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بامرتبطاقتصاديهايهزینهنماید؛میمختلف تحمیلجوامعدرمردمبررامتفاوتیمالیفشارهايخدمات

درمانوتشخیصهترفته جکاربهخدماتهايهزینه:دادقرارتوانمیعمدهدو گروهدررابیماري

باعث هاهزینهاینحالهردر.بیمارفردکاريظرفیتوافت بازدهیازناشیدرآمدکاهشوبیماري

نیستآورتعجبلذا).2(اندازدفقردامبه را آناناستممکنوگردیدهخانوارهابرايمالیمشکالتایجاد

ازبسیاريدرو دانشگاهیان راسیاستگذارانهتوجامروزهمردمسالمتهايهزینهمورددرنگرانیکه

هاي هزینهبرابردرمردمحفاظتبهداشتجهانیسازمانرويهربه).5-3(کندمیجلبخودبهکشورها

توجهگذشتهدههطی).1(استکردهسالمت تعیینهاينظاماصلیهدفسهازیکیعنوانبهرابیماري

نتیجهتحلیل.استشدههدف انجاماینبهدستیابیدرسالمتنظامفهم عملکردوبراي تحلیلبسیاري

رویکردودرآمديرویکرد:دادانجامرویکرددووسیلهبهتوانرا مینظام سالمتدرخانوارمالیمشارکت

سالمت نظامبرايخانوارمالیهايپرداختحسببرتوزیع درآمددرتغییردرآمديرویکرددر.مالیبار

فقرخطزیربهسالمتهايپرداختبه علتکهخانوارهاییتعداددرتغییراساسبرکهشودمیبررسی

پریشانیا تجاربآنتأثیرنظرازسالمتهايپرداختدوم،رویکرددر.شودسنجیده میاند،شدهرانده

درصدالی وممشارکتدرانصافشاخصمانند محاسبهشود،میبررسیخانواربرآنازناشیکننده

).2(کمرشکنهايپرداختباخانوارهاي مواجه


