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تاریخ دریافت5934/51/4 :
تاریخ اصالح نهایی5931/1/14 :
تاریخ پذیرش5931/9/8 :

زمینه و هدف :مشکالت همراه با فلج مغزی و بار اقتصادی -اجتماعی آن فشار زیادی را بر خانوادههای
هزینههای مراقبت درمانی

دارای فرزند مبتال به فلج مغزی وارد میسازد .هدف مطالعه حاضر مقایسه
کودکان مبتال به فلج مغزی در  1روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی بود.
روش پژوهش :مطالعه تحلیلی -مقطعی حاضر ،بر روی  15کودک مبتال به فلج مغزی (شامل  18توان
خواه تحت مراقبت در منزل و  18توان خواه تحت مراقبت در مراکز درمانی) انجام شد .روش نمونه گیری
تصادفی ساده بود .هزینههای روزانه توانخواهان به مدت  9ماه توسط چک لیست گردآوری شد .تحلیل
دادهها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آزمون  tمستقل در نرمافزار SPSS 16
صورت گرفت.

نتیجهگیری :هزینه های مراقبت از کودکان مبتال به فلج مغزی ،در روش مراقبت در منزل کمتر از روش
مراقبت در مراکز درمانی است .بنابراین پیشنهاد میشود راهبرد مراقبت در منزل به عنوان راهبرد مناسب
و مقرون به صرفهتر برای کودکان مبتال به فلج مغزی در نظر گرفته شود.

کاربرد مدیریتی :آگاهی رسانی به سیاست گذاران سالمت و خانوادههای دارای فرزند مبتال به فلج مغزی
جهت انتخاب روش کم هزینهتر درمان
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واژههای کلیدی :فلج مغزی ،مراقبت در منزل ،مراقبت در مراکز درمانی ،هزینه درمان
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یافتهها :میانگین هزینه های توان خواهان در روش مراقبت در منزل کمتر از روش مراقبت در مراکز
درمانی بود ( .)p > 5/51میانگین هزینههای توانخواهان با نوع فلج مغزی رابطه معنیدار داشت
( .)p > 5/51سرانه هزینه مراقبت از کودکان مبتال به فلج مغزی در  1روش مراقبت در مراکز درمانی و
مراقبت در منزل به ترتیب  1۲385هزار ریال و  53۲85هزار ریال بود .کل هزینه نیز در روش مراقبت در
منزل  114515هزار ریال و در روش مراقبت در مراکز درمانی  ۲89415هزار ریال بود (.)p > 5/51
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پژوهش حاضر ،پژوهشی تحلیلی است که به صورت
مقطعی و با هدف مقایسه هزینه مراقبت از بیماران مبتال به
فلج مغزی در  1روش مراقبت در مراکز درمانی و مراقبت
در منزل انجام شده است .جامعه این پژوهش را
 1گروه کودکان مبتال به فلج مغزی مراجعه کننده به
کلینیکهای توانبخشی و گروه توانخواهان مراقبت در منزل
شهر اهواز در سال  5934تشکیل دادند.
حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر و با در نظر گرفتن
میانگینهای  9۲1459۲ریال و  3511545ریال و انحراف
معیارهای  1941515ریال و  ۲3۲114۲ریال بر اساس
مطالعه قادری و همکاران ( )5939با عنوان هزینه –
اثربخشی مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان برای
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ناتوانیهای رشدی ،اختالالت بیمارگونهای هستند که
اثرات پایداری بر رشد حرکتی ،شناختی ،گفتاری و
مهارتهای اجتماعی کودکان دارند ( .)5فلج مغزی یک
اصطالح کلی برای توصیف گروهی از اختالالت دائمی
غیرپیشرونده ،حرکتی و رشدی مربوط به وضعیت بدن است
که این اختالالت با مشکالت شناختی ،ارتباطی و رفتاری
مرتبط میباشند (.)1-4
در مطالعات مختلف ،آمار متفاوتی بین  5تا  3/51در هر
هزار نفر برای شیوع فلج مغزی گزارش شده است ،اما شیوع
آن در جهان و همچنین در ایران  1تا  1/1در هر هزار تولد
زنده در نظر گرفته میشود ( .)1-8فلج مغزی ناشی از
تکامل غیر طبیعی مغز و یا آسیب به سیستم اعصاب
مرکزی در زمان قبل ،حین و یا در سالهای اولیه پس از
تولد است ( .)3کودکان مبتال به فلج مغزی ممکن است
طیف وسیعی از اختالالت ارتباطی ،عملکرد حرکتی و
گفتاری را داشته باشند ( .)55این اختالالت در کودکان
مبتال به فلج مغزی ،سطح استقالل و مشارکت آنها در
فعالیتهای روزانه را محدود میکنند (.)55
کودکان مبتال به فلج مغزی به خدمات مختلف پزشکی،
توانبخشی ،آموزشی و غیره نیازمند هستند ( .)51این
خدمات میتوانند در کلینیکهای توانبخشی ،مراکز
توانبخشی و یا به روش مراقبت در منزل به آنها ارائه
گردد .ارائه خدمات در کلینیک میتواند با مناسبسازی
بیشتر و همچنین دسترسی بیشتر درمانگر همراه باشد اما
همانند مراقبتهای بیمارستانی ممکن است مشکالتی مانند
هزینههای جابهجایی و کیفیت نامناسب خدمات را در پی
داشته باشد (.)59
یک راهبرد دیگر ،ارائه مراقبت در منزل است که از
جمله مزایای آن بهبود دسترسی به خدمات ،کاهش زمان
انتظار ،امنیت ،آسایش و مشارکت فعال خانواده در امر
مراقبت از بیمار میباشد ( )54هرچند ممکن است این
روش نیز با کمبود وسایل کمکی ،ضعف در مناسبسازی
منزل و ضعف آموزشهای عملی و هزینه بیشتر همراه
باشد .در حال حاضر در ایران ،ارائه خدمات به کودک فلج
مغزی میتواند در مراکز توانبخشی صورت گیرد و یا درمان
گر (یا درمانگران) به منزل مراجعه کنند و خدمات را بسته
به نیاز کودک در اختیارش قرار دهند .در برخی شهرها،

درمانگر از طریق مؤسسه خدمات در منزل به خانواده دارای
فرزند مبتال به فلج مغزی معرفی میشود (.)51،55
میانگین هزینه به ازای هر فرد مبتال به فلج مغزی در
استرالیا ( 49495 )1558دالر در سال گزارششده است
( .)5۲هزینههای باالی این ناتوانی ،لزوم پوشش بیمهای را
برای این توانخواهان آشکار میسازد ( .)58گزارش فلج
مغزی استرالیا ( )1558نشان می دهد که  9۲درصد از کل
هزینههای مراقبت فلج مغزی در این کشور ،توسط خانواده
ها پرداخت میشود (.)5۲
ابوالحالج و همکاران ( )1559میزان پرداخت از جیب
برای کل بیماریها توسط مردم را در ایران بیش از 15
درصد گزارش کردهاند ( .)53هزینههای ناشی از مراقبت از
کودکان مبتال به فلج مغزی ،مشکالت اقتصادی فراوانی را
برای خانوادههای دارای فرزند مبتال به فلج مغزی ایجاد
میکند (.)5۲
مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است یا برای
بیماریهایی که در بزرگسالی فرد را مبتال میکند بوده
است و یا با روشی که در مطالعه حاضر به آن پرداخته شده
است ،طراحی نگردیده است .لذا با توجه به اهمیت فلج
مغزی و تأثیراتی که بر کودک ،خانواده و جامعه میگذارد و
نیز با توجه به اولویت داشتن تحلیل اقتصادی در حوزهی
سالمت ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه هزینههای درمانی
مراقبت در منزل و مراکز درمانی در کودکان مبتال به فلج
مغزی شهر اهواز در سال  5934انجام شد.

هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی

بیماران سکته مغزی ( )15معادل  11نفر برای هر گروه
محاسبه و با احتساب احتمال ریزش تعداد  18نفر در هر
گروه نمونه گیری شد:

یافتهها
در این پژوهش ،فراوانی دختران و پسران تقریباً یکسان
بود .نوع فلج مغزی اسپاستیک با  ۲1/5درصد ،باالترین
فراوانی را به خود اختصاص داد .از نظر نوع بیمه ،بیشترین
فراوانی مربوط به کودکانی بود که تحت پوشش صندوق
بیمه تأمین اجتماعی بودند .اطالعات جمعیت شناختی
نمونه پژوهش در جدول  5ارائه شده است.
باالترین میانگین هزینهها در روش مراقبت در مراکز
درمانی ،مربوط به کودکان  55-51سال و در روش مراقبت
در منزل مربوط به کودکان  ۲-3سال بود .اختالف هزینه
مراقبت در منزل و مراکز درمانی فقط در سنین
 4-5سال معنیدار بود .اختالف معنیداری بین میانگین
هزینهها در هر  1جنس وجود نداشت .از نظر نوع فلج
مغزی ،کمترین هزینه در هر  1روش ،مربوط به فلج مغزی
نوع اسپاستیک بود و اختالف هزینه مراقبت در منزل و
مراکز درمانی در تمامی انواع فلج مغزی معنیدار بود .از
لحاظ نوع بیمه ،بیشترین میانگین هزینهها در هر  1روش
مربوط به کودکانی بود که تحت پوشش هیچ نوع بیمهای
نبودند و کمترین میانگین هزینهها به کودکانی تعلق داشت
که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند .بین هزینهها و
نوع بیمه درمانی ،اختالف معنیدار مشاهده گردید .میانگین
هزینههای مراقبت در مراکز درمانی و مراقبت در منزل در
جداول  1و  9ارائه شده است.
جدول  9نشان میدهد ،بین کل هزینه در روش مراقبت
در منزل و مراکز درمانی تفاوت معنیداری وجود دارد
( .) p = 5/555سرانه هزینه در روش مراقبت در مراکز
درمانی برای هر کودک مبتال به فلج مغزی 1۲385هزار ریال
و در روش مراقبت در منزل  53۲85هزار ریال بود .باالترین
هزینه در هر  1روش ،مربوط به خدمات کاردرمانی بود.
هزینه کل برای هر کودک در روش مراقبت در مرکز
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با کد  IR.AJUMS.REC.593491۲۲در کمیته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد تایید قرار
گرفت .دادهها با دقت و صحت کامل جمعآوری شدند .به
پاسخ گویان اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه
خواهد ماند .برای جمع آوری دادهها نامهنگاری به مراکز و
کلینیکهای توانبخشی شهر اهواز صورت گرفت .قبل از
توزیع پرسشنامه بین پاسخگویان ،هدف از انجام پژوهش
برای آنها شرح داده شد و از آنان رضایت آگاهانه اخذ شد.
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به علت نبود اطالعات مدون در مورد لیست خانوادههای
دارای فرزند مبتال به فلج مغزی در شهر اهواز ،از
نمونهگیری در دسترس استفاده شد .پاسخگویان شامل
خانوادههای دارای فرزند مبتال به فلج مغزی مراجعه کننده
به  8مرکز و کلینیک توانبخشی شهر اهواز و خانوادههای
گیرنده خدمت در منزل تشکیل دادند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل سن بین  4تا  51سال
و رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش بود .کودکانی که
عالوه بر فلج مغزی دارای ناتوانی دیگری بودند از مطالعه
خارج شدند.
ابزار جمعآوری دادهها ،چکلیستی بود که توسط
کارشناس توانبخشی آگاه به هزینههای درمانی و
غیر درمانی مراقبت طراحی شده بود .این چکلیست شامل
هزینههای مستقیم درمانی و غیر درمانی بود .هزینههای
مستقیم درمانی شامل فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی،
دارو ،ویزیت پزشک متخصص ،مراقبتهای پرستاری،
آزمایشگاه ،رادیولوژی ،تزریقات و وسایل کمکی بود .هزینه
مستقیم غیر درمانی شامل مسافرتهای شهری بود .در این
مطالعه از محاسبه هزینههای غیر مستقیمی همچون
کاهش بهرهوری و غیبت از کار صرفنظر شد ،زیرا نمونه
پژوهش حاضر را کودکان تشکیل میدادند ،ضمن اینکه
مطالعات نشان داده اند که هزینههای مستقیم ،بیشترین
بخش از هزینههای کودکان مبتال به فلج مغزی را شامل
میشوند ( .)15هزینه کل مراقبت از کودک مبتال به فلج
مغزی از جمع هزینههای مستقیم درمانی و غیر درمانی به
دست آمد .برای کاهش خطای یادآوری ،دادههای مربوط به
هزینههای ناتوانی ،برای مدت  9ماه قبل گردآوری شد.
قبل از انجام تحلیل آماری دادهها ،ابتدا آزمون آماری
نرمالیته ( )Kolmogorov-Smirnovانجام شد و مشخص
گردید که دادهها توزیع نرمال داشتند .تحلیل دادهها با
استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار)
و آزمون  tمستقل در نرم افزار  SPSS 16صورت گرفت.
همچنین ،به منظور رعایت مالحظات اخالقی ،این پژوهش
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هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی

درمانی ،معادل  ۲89415هزار ریال و در روش مراقبت در
منزل ،معادل  114515هزار ریال محاسبه شد.
همچنین ،بین روش مراقبت درمانی (مراقبت در مراکز

درمانی یا منزل) و هزینه کل مراقبت و بین سرانه هزینه
مراقبت برای هر کودک و نوع مراقبت درمانی ()p = 5/555
ارتباط معنی دار وجود داشت.

جدول  :5مشخصات جمعیت شناختی کودکان مبتال به فلج مغزی در  1گروه مراقبت در مرکز درمانی و منزل

سن

 4-5سال
 ۲-3سال
 55-51سال

)4 (54/9
)54 (15/5
)55 (91/۲

)54 (15/5
)55 (91/۲
)4 (54/9

جنس

پسر
دختر

)54 (15/5
)54 (15/5

)51 (19/5
)59 (45/4

نوع فلج مغزی

اسپاستیک
آتاکسیک
سایر

)15 (۲1/5
)9 (55/۲
)4 (54/9

)15 (۲1/5
)9 (55/۲
)4 (54/9

نوع بیمه

تأمین اجتماعی
خدمات درمانی
سالمت ایرانیان
فاقد بیمه

)59 (45/4
)5 (14/4
)1 (5۲/3
)4 (54/9

)54 (15/5
)۲ (11/5
)9 (55/۲
)4 (54/9

متغیرهای جمعیت شناختی

جدول  : 1میانگین هزینه مراقبت در مراکز درمانی و مراقبت در منزل به تفکیک متغیرهای جمعیتشناختی
متغیرهای جمعیت شناختی
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میانگین (ریال)

انحراف معیار (ریال)

میانگین (ریال)

انحراف معیار (ریال)

سن

 4-5سال
 ۲-3سال
 55-51سال

8553555
8۲91555
59188555

9315۲15
4434515
5183499

9858555
۲449555
5155555

1555855
1155514
1153559

** 5/5558
5/115
5/595

جنس

پسر
دختر

39۲3555
3151555

1559519
4411995

۲511555
5545555

1519585
4151833

5/1۲5
5/5۲4

نوع فلج مغزی

اسپاستیک
آتاکسیک
سایر

8149555
55599555
51581555

4311913
11945۲3
9154115

143۲555
8۲13555
55۲51555

4451999
5۲۲941۲
۲589159

** 5/541
** 5/551
** 5/51

نوع بیمه

تأمین اجتماعی
خدمات درمانی
سالمت ایرانیان
بدون بیمه

585۲555
311۲555
3334555
5۲۲13555

9515954
1598315
4453554
9538353

9185555
144۲555
3554555
51331555

153519۲
5111۲۲3
9159594
9355851

** 5/551
** 5/551
** 5/59
** 5/555

آزمون  tمستقل

** معنی داری در سطح معنی داری p > 5/51
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*

هزینه مراقبت در مرکز درمانی

هزینه مراقبت در منزل

مقدار * p
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مراقبت در منزل
فراوانی (درصد)

مراقبت در مراکز درمانی
فراوانی (درصد)
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جدول  : 9میانگین هزینه مراقبت در مراکز درمانی و مراقبت در منزل بر حسب اقالم هزینه
هزینه مراقبت در مرکز
درمانی (ریال)

هزینه مراقبت در
منزل (ریال)

مقدار * p

31955555
1۲5488555
55915555
39195555
53133555
91435555
1۲555555
55555555
58555555

5555۲5555
191915555
۲1585555
15448555
19459555
5۲911555
9193۲555
8445555
9489555

** 5/595
** 5/555
5/55۲
5/185
** 5/555
** 5/515
5/155
5/955
5/555

5155555

19۲555

** 5/555

مسافرتهای شهری

511۲55555

51948555

5/558

کل هزینه

۲89415555

114515555

** 5/555

سرانه هزینه

1۲385555

53۲85555

اقالم هزینه
هزینه درمانی

فیزیوتراپی
کاردرمانی
گفتاردرمانی
دارو
وسایل کمکی
ویزیت پزشک متخصص
مراقبتهای پرستاری
آزمایشگاه
رادیولوژِی
تزریقات

هزینه غیردرمانی

**

5/555

* آزمون  tمستقل
** معنی داری در سطح معنی داری p > 5/51
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یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که هزینه مراقبت از
کودکان مبتال به فلج مغزی در مراکز درمانی بیش از هزینه
مراقبت در منزل می باشد .همچنین یافتههای پژوهش
نشان داد مقادیر تمامی اقالم هزینه های مستقیم درمانی و
توان بخشی در روش مراقبت در مراکز درمانی بیشتر از
روش مراقبت در منزل است .در این زمینه ،نتایج مطالعات
لی ( )1554و کوتکیاس و همکاران ( )1551نیز داللت بر
کمتر بودن هزینههای خدمات در روش مراقبت در منزل
دارد ( .)15،11در عین حال ،مراقبت از کودک مبتال به فلج
مغزی در هر  1روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی،
هزینه اقتصادی زیادی را بر خانواده تحمیل میکند.
مطالعات هوینگ و همکاران ( )155۲و کروس و
همکاران ( )1553نیز مؤید این موضوع است (.)19،14
همچنین ،بر اساس مطالعه وانگ و همکاران ( ، )1558افراد
مبتال به فلج مغزی در مقایسه با سایر ناتوانیها دارای امید
به زندگی باالتر ،احتیاج به مراقبت و حمایت بیشتر از سوی
خانواده ،نیاز بیشتری به دریافت خدمات توان بخشی
هستند و عملکرد حرکتی در آنها بهتدریج کاهش مییابد.
مجموع عوامل فوق منجر به باال رفتن هزینههای مراقبت از

کودکان مبتال به فلج مغزی میشود ( .)51نتایج پژوهش
حاضر نشان داد در میان هزینههای مراقبتی کودکان مبتال
به فلج مغزی ،هزینه خدمات توانبخشی بهویژه کاردرمانی
باالترین سهم را داشته است .با توجه به اینکه خدمات
کاردرمانی ،نقش مهمی در مراقبت از کودکان مبتال به فلج
مغزی ایفا میکند ،این نتیجه قابل توجیه میباشد (.)11
همچنین ،بر اساس یافته های پژوهش ،هزینههای
مستقیم غیردرمانی (مسافرتهای شهری) در روش مراقبت
در مراکز درمانی حدوداً  55برابر روش مراقبت در منزل
بود .یافتههای مطالعه االریبی و تاریا ( )1555نیز نشان داده
است که هزینه مسافرتهای شهری بین مراکز درمانی و
منزل ،مشکل همیشگی خانوادههای دارای کودک مبتال به
فلج مغزی میباشد که تا حد زیادی هزینه مراقبت از این
کودکان را افزایش میدهد (.)15
نتایج این پژوهش ،همچنین نشان داد که در روش
مراقبت در مراکز درمانی ،بیمهها نقش زیادی در کاهش
هزینههای فلج مغزی دارند .به عبارت دیگر در این روش،
هزینه مراقبت از کودکان مبتال به فلج مغزی بدون بیمه
تقریباً  1برابر کودکان تحت پوشش بیمههای درمانی است.
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بحث

هزینه های درمانی کودکان مبتال به فلج مغزی

در این پژوهش ،از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد
که آن نیز میتواند از محدودیتهای بالقوه پژوهش باشد.
نتیجه گیری
طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،هزینههای مراقبت
از کودکان مبتال به فلج مغزی در روش مراقبت در منزل از
روش مراقبت در مراکز درمانی کمتر بود .لذا ،پیشنهاد می-
شود روش مراقبت در منزل به عنوان راهبرد مناسب و
مقرون به صرفه تر برای کودکان مبتال به فلج مغزی در نظر
گرفته شود .در حال حاضر ،به علت عدم پوشش کافی و
مناسب بیمهای روش مراقبت در منزل ،عدم آگاهی
خانوادهها از مقرون به صرفه بودن آن و کم بودن مراکز ارائه
دهندهی مراقبت در منزل ،این راهبرد به صورت گسترده
مورد استفاده قرار نمیگیرد .در نتیجه ضروری است که
برنامه ریزان سالمت در جهت توسعه ارائه مراقبت در منزل
برنامهریزی و اقدام نمایند.
سپاسگزاری
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Background: The problems associated with cerebral palsy and their
socio-economic burden impose a large pressure on families with
children suffering from cerebral palsy. This study aimed to compare
clinic care and home care regarding costs of treatment for children with
cerebral palsy.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 56 children with
cerebral palsy; 28 patients were under home care and 28 patients were
under the care of health centers. Data were collected using simple
random sampling. The daily direct costs of patients were collected using
checklists for 3 months. The information was analyzed using descriptive
statistics (frequency, mean, and standard deviation) and independent ttest by the SPSS 16.
Results: The mean cost of home care was less than clinic care
(p < 0.05). The mean costs of patients had a significant difference with
the types of cerebral palsy (p < 0.05). The per capita to take care of
children with cerebral palsy in clinic was 27,980,000 Rials and in home
care was 19,786,000 Rials. The total cost of care was 554,020,000 Rials
at home and 783,426,000 Rials at the clinic (p > 0.05).
Conclusion: The cost of clinic care was higher than home care.
Therefore, home care is recommended as the appropriate and more costeffective strategy for children with cerebral palsy. Considering the
Problems of home care, it is essential to facilitate implementation of this
strategy by improving insurance coverage and informing families with
cerebral palsy children.
Key words: Cerebral palsy, Home care, Clinic care, Medical cost

