستایی مشابه نتایج کل کشور می باشد و تفاوت  √

معناداری میان نتایج حاصل از بررسی در کل کشور و نتایج حاصل از بررسی 

شهر و روستا نیست.



چکیده:

یکی از هزینه هایی که بر هر جامعه ای تحمیل می شود، هزینه های بهداشت 
و درمان است. به جز بیماران خاص، عمومًا بیشترین هزینه بهداشت و درمان 
هزینه  در  هزینه  این  که  بنابراین سهمی  دارد.  اختصاص  جامعه  به سالمندان 
کل خانوار دارد می تواند میزان اهمیت آن را در تخصیص درآمد خانوارها و 
در نهایت یک جامعه نشان دهد. در این گزارش، به کمک ریز داده های پیمایش 
خانوار که ساالنه توسط مرکز آمار ایران استخراج می شود، به بررسی سهم 
هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند پرداختیم. و 
این بررسی را نخست به تفکیک شهر و روستا و کل کشور و سپس به تفکیک 
استان ها و بیستک های درآمدی انجام دادیم. نتایج نشان داد که این سهم، در 
بدون سالمند است. در  برابر خانوارهای  تقریبًا دو  دارای سالمند  خانوارهای 
تفکیک استان ها ، نتایج نشان داد که به طور کلی در استان سیستان و بلوچستان 
کمترین سهم از هزینه های خانوارها به هزینه بهداشت و درمان اختصاص یافته 
است. در استان های مرکزی و گیالن و قزوین سهم هزینه بهداشت و درمان از 
کل هزینه خانوارها بیش از سایر استان ها است. در تفکیک بیستک های درآمدی 
نیز مشخص شد که این سهم در گروه های باالی درآمدی )بیستک های چهارم 
و پنجم( حدود دو برابر بیش از میزان این سهم در گروه های پایین درآمدی 

)بیستک های اول و دوم( می باشد.
واژگان کلیدی: سالمند، سهم هزینه بهداشت و درمان خانوار، هزینه کل خانوار





مقدمه:

در مسیر توسعه هر کشور، رشد اقتصادی اهمیت بسزایی دارد زیرا این رشد 

عماًل در موارد مختلف هزینه می شود تا اهداف توسعه ای را محقق سازد. یکی 

از این هزینه ها، هزینه بهداشت و درمان است. از سوی دیگر، جمعیت هر کشور 

در سن کار یا سن بازنشستگی )و به طور کلی سالمندی( نیز می تواند در جهت 

ایجاد درآمد و یا هزینه ساز بودن بسیار قابل بحث و مورد توجه سیاست گذاران 

باشد. با توجه به اینکه سالمندی، وضعیتی است که بخشی از رشد را به واسطه 

هزینه ساز بودن در حوزه بهداشت و درمان، مصرف می کند بنابراین بررسی 

هزینه بهداشت و درمان سالمندان را پر اهمیت می سازد. عدم سالمت سالمندان، 

سایر اعضای خانوار را از بعد زمانی و مالی درگیر خواهد کرد و آنان می بایست 

منابع مالی و البته زمانی شان را در اختیار سالمند خانواده شان قرار دهند و به 

این ترتیب میزان پس انداز آتی شان را تحت شعاع قرار می دهد. در سطح کالن 

جامعه نیز بخشی از منابع مالی کشور به این گروه سالمندان اختصاص می یابد. 

از سوی دیگر، برخی بیماری های سالمندان از جمله بیماری های عفونی به دلیل 

مسری بودن می تواند بر سالمت اعضای خانوار به عنوان سرمایه های انسانی 
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اثرگذار باشد. به این ترتیب، نسلی که به سالمندی نرسیده و در واقع نسل جوان، 

به عنوان سرمایه انسانی یک کشور که می توانند توسعه انسانی و در نهایت توسعه 

کشور را رقم بزنند، تحت تأثیر سالمندان خانواده و در نهایت جامعه هستند. 

آنچه  ببینند.  تدارک  حوزه  این  در  تمهیداتی  سیاست گذاران  است  الزم  بنابراین 

روشن است، برقراری نظام تأمین اجتماعی به عنوان کلیدی ترین ابزار سیاست گذار 

برای ارتقای رفاه سالمندان است اما به دلیل اینکه همه موارد هزینه ای سالمندان را 

تحت پوشش قرار نمی دهد می تواند ابزارهای مکمل برای برداشتن موانع در این حوزه 

تدارک شوند.

درمان  و  بهداشت  هزینه های  وضعیت  شدن  روشن تر  برای  اساس،  این  بر 

خانوارهای دارای سالمند در این گزارش، سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارهایی 

که دارای سالمند هستند از مجموع هزینه های خانوار را محاسبه و بررسی کردیم تا 

بدانیم این گروه از جمعیت )سالمندان( در واقع چه میزان هزینه بهداشت و درمان بر 

جامعه تحمیل می کنند. 

الزم است ابتدا چند مفهوم مورد استفاده را تعریف و سپس محاسبات ارائه می شوند:

هزینه کل خانوارها: ارزش ریالی کاالها یا خدماتی است که توسط خانوار  ●

برای خود، خانوارهای دیگر، دستگاه های دولتی و غیردولتی صرف می شود و شامل 

دو دسته مصرفی و غیر مصرفی است. پس انداز و وام و بازپرداخت وام و پرداخت 

برای سایر معامالت مالی در هزینه خانوار منظور نمی شوند. در کل ارزش پولی کاالها 

و خدماتی که خانوار خرید یا مصرف می کند. )مرکز آمار ایران، 1393: 323ص(

سازمان  ● البته  است.  سالمند  سال   65 باالی  فرد  ساده  زبان  به  سالمند: 

بهداشت جهانی سن 60 تا 74 سال را سن سالمند بدون سالمند و 75 تا 90 را سالمند 
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و 90 به باال را خیلی سالمند در نظر می گیرد. در این گزارش باالی 65 سال را به طور 

کل سالمند در نظر گرفته ایم. )نحوی نژاد، 1393(

بیستک: طبقه بندی خانوارها بر حسب درآمد است. به این ترتیب که کل  ●

خانوارها به 5 طبقه تقسیم می شوند و هر طبقه یا بیستک شامل 20 درصد جمعیت 

هستند. به نحوی که بیستک های اول و دوم مربوط به خانوارهای کم درآمد است و 

بیستک های چهارم و پنجم مربوط به خانوارهای پردرآمد است.

تعداد  اساس  بر  را  خانوار  هر  اعضای  تعداد  که  است  مقیاسی  معادل:  مقیاس 

تعریف   AE=(A+αK)θ رابطه  توسط  می کند.  محاسبه  خانواده  آن  بزرگساالن 

می شود که در آن AE مقیاس معادل، A نشان دهنده تعداد بزرگساالن در خانوار 

)18 سال به باال(، K نشان دهنده تعداد کودکان )18 سال به پایین(،  هزینه کودکان 

و  منعکس کننده درجه صرفه جوی های ناشی از مقیاس می باشد. در محاسبات این 

گزارش ، α برابر0/4 و θ برابر0/85در نظر گرفته شده اند. )اُدانل و دیگران، 2007(

محاسبات و تحلیل نتایج:

در این گزارش از ریز داده های پیمایش های هزینه- درآمد خانوارها مربوط به 

سال 1394 که توسط مرکز آمار ارائه می شود استفاده شده است. محاسبات مربوطه 

به کمک نرم افزار استتا انجام شده اند. در این گزارش، سن سالمندی را از 65 سال به 

باال در نظر گرفته ایم به طوری که خانوارهای دارای عضو سالمند باالی 65 سال را 

به عنوان خانوار با سالمند و خانوارهایی که عضو باالی 65 سال نداشته اند را به عنوان 

خانوار بدون سالمند در نظر گرفته ایم. مجموع هزینه های بهداشت و درمان خانوارها 

و مجموع هزینه های خانوارها استخراج شده و سهم هزینه بهداشت و درمان از کل 
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تفکیک  نیز  تفکیک شهری و روستایی و کل کشور و  به  هزینه خانوار محاسبه و 

استان های کشور و نیز بیستک های درآمدی برآورد شده اند. الزم به ذکر است که 

بعد  )به عنوان شاخص جایگزین  معادل  مقیاس  اساس  بر  متوسط هزینه خانوارها 

خانوار( تعدیل شده اند و سپس برای محاسبه میانگین هزینه ها، در متوسط مقیاس 

معادل ضرب شده اند تا نتیجه بر حسب یک خانوار قابل تحلیل باشد.

1- توصیف آماری داده ها:

توصیف آماری داده های اصلی در این گزارش به شرح زیر ارائه شده است:

جدول1: توصیف آماری هزینه کل خانوارها در سال 1394- بر حسب ریال

تعداد خانوارهای نمونه کمینهبیشینهانحراف معیارمیانگین
مورد مطالعه

187،000،000151،000،0004،620،000،0001،234،38838،252

جدول2: توصیف آماری هزینه های بهداشت و درمان خانوارها در سال -1394 بر حسب ریال

تعداد خانوارهای نمونه کمینهبیشینهانحراف معیارمیانگین
مورد مطالعه

13،800،00047،100،0003،850،000،000038،252

2- سهم هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و خانوارهای 
بدون سالمند به تفکیک روستایی و شهری و کل کشور:

این بخش هزینه های کل خانوار و هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای  در 

شهری و روستایی و کل کشور به تفکیک محاسبه شده است. سپس سهم هزینه های 

بهداشت و درمان خانوارها از کل هزینه هایشان استخراج شده است که در جدول زیر 

مشاهده می شود:
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جدول3: وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند در سال 1394

ات
ص

شخ
م ور

ش
ل ک

ک

یی
ستا

رو

ری
شه

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

اد 
عد

ت
ها

وار
خان

88
16

29
43

6

51
29

14
25

2

36
87

15
18

4

نه 
زی

ط ه
س

تو
م

 و 
ت

ش
هدا

ب
ها 

وار
خان

ن 
رما

د
ل(

ریا
(

21
,50

0,0
00

18
,50

0,0
00

17
,50

0,0
00

14
,90

0,0
00

27
,10

0,0
00

21
,80

0,0
00

هم 
س

نه 
زی

ه
ت 

ش
هدا

ب
ن 

رما
و د

ها 
وار

خان
ل 

ز ک
ا

نه 
زی

ه
ت 

ش
هدا

ب
ن 

رما
و د

صد(
در

(

54 46 54 46 55 44

ل 
ه ک

ین
هز

ط 
س

تو
م

ل(
ریا

ا )
ره

نوا
خا

15
3,0

00
,00

0

20
6,0

00
,00

0

11
9,0

00
,00

0

16
5,0

00
,00

0

20
2,0

00
,00

0

24
4,0

00
,00

0

نه 
زی

م ه
سه

ها 
وار

خان
ل 

ز ک
ا

ی 
ها

نه 
زی

ه
ها 

وار
خان

صد(
در

(

43 57 42 58 45 55

نه 
زی

م ه
سه

ت 
ش

هدا
ب

ن 
رما

و د
از 

ها 
وار

خان
ل 

ه ک
ین

هز
صد(

در
ا )

نه
آ

10 6 11 6 10 6

با سالمند عبارت اند از خانوارهای دارای سالمند باالی 65 سال.
بدون سالمند عبارت اند از خانوارهای بدون سالمند باالی 65 سال )دارای اعضای کمتر از 65 سال(.

منبع: یافته های پژوهش
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همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می کنیم، سهم هزینه بهداشت و درمان 

از هزینه کل خانوارهای دارای سالمند چه در سطح کشوری و چه در سطح شهری 

و روستایی حدوداً دو برابر این سهم در خانوارهای بدون سالمند می باشد. به طور 

معادل 10 درصد  با سالمند  خانوارهای  برای  کل کشور  در سطح  این سهم  مثال 

6 درصد می باشد. همان طور که مشاهده  و برای خانوارهای بدون سالمند معادل 

می شود سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه بهداشت و درمان خانوارهای 

با سالمند در سطح کل کشور معادل 54 درصد و خانوارهای بدون سالمند معادل 

46 درصد می باشد یعنی این سهم برای خانوارهای با سالمند حدود 20 درصد از 

سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارهای بدون سالمند بیشتر می باشد. این در حالی 

است که سهم هزینه خانوارهای با سالمند از کل هزینه خانوارها )معادل 43 درصد( 

حدود 6 درصد از خانوارهای بدون سالمند )معادل 57 درصد( کمتر است. مالحظه 

می شود که تخصیص هزینه بهداشت و درمان خانوارهای با سالمند نسبت به بدون 

سالمند علیرغم سهم پایین هزینه کل آنها، بیشتر است. بنابراین نیاز این خانوارها به 

پوشش های هزینه بهداشت و درمان بسیار بیشتر از خانوارهای بدون سالمند است. 

در سطح کالن نیز، نشانه سهمی از رشد کشور است که صرف این هزینه می شود و 

این هزینه خواسته و ناخواسته به جامعه تحمیل می گردد.

بدون  تعداد خانوارهای  با  مقایسه  در  دارای سالمند  تعداد خانوارهای  همچنین 

سالمند کمتر هستند و نشان می دهد که اکثر خانوارهای کشور بدون سالمند هستند 

و هزینه های بهداشت و درمان در حال حاضر بسیار کمتر از مهر و موم های آتی یا 

دهه های آتی خواهد بود که این نسل بدون سالمند به مرحله سالمندی خواهند رسید.

در نمودار زیر نیز سهم هزینه بهداشت و درمان و سهم هزینه کل خانوار و نیز 
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سهم هزینه بهداشت از هزینه کل را ترسیم کرده ایم که تفاوت های ذکر شده در جدول 

باال و توضیحات مربوطه را به وضوح نشان می دهند:
نمودار 1: مقایسه سهم هزینه های بهداشت و درمان خانوارها به هزینه کل/ سهم هزینه های 

بهداشت و درمان خانوارها به کل هزینه بهداشت و درمان/ سهم هزینه خانوارها به کل هزینه میان 
خانوارهای با سالمند و بدون سالمند )در سطح کشور و شهر و روستا(- بر حسب درصد

در نمودار زیر نیز میزان متوسط هزینه های بهداشت و درمان و هزینه کل خانوارها 

را در سه سطح روستا و شهر و کشور را جهت مقایسه سهل تر ترسیم کردیم:
نمودار 2: مقایسه متوسط هزینه های کل و متوسط هزینه های بهداشت ودرمان خانوارها در سطح 

کل کشور با روستایی و شهری - بر حسب ریال



/   موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 20

3- سهم هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و خانوارهای بدون 
سالمند به تفکیک استان های کشور )در سطح روستایی و شهری و کل کشور(:

این بخش هزینه های کل خانوار و هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای  در 

شهری و روستایی و کل کشور به تفکیک محاسبه شده است. سپس سهم هزینه های 

بهداشت و درمان خانوارها از کل هزینه هایشان استخراج شده است که در جدول زیر 

مشاهده می شود:
جدول4: وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند به تفکیک 

استان های کشور و در سطح کل کشور در سال 1394

استان

کل کشور

متوسط هزینه بهداشت و 
درمان خانوارها )ریال(

متوسط هزینه کل خانوارها 
)ریال(

سهم هزینه 
بهداشت و درمان 

خانوارها از هزینه 
کل آنها )درصد(

تعداد خانوارها

بدون با سالمند
سالمند

با بدون سالمندبا سالمند
سالمند

بدون 
سالمند

با 
سالمند

بدون 
سالمند

چهارمحال 
و بختیاری

34,800,00028,800,000210,000,000279,000,00014/98/4216751

26,600,00027,500,000158,000,000233,000,00014/69/8377828گیالن

28,200,00026,500,000173,000,000257,000,00013/98/5402979اصفهان

26,600,00018,700,000127,000,000202,000,00013/862391118هرمزگان

58,600,00033,900,000356,000,000329,000,00013/16/33591657تهران

22,100,00018,500,000131,000,000203,000,00012/86/34151029مرکزی

19,900,00021,600,000117,000,000190,000,00012/78/4247795قم

27,300,00020,900,000144,000,000204,000,00012/65/8253753قزوین

29,500,00018,700,000224,000,000243,000,00010/95/3158926البرز

خراسان 
رضوی

18,400,00011,800,000173,000,000191,000,00010/84/23581261
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استان

کل کشور

متوسط هزینه بهداشت و 
درمان خانوارها )ریال(

متوسط هزینه کل خانوارها 
)ریال(

سهم هزینه 
بهداشت و درمان 

خانوارها از هزینه 
کل آنها )درصد(

تعداد خانوارها

بدون با سالمند
سالمند

با بدون سالمندبا سالمند
سالمند

بدون 
سالمند

با 
سالمند

بدون 
سالمند

16,600,00013,900,000121,000,000160,000,00010/86/32641073گلستان

13,100,00010,600,000931,000,000119,000,00010/66274992کرمان

21,300,00018,500,000164,000,000211,000,00010/56/7348895کرمانشاه

24,200,00023,500,000172,000,000222,000,00010/27/43561112فارس

14,500,00015,500,000121,000,000161,000,00010/26/5269705سمنان

18,800,00014,600,000164,000,000189,000,000106/4299782اردبیل

21,500,00018,500,000153,000,000206,000,000106881629436کل کشور

آذربایجان 
شرقی

20,400,00019,900,000175,000,000214,000,0009/97/6330949

خراسان 
شمالی

14,500,00017,100,000111,000,000186,000,0009/76/23011091

20,800,00016,500,000173,000,000241,000,00094/9242864مازندران

28,200,00024,100,000200,000,000225,000,000972791080خوزستان

15,000,00019,200,000125,000,000230,000,0008/75/1304921یزد

18,100,00019,200,000137,000,000185,000,0008/55/7318899همدان

19,300,00016,500,000137,000,000160,000,0008/54/7226835لرستان

آذربایجان 
غربی

15,600,00014,200,000166,000,000192,000,0007/54/7275902

15,300,00016,100,000153,000,000226,000,0006/84/6214864بوشهر

13,700,00012,800,000123,000,000184,000,0006/74/6258874زنجان

14,400,00015,500,000137,000,000187,000,0006/44/9184700کردستان

کهگیلویه و 
بویر احمد

11,200,00011,500,000150,000,000209,000,0006/44/3231899
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استان

کل کشور

متوسط هزینه بهداشت و 
درمان خانوارها )ریال(

متوسط هزینه کل خانوارها 
)ریال(

سهم هزینه 
بهداشت و درمان 

خانوارها از هزینه 
کل آنها )درصد(

تعداد خانوارها

بدون با سالمند
سالمند

با بدون سالمندبا سالمند
سالمند

بدون 
سالمند

با 
سالمند

بدون 
سالمند

خراسان 
جنوبی

6,391,89210,900,000808,000,000167,000,0006/34/9396931

9,807,2339,837,250116,000,000155,000,0005/84/4238766ایالم

سیستان و 
بلوچستان

5,653,9268,567,942751,000,000127,000,00032/71861205

     
منبع: یافته های پژوهش

همان طور که از جدول شماره 4 مشخص است سهم هزینه های بهداشت و درمان 

خانوارهای با سالمند از هزینه کل در استان های باالی جدول همچون چهارمحال و 

بختیاری و گیالن و اصفهان تقریبًا دو برابر این سهم در خانوارهای بدون سالمند 

است. اما در استان های پایین جدول همچون سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 

و ایالم این سهم برای هر دو گروه با سالمند و بدون سالمند کمتر از دو برابر و تقریبًا 

نزدیک به هم هستند و این امر می تواند گویای فقر سالمت یا مراکز بهداشت و درمان 

در این استان ها نیز باشد که در عمل، فقدان این امکانات باعث می شود تا تفاوتی در 

هزینه بهداشت ودرمان خانوارها ایجاد نشود.

بعالوه، در خانوارهای با سالمند، استان های سیستان و بلوچستان و ایالم و خراسان 

جنوبی به ترتیب معادل 3 و 5/8  و 6/3 درصد کمترین سهم هزینه بهداشت و درمان 

از کل هزینه خانوار و استان های چهارمحال و بختیاری و گیالن و اصفهان به ترتیب 

معادل 14/9 و 14/6 و 13/9 درصد بیشترین سهم را دارا هستند. یعنی این سهم به طور 
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متوسط در سه استان دارای بیشترین سهم یعنی استان های چهارمحال و بختیاری و 

گیالن و اصفهان حدود 3 برابر بیش از سهم سه استان های سیستان و بلوچستان و 

ایالم و خراسان جنوبی و حدود 1/5 برابر بیش از متوسط این سهم در کل کشور است. 

توضیحات مذکور از تفاوت میان سهم هزینه بهداشت از هزینه کل میان استان های 

کشور را می توان در نمودار زیر )نمودار شماره 3( مشاهده نمود:
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جدول5: وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند به تفکیک 
استان های کشور و در سطح شهری در سال 1394

استان

شهری

متوسط هزینه بهداشت و 
درمان خانوارها )ریال(

متوسط هزینه کل خانوارها 
)ریال(

سهم هزینه 
بهداشت و درمان 
خانوارها از هزینه 

کل آنها )درصد(
تعداد خانوارها

بدون سالمندبا سالمندبدون سالمندبا سالمند
با 

سالمند
بدون 
سالمند

با 
سالمند

بدون 
سالمند

44,200,00026,600,000179,000,000234,000,00016685330قزوین

35,500,00033,600,000208,000,000278,000,0001510139401گیالن

40,300,00032,700,000260,000,000298,000,000149166542اصفهان

31,100,00024,600,000165,000,000271,000,00014684474هرمزگان

26,200,00019,900,000175,000,000233,000,000136118480مرکزی

28,600,00019,900,000196,000,000249,000,000136128424کرمانشاه

65,300,00037,800,000415,000,000374,000,0001362781249تهران

20,900,00013,400,000140,000,000153,000,000126107492کرمان

21,000,00015,700,000145,000,000192,000,000116124532گلستان

خراسان 
رضوی

25,900,00014,800,000208,000,000219,000,000104147628

22,900,00022,400,000167,000,000218,000,000106140492همدان

20,900,00015,500,000184,000,000206,000,000106137446اردبیل

21,800,00021,600,000164,000,000212,000,00010887476قم

31,200,00021,400,000280,000,000278,000,00010566441البرز

27,100,00021,800,000202,000,000244,000,000106368715184کل کشور

آذربایجان 
شرقی

19,300,00021,400,000174,000,000244,000,00097138468

3,600,00031,300,000149,000,000275,000,00097143504خوزستان

چهارمحال 
و بختیاری

22,400,00038,700,000214,000,000319,000,00091091381
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استان

شهری

متوسط هزینه بهداشت و 
درمان خانوارها )ریال(

متوسط هزینه کل خانوارها 
)ریال(

سهم هزینه 
بهداشت و درمان 
خانوارها از هزینه 

کل آنها )درصد(
تعداد خانوارها

بدون سالمندبا سالمندبدون سالمندبا سالمند
با 

سالمند
بدون 
سالمند

با 
سالمند

بدون 
سالمند

17,600,00020,400,000164,000,000185,000,0009795389سمنان

26,700,00025,500,000249,000,000267,000,00087149539فارس

16,000,00017,800,000144,000,000228,000,00084112495یزد

خراسان 
شمالی

16,300,00019,800,000130,000,000228,000,00086141555

آذربایجان 
غربی

18,100,00014,400,000189,000,000219,000,00074111433

20,400,00023,800,000176,000,000199,000,0007599387لرستان

12,100,0009,859,934138,000,000187,000,00074108375ایالم

14,800,00013,900,000137,000,000209,000,00074126484زنجان

19,000,00018,300,000206,000,000280,000,00065102403مازندران

16,400,00016,400,000162,000,000220,000,0006456350کردستان

کهگیلویه 
و بویر 

احمد
13,700,00013,100,000199,000,000255,000,0006487450

17,100,00015,900,000177,000,000250,000,00064108465بوشهر

خراسان 
جنوبی

8,119,89115,200,000109,000,000201,000,00066142488

سیستان و 
بلوچستان

8,455,21810,300,000101,000,000160,000,0003373611

منبع: یافته های پژوهش

و  بهداشت  هزینه  سهم  است،  داده شده  نشان   5 شماره  جدول  در  که  همان طور 

درمان خانوارهای دارای سالمند در استان های ابتدای جدول همچون قزوین و گیالن و 
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اصفهان دو برابر خانوارهای بدون سالمند می باشد. این سهم در استان های پایین جدول 

همچون سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد برای 

خانوارهای با سالمند و بدون سالمند تقریباً برابر هستند. در مقایسه استان های با سهم 

باالتر با استان های پایین تر جدول، این سهم برای خانوارهای با سالمند، در استان های 

سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی و بوشهر به ترتیب معادل 3 و 6 و 6 درصد کمترین 

و در استان های قزوین و گیالن و اصفهان معادل 16 و 15 و 14 درصد بیشترین بوده 

است. یعنی سهم هزینه بهداشت ودرمان از هزینه کل در سه استان با بیشترین سهم هزینه 

بهداشت، به طور متوسط 3 برابر بیش از سه استان دیگر با کمترین سهم است.
جدول6: وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند به تفکیک 

استان های کشور و در سطح روستایی در سال 1394

استان

روستایی

 متوسط هزینه بهداشت و
درمان خانوارها )ریال(

 متوسط هزینه کل خانوارها
)ریال(

 سهم هزینه
 بهداشت و درمان
 خانوارها از هزینه
کل آنها )درصد(

تعداد خانوارها

 بابدون سالمندبا سالمندبدون سالمندبا سالمند
سالمند

 بدون
سالمند

 با
سالمند

 بدون
سالمند

 چهارمحال
44,000,00018,900,000205,000,000236,000,000206125370و بختیاری

34,400,00019,700,000162,000,000187,000,00015681408تهران

18,700,00021,600,00094,700,000159,000,0001510160319قم

21,700,00021,600,000130,000,000189,000,000149238427گیالن

19,800,00019,300,000117,000,000208,000,000148236437اصفهان

24,100,00014,400,000107,000,000152,000,000146155644هرمزگان

20,400,00017,300,000115,000,000177,000,000136297549مرکزی

22,100,00021,400,000118,000,000178,000,000138207573فارس

 خراسان
13,700,0009,142,01891,300,000162,000,000124211633رضوی
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استان

روستایی

 متوسط هزینه بهداشت و
درمان خانوارها )ریال(

 متوسط هزینه کل خانوارها
)ریال(

 سهم هزینه
 بهداشت و درمان
 خانوارها از هزینه
کل آنها )درصد(

تعداد خانوارها

 بابدون سالمندبا سالمندبدون سالمندبا سالمند
سالمند

 بدون
سالمند

 با
سالمند

 بدون
سالمند

22,000,00014,900,000149,000,000206,000,000115140461مازندران

12,900,00010,300,000100,000,000132,000,000116174316سمنان

 خراسان
13,200,00014,500,00093,900,000142,000,000117160536شمالی

28,300,00016,200,000186,000,000212,000,00011592485البرز

 کل
17,500,00014,900,000119,000,000165,000,000116512914252کشور

 آذربایجان
21,100,00018,500,000173,000,000165,000,000108192481شرقی

18,500,00010,700,000108,000,000127,000,000104127448لرستان

16,800,00013,400,000146,000,000163,000,000107162336اردبیل

18,900,00016,500,000126,000,000180,000,000105168423قزوین

13,100,00011,900,000102,000,000126,000,000107140541گلستان

8,261,4728,059,43466,000,000868,000,00096167500کرمان

14,500,00020,600,000114,000,000232,000,00096192426یزد

16,100,00017,000,000144,000,000177,000,00087220471کرمانشاه

21,200,00017,300,000149,000,000179,000,00086136576خوزستان

 آذربایجان
13,700,00013,900,000149,000,000165,000,00075164469غربی

13,600,00014,600,000125,000,000155,000,00076128350کردستان

12,800,00014,900,000110,000,000142,000,00075178407همدان

 کهگیلویه
 و بویر
احمد

9,731,5819,837,582121,000,000161,000,00075144449

13,600,00016,500,000129,000,000196,000,00075106399بوشهر

12,500,00011,500,000109,000,000153,000,00065132390زنجان
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استان

روستایی

 متوسط هزینه بهداشت و
درمان خانوارها )ریال(

 متوسط هزینه کل خانوارها
)ریال(

 سهم هزینه
 بهداشت و درمان
 خانوارها از هزینه
کل آنها )درصد(

تعداد خانوارها

 بابدون سالمندبا سالمندبدون سالمندبا سالمند
سالمند

 بدون
سالمند

 با
سالمند

 بدون
سالمند

 خراسان
5,392,3906,045,38965,200,000130,000,00063254443جنوبی

7,490,2319,806,90297,500,000123,000,00055130391ایالم

 سیستان و
4,116,8965,919,64660,000,00090,700,00032113594بلوچستان

       
منبع: یافته های پژوهش

با توجه به جدول شماره 6، سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند 

در استان های ابتدای جدول همچون چهارمحال و بختیاری و تهران و قم حدوداً دو 

پایین جدول  استان های  در  این سهم  اما  می باشد.  بدون سالمند  خانوارهای  برابر 

همچون سیستان و بلوچستان و ایالم برای خانوارهای با سالمند و بدون سالمند 

برابر هستند و به سمت باالی جدول این فاصله شکل گرفته و بیشتر می شود. سهم 

هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند از کل هزینه شان در استان های 

چهارمحال و بختیاری و تهران و قم )معادل 20 و 15 و 15 درصد( بیشترین و به طور 

متوسط حدود 3/5 برابر استان های سیستان و بلوچستان و ایالم و خراسان جنوبی 

با کمترین سهم )به ترتیب معادل 3 و 5 و 6 درصد( می باشند. 

4- سهم هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و خانوارهای 
بدون سالمند به تفکیک بیستک های درآمدی )در سطح روستایی و شهری و 

کل کشور(:

در این قسمت به تفکیک سطح درآمدی یا توزیع درآمدی خانوارها پرداختیم و 



/   موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 30

سهم هزینه های بهداشت و درمان خانوارها را در گروه های متفاوت درآمدی محاسبه 

به نحوی که  بر اساس بیستک های درآمدی استفاده کردیم  از تقسیم بندی  کردیم. 

بیستک اول و دوم کم درآمدترین خانوارها و بیستک چهارم و پنجم پردرآمدترین 

گروه های درآمدی هستند. نتایج محاسبه را به تفکیک در سطح شهری و روستایی و 

کل کشور در جداول 7 و 8 و 9 ارائه شده اند:
جدول7: وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند به تفکیک 

بیستک های درآمدی خانوارها و در سطح کشوری در سال 1394

دی
رآم

ی د
ها

ک 
ست

بی

کل کشور

متوسط هزینه بهداشت و 
درمان خانوارها )ریال(

سهم هزینه 
بهداشت و 
درمان از 
کل هزینه 
بهداشت 
و درمان 
خانوارها 
)درصد(

متوسط هزینه کل خانوارها 
)ریال(

سهم 
هزینه 

خانوارها از 
کل هزینه 

)درصد(

سهم هزینه 
بهداشت 
و درمان 

خانوارها از 
هزینه کل 
آنها )درصد(

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

ند
الم

 س
با

ند
الم

 س
ون

بد

بیستک 
6,560,2035,572,0743255,900,00068,700,0003384اول

بیستک 
15,200,0008,435,75274126,000,000118,000,0006694دوم

بیستک 
21,500,00012,400,00095179,000,000164,000,00098105سوم

بیستک 
32,300,00016,900,000147247,000,000227,000,0001211115چهارم

بیستک 
71,700,00041,700,0003118473,000,000432,000,0002321137پنجم

کل 
کشور

21,500,00018,500,0005446153,000,000206,000,0005742106

منبع: یافته های پژوهش    
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با توجه به جدول شماره 7، سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارها از کل هزینه 

خانوارهای دارای سالمند در هر بیستک تقریبًا دو برابر این سهم در خانوارهای بدون 

سالمند در هر بیستک درآمدی است. همچنین این سهم در خانوارهای با سالمند در 

بیستک پنج نیز 1/5 برابر بیستک اول است که در نمودار شماره 4 در صفحه بعد 

نمایش داده شده است. 

بعالوه سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه بهداشت و درمان خانوارها در 

بیستک های درآمدی پنجم یعنی خانوارهای پر درآمدتر )31 درصد(، بسیار بیشتر و 

حدود 10 برابر این سهم در بیستک اول درآمدی یعنی خانوارهای کم درآمد )3 درصد( 

می باشد و به طور متوسط سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارها در بیستک های 

به  و دوم می باشد.  اول  بیستک های  در  این سهم  برابر   4/5 پنجم حدود  و  چهارم 

ظاهر این طور استنباط می شود که خانوارهای کم درآمد، هزینه بهداشت و درمان 

کمتری دارند. در حالی که سهم هزینه خانوارها از کل هزینه ها در بیستک پنجم حدود 

در  این سهم  متوسط  به طور  و  است  درآمدی  اول  بیستک  در  این سهم  برابر   7/5

بیستک های چهارم و پنجم حدود 4 برابر بیشتر از سهم خانوارهای بیستک های اول 

و دوم است که مقایسه این سهم ها نیز در نمودار شماره 5 در ادامه نشان داده شده 

است. در مجموع، سهم هزینه ای )کل و نیز بهداشت و درمان( برای بیستک های باالی 

درآمدی بیش از این سهم برای بیستک های پایین درآمدی است. می تواند بیانگر این 

باشد که احتمااًل با توجه به بودجه یا درآمد اندک خانوارهای کم درآمد، عماًل از مسیر 

درمان باز می مانند و از هزینه بهداشت و درمان خود می زنند تا بتوانند پاسخگوی 

دیگر هزینه های ضروری شان باشند. بنابراین همین امر می تواند در نهایت سهم هزینه 

بهداشت و درمان این خانوارها را نسبت به خانوارهای پردرآمد به شدت کاهش دهد.
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نمودار 4: مقایسه سهم هزینه بهداشت و درمان از هزینه کل خانوارهای با سالمند با خانوارهای 
بدون سالمند )در کل کشور(- بر حسب درصد

نمودار 5: مقایسه سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه بهداشت و درمان خانوارها و نیز سهم هزینه 
خانوارها از هزینه کل میان خانوارهای با سالمند و بدون سالمند )در کل کشور(- بر حسب درصد

در جداول شماره  8 و 9 در زیر به بررسی وضعیت سهم هزینه بهداشت ودرمان 

از کل هزینه خانوار در دو سطح روستایی و شهری پرداخته ایم:
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جدول8: وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند به تفکیک 
بیستک های درآمدی خانوارها و در سطح شهری در سال 1394

 بیستک های
درآمدی

شهری

 متوسط هزینه بهداشت و
درمان خانوارها )ریال(

 متوسط هزینه کل خانوارها
)ریال(

 سهم هزینه
 بهداشت و

 درمان خانوارها
 از هزینه کل
آنها )درصد(

 بابدون سالمندبا سالمندبدون سالمندبا سالمند
سالمند

 بدون
سالمند

8,420,7866,142,51678,900,00092,400,00073بیستک اول

 بیستک
دوم

18,500,0009,718,270159,000,000147,000,00094

 بیستک
سوم

27,400,00013,400,000221,000,000197,000,000105

 بیستک
چهارم

35,900,00021,900,000294,000,000270,000,000106

 بیستک
پنجم

80,700,00049,900,000564,000,000505,000,000138

27,100,00021,800,000202,000,000244,000,000106کل کشور
        

  منبع: یافته های پژوهش
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جدول9: وضعیت هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند به تفکیک 
بیستک های درآمدی خانوارها و در سطح روستایی در سال 1394

 بیستک های
درآمدی

روستایی

 متوسط هزینه بهداشت و
درمان خانوارها )ریال(

 متوسط هزینه کل خانوارها
)ریال(

 سهم هزینه
 بهداشت و

 درمان خانوارها
 از هزینه کل
آنها )درصد(

 بابدون سالمندبا سالمندبدون سالمندبا سالمند
سالمند

 بدون
سالمند

5,501,3234,960,8074480000056,300,00084بیستک اول

12,300,0007,439,09810000000096,000,00095بیستک دوم

18,400,00010,800,000145000000135,000,000105بیستک سوم

 بیستک
27,300,00014,500,000199000000184,000,000116چهارم

 بیستک
58,700,00031,000,000357,000,000333,000,000147پنجم

17,500,00014,900,000119,000,000165,000,000116کل کشور
           

منبع: یافته های پژوهش

جدول شماره 8 و9 نیز نشان می دهند که سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارها 

از کل هزینه خانوارهای دارای سالمند در هر بیستک تقریبًا دو برابر این سهم در 

خانوارهای بدون سالمند در هر بیستک درآمدی است. از سوی دیگر، این سهم برای 

بیستک های اول و دوم )خانوارهای کم درآمد( کمتر از بیستک های چهارم و پنجم 

نتایج بررسی در سطح شهری و روستایی  بنابراین  )خانوارهای پر درآمد( است. 

مشابه نتایج کل کشور می باشد و تفاوت معناداری میان نتایج حاصل از بررسی در 

کل کشور و نتایج حاصل از بررسی شهر و روستا نیست.
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جمع بندی:
با توجه به این نکته که رشد اقتصادی هر کشور در عمل چه در مسیر توسعه 

که خواسته و تصمیم سیاست گذار است و چه در مسیرهای غیرقابل پیش بینی هزینه 

می شود، در نظر داشتن هزینه بهداشت و درمان خانوارهای کشور به عنوان یکی از 

اینکه عمومًا بیشترین هزینه  با توجه به  البته  مهم ترین اقالم هزینه ای اهمیت دارد. 

بهداشت و درمان به نسل سالمند اختصاص می یابد الزم است تفکیک میان گروه 

سالمندان و غیر سالمند در پوشش دادن این هزینه های بهداشت و درمان خصوصًا 

در راستای اهداف تأمین اجتماعی صورت گرفته و به آن توجه داشت. لذا در این 

گزارش سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه خانوارهای ایران در سال 1394 

را برای خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند در سطح شهری و روستایی و کل 

کشور و نیز به تفکیک استان های کشور و بیستک های درآمدی بررسی کردیم. در 

این گزارش افراد باالی 65 سال را به عنوان سالمند در نظر گرفتیم و با استفاده از ریز 

داده های پیمایش های خانوارها که توسط مرکز آمار ایران ارائه می شود و به کمک 

نرم افزار استتا 12 به محاسبه و تحلیل نتایج پرداختیم.

نتایج حاکی از این واقعیت است که سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای 

سالمند تقریبًا دو برابر این سهم برای خانوارهای بدون سالمند است، علیرغم اینکه 

سهم هزینه بهداشت و درمان شان از کل هزینه بهداشت و درمان بیشتر، و سهم 

هزینه شان از کل هزینه خانوارها کمتر از خانوارهای بدون سالمند است. بدان معنا 

که با وجود بودجه هزینه ای اندک تر نسب به خانوارهای بدون سالمند، هزینه سالمت 

بیشتری را تقبل می کنند.



/   موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 36

در تفکیک استان ها، نتایج نشان داد که استان های چهارمحال و بختیاری و گیالن 

و اصفهان بیشترین سهم هزینه بهداشت و درمان از هزینه کل خانوار را دارند و 

حدود 3 برابر بیش از استان های سیستان و بلوچستان ایالم و خراسان جنوبی است 

که کمترین سهم هزینه بهداشت و درمان از هزینه کل خانوارها را دارند و حدود 1/5 

برابر بیشتر از متوسط این سهم در کل کشور است.

در تفکیک بیستک های درآمدی، در هر بیستک، سهم هزینه بهداشت و درمان از 

کل هزینه خانوارهای با سالمند دو برابر خانوارهای بدون سالمند است. در مقایسه 

میان بیستک های درآمدی، این سهم در بیستک پنجم )پر درآمدترین خانوارها( حدود 

5/1 برابر بیشتر از بیستک اول )کم درآمدترین خانوارها( است. بعالوه، سهم هزینه 

بهداشت و درمان از کل هزینه بهداشت و درمان خانوارهای با سالمند در بیستک های 

درآمدی پنجم یعنی خانوارهای پر درآمدتر، بسیار بیشتر و حدود 10برابر این سهم 

در بیستک اول درآمدی یعنی خانوارهای کم درآمد می باشد و به طور متوسط سهم 

4/5 برابر  هزینه بهداشت و درمان خانوارها در بیستک های چهارم و پنجم حدود 

این سهم در بیستک های اول و دوم می باشد. درحالی که سهم هزینه خانوارها از کل 

هزینه ها در بیستک پنجم حدود 7/5 برابر این سهم در بیستک اول درآمدی است و 

به طور متوسط این سهم در بیستک های چهارم و پنجم حدود 4 برابر بیشتر از سهم 

خانوارهای بیستک های اول و دوم است. می تواند بیانگر این باشد که احتماالً با توجه 

بازمی مانند  از مسیر درمان  اندک خانوارهای کم درآمد، عماًل  یا درآمد  به بودجه 

و از هزینه بهداشت و درمان خود می گذرند تا بتوانند پاسخگوی دیگر هزینه های 

ضروری شان باشند. بنابراین همین امر می تواند در نهایت سهم هزینه بهداشت این 

خانوارها را نسبت به خانوارهای پردرآمد به شدت کاهش دهد.
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بدون  تعداد خانوارهای  با  مقایسه  در  دارای سالمند  تعداد خانوارهای  همچنین 

سالمند کمتر هستند و نشان می دهد که در مجموع، خانوارهای کشور غیر سالمند 

هستند. به این ترتیب، هزینه های بهداشت و درمان در حال حاضر بسیار کمتر از مهر 

و موم های آتی یا دهه های آتی خواهد بود؛ زیرا در آینده که این نسل غیر سالمند 

به مرحله سالمندی خواهند رسید، هزینه های بهداشت و درمان بیشتر خواهد شد و 

پوشش های بیمه ای بیشتری را طلب می کند.
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