تبیین نقش برخورداری از پوشش بیمه درمان اجتماعی
بر پرداخت از جیب هزینههای سالمت خانوارهای ایرانی
امیرعباس فضائلی
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فراهــم ســاختن شــرایط تحقــق مشــارکت مالــی عادالنــه بــرای آحــاد جمعیــت کشــور بــه عنــوان
یکــی از اهــداف غایــی نظامهــای ســامت در برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریهای ایــن بخــش همــواره
مــورد تأکیــد بــوده اســت .بهرهگیــری از ســازوکارهای بیمــه درمانــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
ابــزار سیاســتی در ایــن خصــوص ،موضوعــی اســت کــه ارزیابــی میــزان اثربخشــی آن بحثهــای
گســتردهای را در مجامــع علمــی برانگیختــه اســت .مطالعــه حاضــر بــا اســتفاده از نمون ـهای بــا حجــم
بالــغ بــر  36هــزار و  550خانــوار در ایــران ،تأثیــر بهرهمنــدی از پوشــش بیمـهای را بــر میــزان مصــرف
و وضعیــت هزینههــای درمانــی از طریــق تبییــن میــزان شــاخصهای مرتبــط بــا ایــن موضــوع مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار داده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد بهرهمنــدی از پوشــش بیم ـهای
علیرغــم آنکــه مصــرف خدمــات و مخــارج درمانــی خانــوار را افزایــش داده ،خطــر فقیــر شــدن ناشــی از
هزینههــای درمانــی را کاهــش داده و خانوارهــای بیمهشــده از توزیــع عادالنهتــر هزینههــای درمانــی
برخــوردار هســتند.

کلمات کلیدی :ضریب جینی ،شاخص کاکوانی ،شاخص مشارکت عادالنه مالی ،هزینههای کمرشکن
 -1مقدمه:
بهرهمنــدی یکســان از ســطح مطلــوب ســامت ،پاســخگویی و احتــرام بــه نیازهــای انســانی بیمــاران
و عدالــت در تأمیــن مالــی ،اهــداف غایــی نظامهــای ســامت اســت .در ایــن میــان ،هــدف از یــک نظــام
تأمیــن منابــع مالــی کارا آن اســت کــه منابــع کافــی را بــرای دسترســی مــردم بــه خدمــات بهداشــت
عمومــی و مراقبتهــای فــردی فراهــم آورد بــه گون ـهای کــه آحــاد جامعــه بــه دلیــل عــدم توانایــی در
پرداخــت ،از برخــورداری از خدمــات ســامتی محــروم نگردنــد یــا بــه دلیــل پرداخــت آن بــه ورطــه فقــر
ســقوط نکننــد (گــزارش بهداشــت جهانــی.)2000 ،

 .1دانشــجوی دکتــرای اقتصــاد ســامت دانشــگاه تهــران و رئیــس گــروه اقتصــاد درمــان و برنامهریــزی معاونــت درمــان ســازمان تأمیناجتماعــی
amirfzayeli@yahoo.com
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اهمیــت ایــن موضــوع ،در ایــران بــه خوبــی درک شــده و همــواره مــورد توجــه ســطوح بــاالی
تصمیمگیــری و سیاســتگذاری بــوده اســت .بــه طــوری کــه بهرهمنــدی عادالنــه از خدمــات بهداشــتی
و درمانــی مــورد نیــاز بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن راههــای تحقــق کرامــت و ارزش واالی انســان وآزدای
تــوام بــا مســئولیت او در برابــر خــدا در مــواد مختلــف قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مــورد

اشــاره قــرار گرفتــه اســت .بــه تصریــح اصــل  29قانــون اساســی ،بهرهمنــدی از خدمــات بهداشــتی و
درمانــی در قالــب پوشــش تأمیناجتماعــی و بــا بهرهگیــری از منابــع عمومــی و ســازوکارهای بیم ـهای
حقــی همگانــی اســت کــه دولــت مکلــف بــه تأمیــن آن اســت .همچنیــن ،در بنــد  12اصــل  3ایــن
قانــون ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت بــا تأکیــد ویــژه بــر دو مقولــه
بهداشــت و بیمــه بــه عنــوان اهــداف پیریــزی اقتصــادی صحیــح و عادالنــه بــر طبــق ضوابــط اســامی
مطــرح شــده است(ســازمان تأمیناجتماعــی.)1393 ،
کل هزینههـای سلامت در ایـران طبـق آخریـن گـزارش حسـابهای ملـی سلامت در سـال ،1390
از مـرز  452/7هـزار میلیـارد ریـال گذشـت کـه بالـغ بـر  54درصـد آن بطـور مسـتقیم توسـط خانوارهـا
پرداخـت شـده و سـهم بیمههـای اجتماعـی و تکمیلـی درمانـی بـه ترتیـب  15و  3درصـد بـوده اسـت
(مرکـز آمـار ایـران .)1393 ،بـه عبارت دیگـر ،در سـال  ،1390بالغ بر  22صنـدوق بیمه اجتماعـی و بیمه
تجـاری سلامت (قالیبـاف ،1388 ،صفحـه  )60فعـال در نظام سلامت کشـور ،تنها در حـدود  5 /81هزار
میلیـارد ریـال از منابـع مالـی ایـن بخش را تجهیـز و مدیریـت کردهاند .در ایـن میان ،بیمههـای اجتماعی
درمانـی فعـال در ایـران در سـال  1393بالـغ بر  78/4میلیون نفر تحت پوشـش را تحت پوشـش داشـتند
کـه گروههـای جمعیتـی متنوعـی را بـا درجههـای متفاوتـی از مشـارکت در پرداخـت حـق بیمـه شـامل
میشـود .خالصـهای از وضعیـت نظـام بیمه درمانی اجتماعی ایران در جدول شـماره ( )1ارائه شـده اسـت
(حاجـی محمـودی ،1393 ،صفحه .)25
یکــی از موضوعهــای چالشبرانگیــز در عرصــه سیاســتگذاری رفــاه اجتماعــی و اقتصــاد ســامت،
نقــش و اهمیــت بهرهمنــدی از پوشــش بیم ـهای بــر الگــوی مصــرف و مخــارج درمانــی خانوارهــا اســت
کــه ایــن مقالــه بــه بررســی آن در ایــران میپــردازد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،در ادامــه پــس از
تبییــن نقــش کارکــرد بیمــه درمانــی در نظــام ســامت ،در یــک رویکــرد مقایس ـهای و بــا اســتفاده از
شــاخصهای مناســب ،توزیــع هزینههــای درمانــی خانوارهــای کشــور بــا تأکیــد بــر نقــش بیمههــای
اجتماعــی درمانــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت.
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پیشینه پژوهش:

آرمانیتریــن شــرایط بــازار کــه در قالــب بــازار رقابــت کامــل متبلــور میشــود ،متضمــن وجــود
شــرایط و ویژگیهایــی همچــون ،یکســان بــودن کاالهــا ،1کوچــک بــودن هــر خریــدار یــا فروشــنده
نســبت بــه حجــم بــازار ،عــدم وجــود محدودیتهــای مصنوعــی ،2قابلیــت انتقــال 3کاالهــا و منابــع
تولیــدی و برخــورداری کلیــه واحدهــای اقتصــادی از اطــاع کافــی و کامــل از جریانــات اقتصــادی اســت
(لفــت ویــچ ،1381 ،صفحــه.)33
در ایــن میــان ،بــازار ســامت بــه دلیــل ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی کــه دارد بــا بازارهــای
معمــول در اقتصــاد متفــاوت اســت .ویژگیهایــی همچــون مداخلــه گســترده دولــت ،وجــود گســترده
شــرایط عــدم اطمینــان 4در همــه مراحــل ،نامتقــارن بــودن اطالعــات 5بیــن ارائــه دهنــده و مصرفکننــده
و بــروز عــوارض خارجــی( 6فلپــس ،1376 ،صفحــه .)11بــه ایــن ترتیــب ،عــدم تحقــق شــرایط رقابــت
کامــل در بــازار ســامت تحقــق شــرایط کارایــی کامــل از طریــق ســازوکارهای طبیعــی عرضــه و تقاضــا
را بــا چالــش جــدی مواجــه ســاخته و حضــور نیروهــای خــارج از بخــش را بــرای نیــل بــه اهــداف غایــی
ایــن بخــش را بــه ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر تبدیــل کــرده اســت.
در چنیــن شــرایطی ،اســتفاده از ســازوکار بیمههــای درمــان اجتماعــی یکــی از رایجتریــن
سیاسـتهای مواجهــه بــا ناکارآمــدی و اصطالحـاً شکســت بــازار در بخــش ســامت و افزایــش اثربخشــی
هزینههــا در بــازار ســامت محســوب میشــود .بنــا بــه تعریــف ،واژه بیمــه درمــان اجتماعــی بــرای
توصیــف روشــی از ســرمایهگذاری و مدیریــت مراقبتهــای بهداشــتی بــه کار مــیرود کــه دارای
خصوصیــات زیــر باشــد (رضایــی قلعــه ،1379 ،صفحــه:)12
 منابع مالی بر عضویت اجباری کارفرمایان ،کارگران و حتی کارکنان دولت مبتنی اســت. میــزان مشــارکت هــر فــرد غالبــاً بــر اســاس توانایــی پرداخــت اســت و میــزان خطــراتتهدیدکننــده ســامتی از قبیــل بیماریهــا مــادرزادی ،ســن ،ناتوانــی و غیــره بــر ســطح
مشــارکت و عضویــت افــراد تأثیــر نــدارد.
 این نوع بیمه به دنبال ســوددهی نیست.ســازوکار بیمــه اجتماعــی عــاوه بــر ایفــای کارکــرد مهــم پرداخــت یارانــه متقاطــع از پردرآمدهــا
بــه کمدرآمدهــا و افــراد ســالم بــه افــراد بیمــار ،تضمینــی بــرای دسترســی همــه افــراد بــه خدمــات
1. Homogeneity of Products
2. Artificial Restraints
2. Mobility
4. Uncertainty
5. Asymmetric Information
6. Externalities
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درمانــی مــورد نیــاز نیــز فراهــم م ـیآورد .چنیــن ویژگیهایــی باعــث میشــود تــا ایــن نظــام برآمــده
از مفهــوم همبســتگی اجتماعــی ،از مهمتریــن ابــزار نیــل بــه رفــاه اجتماعــی محســوب شــده و از منظــر
بودجهریــزی اجتماعــی نیــز از جایــگاه بیبدیلــی برخــوردار باشــد.
در خصــوص اینکــه کارکــرد نظــام بیمـهای تــا چــه میــزان توانســته اســت باعــث کاهــش مخاطــرات
مالــی دسترســی بــه خدمــات درمانــی مــورد نیــاز آحــاد جمعیــت شــود ،مطالعــات زیــادی در ســطح
جهــان انجــام شــده اســت .در ایــن قســمت بــه نتایــج برخــی مــواردی کــه در رابطــه بــا ایــران انجــام
شــده اســت اشــاره خواهــد شــد.
در مطالعــه انجــام شــده در اســتان مازنــدران مشــخص شــد کــه افزایــش هزینههــای ســازمان
تأمیناجتماعــی بابــت خریــد خدمــت از مراکــز درمانــی بــرای بیمهشــدگان تحــت پوشــش باعــث
نابرابــری توزیــع هزینههــای درمانــی بــه نفــع افــراد کمدرآمدتــر شــده اســت (ابونــوری وخوشــکار،
 .)1378در دو بررســی کــه بــا اســتفاده از اطالعــات نتایــج طــرح آمــار گیــری هزینــه و درآمــد خانــوار
ســال  1381بــرای کل کشــور انجــام شــده ،مشــخص شــده کــه بهرهمنــدی از پوشــش بیمــه درمانــی
باعــث کاهــش احتمــال فروغلتیــدن افــراد در ورطــه مخاطــرات ناشــی از هزینههــای درمانــی میشــود
(رضــوی ،حســن زاده و ســایرین1384 ،؛ محمــد علیــزاده هنجنــی و فضائلــی .)1383 ،در مطالعــه دیگــری
کــه بــا اســتفاده از اطالعــات پیماشــی خانــوار در شــیراز بــرای ســال  1390انجــام شــده نیــز مشــخص
شــد کــه فقــدان پوشــش بیمــهای باعــث افزایــش  88درصــدی خطــر بــروز هزینههــای کمرشــکن
میشــود (کاووســی ،کشــتکاران و ســایرین.)2014 ،
 -2روش شناسی پژوهش:
تحلیــل وضعیــت مشــارکت یــا پرداخــت از جیــب افــراد در تأمیــن مالــی نظــام ســامت بــا توجــه بــه
اهمیتــی کــه دارد ،ســهم قابــل توجهــی از مباحــث حــوزه تأمیــن مالــی را در اقتصــاد ســامت بــه خــود
اختصــاص داده اســت .بــر اســاس نــوع نگــرش اندیشــمندان بــه ایــن مقولــه ،شــاخصهای مختلفــی نیــز
بــرای آن معرفــی شــده اســت کــه هرکــدام یــک یــا چنــد بُعــد از ایــن موضــوع را تبییــن میکنــد .در
ادامــه ایــن بخــش ،پــس از ارائــه معرفــی مختصــری از بانــک اطالعــات مــورد اســتفاده در پژوهــش،
تعاریــف عملیاتــی شــاخصهای مــورد اســتفاده ارائــه خواهــد شــد.
اطالعــات مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه از طــرح نمونهگیــری هزینــه و درآمــد خانــوار مرکــز آمــار
1
ایــران مربــوط بــه ســال  1391اخــذ شــده اســت .حجــم نمونــه مــورد اســتفاده بالــغ بــر 36551خانــوار
مشــتمل بــر  16937خانــوار شــهری و  19614خانــوار روســتایی اســت.
 .1نمونــه اولیــه مشــتمل بــر  38117خانــوار بــود کــه بــا حــذف مشــاهداتی کــه پرسشــنامه مربوطــه بــه درســتی تکمیــل نشــده بــود ،ایــن
تعــداد بــه  36551خانــوار رســید.
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تعریــف شــاخصهایی کــه در تحلیــل وضعیــت توزیــع هزینههــای درمانــی بیــن خانوارهــای کشــور
اســتفاده خواهنــد شــد بــه اختصــار در ادامــه ارائــه میشــود .الزم بــه ذکــر اســت تعاریــف تفصیلــی
و مباحــث ریاضــی مربــوط بــه ایــن شــاخصها در مراجعــی کــه بــه تفکیــک در هــر موضــوع معرفــی
شــدهاند قابــل دسترســی اســت و در اینجــا بیشــتر بــه مفهــوم شــاخصها پرداختــه شــده اســت.
هزین ههای کمرشکن سالمتی
هزینههــای کمرشــکن ســامتی زمانــی اتفــاق میافتــد کــه کل هزینههــای ســامتی پرداخــت شــده از
جیــب خانــوار برابــر یــا بیــش از  %40ظرفیــت پرداخــت خانــوار یــا مصــارف غیرمعیشــتی او باشــد (فضائلــی،
ســیدین و ســایرین.)2015 ،
1

شاخص مشارکت مالی عادالنه
شــاخص مشــارکت مالــی عادالنــه ،وضعیــت کلیعدالــت در تأمیــن مالــی نظــام ســامت را بــا تأکیــد
بــر افــراد در معــرض هزینههــای کمرشــکن تبییــن میکنــد .ایــن شــاخص ،از ریشــه تــوان ســوم مجمــوع
اختــاف بیــن ســهم هزینههــای درمانــی از تــوان پرداخــت هــر مشــاهده ( ) oopctphاز میانگیــن ایــن ســهم
در کل نمونــه بــه صــورت فرمــول زیــر محاســبه میشــود:
2

3

n

a

∑w

∑ w oopctp − oopctp

h

h

∑ w ctp
h

h

h

h=1

3

ffc = 1 −
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که در آن  Whنشاندهنده وزن هریک از نمونهها ( )hدر طرح نمونه گیری آماری است.
دامنــه تغییــرات شــاخص  FFCIبیــن صفــر و یــک اســت و هــر چــه بــه یــک نزدیکتــر باشــد ،نشــان
دهنــده عدالــت بیشــتر اســت(فضائلی ،ســیدین و ســایرین.)2015 ،

1. Catastrophic Expenditure
)2. Fair Financial Contribution Index (FFCI
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منحنی لورنز:1

اگــر نمــوداری ترســیم کنیــم کــه محورهــای افقــی و عمــودی آن از یــک تــا  100درصــد مــدرج شــده
باشــند و بــه ترتیــب درصــد جمعیــت و درصــد درآمــد متعلــق بــه جمعیــت را نشــان دهــد ،آنــگاه قطــر
ایــن نمــودار ،برابــری کامــل در توزیــع درآمــد خواهــد بــود .در ایــن منحنــی ،محورهــای افقــی و عمــودی
درصدهــای تجمعــی هســتند (عباســیان و نســرین دوســت ،1391 ،ص .)177

ضریب جینی:2
ضریــب جینــی عبــارت اســت از ســطح بیــن منحنــی لورنــز و خــط برابــری تقســیم بــر کل ســطح
زیــر خــط برابــری .در حالــت برابــری کامــل مقــدار صفــر را دارد .امــا در حالــت نابرابــری کامــل ضریــب
جینــی یــک خواهــد شد(عباســیان و نســرین دوســت ،1391 ،ص .)180
منحنی تمرکز 3مخارج درمانی:
مفهومــی هماننــد منحنــی لورنــز امــا در رابطــه بــا مخــارج درمانــی دارد .بنابرایــن ،بــه جــای متغیــر
درآمــد ســهم تجمعــی تأمیــن مالــی مراقبــت ســامت در محــور عمــودی در مقابــل ســهم تجمعــی
جمعیــت رتبــه بنــدی شــده بــر اســاس ویژگیهــای اجتماعــی -اقتصــادی (در اینجــا هزینــه کل یــا
درآمــد) لحــاظ میشــود.
شاخص تمرکز 4مخارج درمانی:
ایــن شــاخص نیــز در مفهــوم هماننــد ضریــب جینــی محاســبه میشــود کــه در محاســبه آن
بجــای منحنــی لورنــز از منحنــی تمرکــز مخــارج درمــان اســتفاده میشــود.
شاخص کاکوانی:5
از اختــاف بیــن ضریــب تمرکــز مخــارج درمانــی و ضریــب جینــی درآمــدی محاســبه میشــود
(مــورای ،شــو و همــکاران .)2003 ،دامنــه شــاخص کاکوانــی بیــن  1و  -2میباشــد .تصاعــدی (مثبــت)
بــودن شــاخص کاکوانــی بــه ایــن معنــا اســت کــه افــراد ثروتمنــد نســبت بــه افــراد فقیــر ســهم
بیشــتری از درآمــد خــود را صــرف مخــارج ســامت میکنند(راغفــر ،زرگــری و دیگــران.)2013 ،
1. Lorenz Curve
2. Gini coefficient

3. Concentration Curve
)4. Concentration Index(CI
5. Kakwani Index
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 -3تجزیه و تحلیل:
در ایــن بخــش ،ضمــن ارائــه تحلیــل مختصــری از وضعیــت شــاخصهای منتخــب هزینــهای
خانوارهــای مــورد بررســی ،بــا اســتفاده از شــاخصهایی کــه در بخــش قبلــی معرفــی شــدند ،توزیــع
مخــارج درمانــی بیــن خانوارهــا تبییــن میشــود.
شــاخصها بــر اســاس ســرانه هزینــهای مبتنــی بــر بُعــد 1تعدیــل شــده خانــوار محاســبه شــدهاند.
همچنیــن بــر اســاس رویــه معمــول در مطالعــات مبتنــی بــر اطالعــات هزینــه  -درآمــد خانــوار ،از اطالعــات
هزینـهای خانــوار بــه عنــوان جانشــینی بــرای میــزان واقعــی درآمــد خانــوار اســتفاده شــده اســت (فضائلــی،
ســیدین و ســایرین .)2015 ،بــر ایــن اســاس ،خانوارهــا برحســب میــزان هزینههــا از کــم بــه
زیــاد مرتــب و ســپس بــه ده گــروه مســاوی تقســیم شــدهاند کــه هــر گــروه ،در اصطــاح یــک
دهــک درآمــدی نامیــده میشــود.
از ســوی دیگــر ،چنانچــه در مخــارج خانــوار ،هزینــهای بابــت پرداخــت حــق بیمــه درمانــی
اجتماعــی ثبــت شــده باشــد (اعــم از آنکــه خــودش پرداخــت کــرده یــا از طــرف او پرداخــت شــده
اســت) ،آن خانــوار تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی درمــان محســوب میشــود.
بـا لحـاظ نـکات فـوق ،نتایـج تحلیـل اطالعات حاصـل از نتایج طـرح نمونـه گیری هزینـه درآمد
خانـوار سـال  1391را بـا تأکیـد بـر وضعیـت برخـورداری از بیمـه اجتماعـی درمانـی میتـوان بـه
شـرح زیـر خالصـه نمود:
حــدود  73/5درصــد جمعیــت کشــور تحــت پوشــش بیمههــای اجتماعــی درمانــی بودهانــد
کــه ایــن نســبت در مناطــق شــهری و روســتایی بــه ترتیــب  67/8درصــد و  89/1درصــد بــوده
اســت .درصــد بیمهشــدگان بــر حســب دهکهــای درآمــدی در مناطــق شــهری از  29درصــد در
دهــک اول تــا  83درصــد در دهــک دهــم و در روســتاها از  87درصــد در دهــک اول تــا حــدود
 92درصــد در دهکهــای بــاالی درآمــدی افزایــش مییابــد.
بررســی نــرخ بیــکاری سرپرســت خانــوار بیــن دهکهــای درآمــدی نشــان میدهــد کــه ایــن
شــاخص در مناطــق شــهری از  5/2درصــد در دهــک اول درآمــدی تــا یــک درصــد در دهــک دهــم
متغیــر اســت .در مناطــق روســتایی ،علیرغــم کاهــش نــرخ بیــکاری در دهکهــای باالتــر درآمــدی،
امــا در مجمــوع اختــاف بیــن دهکهــای بــاال و پاییــن درآمــدی کمتــر از مناطــق شــهری بــوده
و از  3/5درصــد تــا  0/8درصــد میباشــد.
بُعد خانوار بیمهشــده و غیر بیمهشــده به ترتیب  3/5نفر و  3/7نفر اســت.
ســرانه مخــارج ماهانــه بیمهشــدگان حــدود  6/9میلیــون ریــال و غیــر بیمهشــدگان حــدود
1. Equivalence Size
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 79درصــد آن یعنــی  5/5میلیــون ریــال و خــط فقــر نســبی ســرانه آنهــا  1/894میلیــون ریــال و
 1/611میلیــون ریــال بــوده کــه در ایــن میــان ،ســهم هزینههــای غیــر خوراکــی در کل هزینههــای
خانوارهــای بیمهشــده  73درصــد و بــرای خانوارهــای غیــر بیمهشــده  71درصــد میباشــد.
میانگیــن حــق بیمــه خانوارهــای شــهری و روســتایی بــرای بیمــه اجتماعــی درمانــی بــه ترتیــب
ماهانــه  436هزاریــال و  136هــزار ریــال بــوده اســت .شــایان ذکــر اســت کــه ایــن حــق بیمــه یــا
بطــور مســتقیم توســط خانــوار یــا توســط کارفرمــا یــا دولــت پرداخــت شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب،
حــق بیمــه احتســابی خانوارهــای بیمهشــده شــهری بابــت پوشــش بیمههــای درمانــی اجتماعــی
حــدود  3/2برابــر خانورهــای روســتایی و ســهم ایــن مخــارج در کل هزینههــای خانوارهــای شــهری
و روســتایی تحــت پوشــش بــه ترتیــب  6درصــد و 2/4درصــد میباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا توجــه
بــه اینکــه بُعــد خانــوار شــهری و روســتایی بــه ترتیــب  3/6و  3/9نفــر بــوده اســت ،ســرانه ماهانــه
حــق بیمــه درمانــی اجتماعــی مناطــق شــهری 121111ریــال و روســتایی و  34871ریــال اســت کــه
 28590ریــال آن توســط دولــت پرداخــت شــده اســت.
ســهم هزینههــای درمانــی در کل هزینههــای خانــوار بــا افزایــش ســطح درآمــد افزایــش
مییابــد .در همــه دهکهــای درآمــدی بــه اســتثنای دهــک دهــم ،ایــن شــاخص در خانوارهــای
بیمهشــده بیــش از خانوارهــای غیــر بیمهشــده اســت .ســهم هزینههــای درمانــی از کل درآمــد
خانوارهــای بیمهشــده از  4/5درصــد در دهــک اول تــا  8/3درصــد در دهــک دهــم و بــرای غیــر
بیمهشــدگان از  4/4درصــد در دهــک اول تــا  8/8درصــد در دهــک دهــم درآمــدی افزایــش مییابــد.
ظرفیــت یــا تــوان پرداخــت خانوارهــای بیمهشــدگان بیــش از  1/3برابــر غیــر بیمهشــدگان
اســت(بطور ماهانــه  10700هــزار ریــال در مقابــل  8113هــزار ریــال) .بطــور متوســط ،حــدود
 7/4درصــد ظرفیــت پرداخــت خانوارهــای کشــور بــه هزینههــای درمــان اختصــاص یافتــه ایــن
شــاخص بــرای خانوارهــای تحــت پوشــش بیمــه و غیــر بیمهشــده بــه ترتیــب  7/5درصــد و 7
درصــد بــوده اســت.
حــدود  69درصــد خانوارهــای کشــور حداقــل از یــک نــوع خدمــت درمانــی اســتفاده کردهانــد
کــه ایــن نســبت بــرای بیمهشــدگان و غیــر بیمهشــدگان بــه ترتیــب  71درصــد و  63درصــد بــوده
اســت .طیــف متنوعــی از خدمــات در قالــب خدمــات مراقبتهــای ســامت تعریــف میشــوند کــه
بــرای ســادگی در تحلیــل وضعیــت میتــوان آنهــا را بــه چنــد گــروه اصلــی بــر اســاس آنچــه در
نمــودار  1آمــده اســت دســتهبندی نمــود .در ایــن بیــن بیشــترین فراوانــی بــه مراجعــه داروخانــه
(بــرای بیمهشــدگان و غیربیمهشــدگان بــه ترتیــب  64درصــد و  61درصــد) و پــس از آن ویزیــت
پزشــکان (بــرای بیمهشــدگان و غیــر بیمهشــدگان بــه ترتیــب  54درصــد و  51درصــد) مربــوط میشــود.
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نمودار شماره( :)1میزان استفاده از خدمات درمانی
0.02
0.03
0.02

ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﻜﻲ

0.05
0.05
0.05

ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻬﺎ

0.11
0.11
0.11

ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن
ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ

0.13
0.13

ﺳﺎﻳﺮ

0.10

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎ

0.15

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي و ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎ

0.18
0.17
0.19
0.18
0.19
0.18
0.54

0.7

0.14

ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

0.44

وﻳﺰﻳﺖ

0.51

0.55

0.64
0.61
0.71
0.69

0.14

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

دارو

0.63

ﻛﻞ درﻣﺎن
0.6
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0.3

0.2
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در مقایســه نســبت مصــرف خدمــات درمانــی بیــن بیمهشــدگان و غیربیمهشــدگان مشــاهده
میشــود کــه بیشــترین تفــاوت در خدمــات دندانپزشــکی و تشــخیصی بــا  1/4برابــر و خدمــات بســتری
بــا  1/3برابــر فزونــی اســتفاده در بیمهشــدگان نســبت بــه غیربیمهشــدگان اســت .نکتــه جالبــی کــه در
اینجــا قابــل توجــه بــه نظــر میرســد ،کمتــر بــودن میــزان اســتفاده از خدمــات ســرپایی مراکــز درمانــی
(خدماتــی از قبیــل ســنگ شــکن ،جراحیهــای ســرپایی ،شــیمیدرمانی و ) ...بــرای بیمهشــدگان
نســبت بــه غیربیمهشــدگان اســت (نمــودار .)2
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نمودار شماره ( :)2نسبت مصرف بیمهشدگان به غیربیمهشدگان از خدمات درمانی

1.39

ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

1.39
1.31

وﻳﺰﻳﺖ

1.23
1.18

ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﻜﻲ

1.17
1.15

ﺳﺎﻳﺮ

1.04
0.91

ﻛﻞ درﻣﺎن

1.13
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1.4

1.2
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0.8

0.6
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0.2

0

علیرغــم اینکــه ســهم هرینههــای درمانــی از تــوان پرداخــت و درآمــد خانوارهــای بیمهشــده بیشــتر
از خانوارهــای غیربیمهشــده اســت ،بررســی شــاخصهای مربــوط بــه تحمیــل بــار مالــی هزینههــای
درمانــی بــه ایــن دو گــروه از خانوارهــا نشــاندهنده کمتــر بــودن فشــارهای ناشــی از پرداخــت اینگونــه
هزینههــا بــر خانوارهــای بیمهشــده اســت .درصــد خانوارهــای دچــار هزینههــای کمرشــکن ســامت
در بیــن گروههــای غیربیمهشــده  3درصــد و بــرای بیمهشــدگان  2/8درصــد بــوده اســت.
بررســی ترکیــب هزینههــای درمانــی خانوارهــای دچــار هزینههــای کمرشــکن نشــان میدهــد کــه
خدمــات بســتری بیشــترین ســهم (بالــغ بــر  30درصــد) را در ایــن هزینههــا دارد و هزینههــای مربــوط
بــه خریــد دارو (بــا حــدود  22درصــد) رتبــه دوم را از ایــن نظــر احــراز کــرده اســت .همانطــور کــه در
نمــودار  3مشــاهده میشــود ،یکــی از نــکات قابــل توجــه در ایــن رابطــه ســهم هزینههــای دندانپزشــکی
در ســبد مصرفــی خانوارهــای بیمهشــده دچــار هزینههــای کمرشــکن اســت کــه حــدود  16درصــد
اســت کــه دو برابــر غیربیمهشــدگان اســت.
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نمودار شماره ( :)3سهم اجزای هزینههای درمان از کل مخارج درمانی خانوارهای دچار
هزینههای کمرشکن درمانی به تفکیک برحسب بهرهمندی از پوشش بیمهای
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

ﺑﺴﺘﺮي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ

دارو

داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ

وﻳﺰﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن

ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﻜﻲ

0.3119778

0.2106751

0.1603603

0.1224543

0.0686946

0.0654548

0.0543109

ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه

0.3024409

0.2212315

0.087171

0.1613513

0.0858024

0.0983954

0.0377364

ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه

پرداخــت هزینههــای درمانــی ،میتوانــد باعــث فروغلتیــدن خانوارهــا بــه زیــر خــط فقــر شــود .مقایســه
وضعیــت خانوارهــا از ایــن منظــر نشــان میدهــد کــه میــزان خانوارهایــی کــه بــه دلیــل پرداخــت هزینههــای
درمانــی بــه ورطــه فقــر ســقوط میکننــد ،بیــن بیمهشــدگان حــدود  37/5درصــد کمتــر از غیربیمهشــدگان
یعنــی  8در هــزار در مقابــل  11در هــزار اســت.
محاســبه شــاخص مشــارکت عادالنــه در تأمیــن مالــی نظــام ســامت نشــان میدهــد کــه ایــن شــاخص
در بیــن بیمهشــدگان  0/84و در بیــن افــراد فاقــد پوشــش بیمـهای  0/83اســت کــه نشــاندهنده بهتــر بــودن
وضعیــت در افــراد بیمهشــده اســت.
ضریــب جینــی کــه یــک شــاخص متــداول بــرای توصیــف وضعیــت پراکندگــی یــک صفــت (مث ـ ً
ا
هزینههــای درمانــی اســت .بــرای افــراد غیــر بیمهشــده و بیمهشــده بــه ترتیــب  0/798و 0/77
میباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،نابرابــری توزیــع هزینههــای درمانــی بیــن افــراد فاقــد بیمــه بیشــتر از
افــراد بیمهشــده اســت .وضعیــت توزیــع هزینههــای درمانــی خانــوار در قالــب منحنــی تمرکــز مخــارج
درمانــی خانوارهــای بیمهشــده و خانوارهایــی کــه تحــت پوشــش بیمــه نیســتند در نمــودار  4نمایــش
داده شــده اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،منحنــی تمرکــز مخــارج درمانــی بیمهشــدگان باالتــر از
منحنــی مربــوط بــه غیــر بیمهشــدگان اســت.
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نمودار شماره ( :)4منحنی تمرکز مخارج درمانی خانوارهای بیمه شده ( )1و خانوارهای غیربیمه شده ()0
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45° line
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تأثیــر توزیــع هزینههــای درمانــی بــر خانوارهــا را میتــوان از منظــر دیگــری بــا بررســی میــزان
ضریــب جینــی کل مخــارج خانــوار قبــل و بعــد از پرداخــت هزینههــای درمانــی تبییــن کــرد .بــا
توجــه بــه نمــودار  5مشــاهده میشــودکه پرداخــت هزینههــای درمانــی باعــث کاهــش ضریــب جینــی
(نابرابــری توزیــع درآمــد) در خانوارهــا شــده اســت .تفــاوت ضریــب جینــی خانوارهــای بیمــه نشــده
بــا خانوارهــای تحــت پوشــش بیمــه پــس از پرداخــت هزینههــای درمانــی از  0/01بــه  0/013افزایــش
یافتــه کــه ایــن موضــوع نشــان دهنــده آن اســت کــه ســازوکار بیمــهای میتوانــد برابــری در توزیــع
درآمدهــای خانوارهــا پــس از پرداخــت هزینههــای درمانــی را افزایــش دهــد.
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نمودار شماره ( :)5ضریب جینی مخارج خانوار قبل و بعد از پرداخت هزینههای درمانی
ﻗﺒﻞ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن

0.358

0.360

ﺑﻌﺪ ازﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن

0.350
0.345

0.365
0.36
0.355
0.35
0.345
0.34
0.335

ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن

ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن

درخصــوص تأثیــر هزینههــای درمانــی بــر خانوارهــا بــر حســب وضعیــت برخــورداری آنهــا از پوشــش
بیمــهای بررســی وضعیــت شــاخص کاکوانــی نشــان میدهــد کــه پرداخــت هزینههــای درمانــی بــرای
هــر دو گــروه وضعیتــی تصاعــدی و فزاینــده دارد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا افزایــش درآمــد ،ســهم هزینههــای
درمانــی از کل درآمــد خانوارهــا نیــز افزایــش مییابــد .ایــن شــاخص بــرای بیمهشــدگان و غیــر
بیمهشــدگان بــه ترتیــب  0/111و  0/119بــوده اســت.
 -4یافتههای پژوهش
علیرغــم آنکــه جمعیــت تحــت پوشــش ســازمانهای بیمهگــر اجتماعــی کشــور بــر اســاس اطالعــات
منتشــر شــده از ســوی آنهــا بالــغ بــر 100درصــد جمعیــت کشــور اســت ،بــر اســاس نتایــج حاصــل از
تحلیــل مخــارج خانوارهــای مــورد بررســی ،در ســال  1391بالــغ بــر  10درصــد روســتاییان و  33درصــد
شهرنشــینان از پوشــش بیمــهای محــروم بودهانــد .ایــن شــاخص بــرای دهکهــای پاییــن درآمــدی در
مناطــق شــهری حتــی بــه  70درصــد نیــز میرســد.
بطــور میانگیــن  69درصــد افــراد در نمونــه مــورد مطالعــه حداقــل از یــک خدمــت درمانــی اســتفاده
کردهانــد کــه در ایــن میــان میــزان اســتفاده بیمهشــدگان  8واحــد درصــد بیشــتر از غیربیمهشــدگان
اســت .میــزان مصــرف بیمهشــدگان در همــه گروههــای خدمــات درمانــی بــه اســتثنای خدمــات ســرپایی
در مراکــز درمانــی از غیربیمهشــدگان بیشــتر اســت .بــه طــوری کــه در رابطــه بــا خدمــات بســتری و
دندانپزشــکی نســبت فزونــی مصــرف بیمهشــدگان از مــرز  1/3برابــر میگــذرد.
حــدود  3درصــد خانوارهــای فاقــد پوشــش بیم ـهای و  2/8درصــد خانوارهــای بیمهشــده در معــرض
هزینههــای کمرشــکن هســتند کــه در ایــن میــان خدمــات بســتری بــا  30درصــد و در رتبــه بعــدی،
خدمــات دارویــی بــا 22درصــد ،بیشــترین ســهم را در ســبد مصرفــی درمانــی خانوارهــا داشــتهاند.
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متوســط درآمــد افــراد غیربیمهشــده حــدود  80درصــد افــراد بیمـه شــده اســت .ایــن درحالــی
اســت ســهم هزینههــای درمــان از کل مخــارج در هــر دو گــروه تقریبــاً یکســان بــوده و حــدود
 7درصــد اســت .امــا علیرغــم اینکــه خانوارهــای بیمهشــده بطــور مطلــق ،میــزان بیشــتری را
هزینــه کردهانــد ،در مقایســه بــا غیربیمهشــدگان خطــر فــرو غلتیــدن آنهــا بــه ورطــه فقــر
حــدود  37درصــد کمتــر و شــاخصهای مشــارکت عادالنــه در وضعیتــی بــه مراتــب بهتــر قــرار
دارنــد .ضریــب جینــی بــرای مخــارج درمانــی بیمهشــدگان بــه حــدود  0/8درصــد بالــغ شــده کــه
نشــاندهنده متمرکــز شــدن هزینههــای درمانــی بــر دهکهــای باالتــر درآمــدی اســت .عــاوه
برایــن ،بررســی شــاخص کاکوانــی نیــز تصاعــدی بــودن تأمیــن مالــی در نظــام ســامت ایــران را
تأییــد میکنــد و بهرهمنــدی از پوشــش بیمــهای باعــث ارتقــای ایــن وضعیــت شــده اســت.

 -5نتیجهگیری و بحث:
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نقــش ســازوکار بیم ـهای در توزیــع هزینههــای درمانــی در ایــران ،از
طریــق شناســایی و محاســبه شــاخصهای متنوعــی در تأمیــن مالــی نظــام ســامت ،بــه تجزیــه
و تحلیــل ایــن موضــوع از ابعــاد مختلــف پرداخــت .شــواهد ناشــی از ایــن بررســی نشــان داد
کــه میــزان بهرهمنــدی از پوشــش بیمــهای در روســتاها بطــور قابــل توجهــی بهتــر از شــهرها
اســت کــه ایــن موضــوع میتوانــد ناشــی از اجــرای طــرح بیمــه همگانــی روســتاییان طــی دهــه
اخیــر باشــد .بــا ایــن همــه وجــود همپوشــانیهای قابــل توجــه بیــن جمعیــت بیمهشــده ذیــل
صندوقهــای بیمــه درمانــی فعــال در کشــور باعــث شــده اســت علیرغــم آنکــه آمــار و اطالعــات
منتشــر شــده توســط ســازمانهای بیمهگــر از پوشــش بــاالی بیم ـهای جمعیــت کشــور حکایــت
دارد ،درصــد قابــل توجهــی از افــراد بخصــوص درمناطــق شــهری فاقــد پوشــش بیم ـهای باشــند.
بررســی میــزان اســتفاده از خدمــات درمانــی نشــان میدهــد کــه بهرهمنــدی از پوشــش
بیمـهای تــا  1/4برابــر باعــث افزایــش ایــن شــاخص شــده اســت .ایــن شــاخص حتــی در رابطــه بــا
خدمــات بســتری نیــز بــه حــدود  1/3برابــر بالــغ میشــود کــه ایــن میتوانــد نشــان دهنــده باالتــر
بــودن میــزان مخاطــرات یــا ریســک بیماریهــای متضمــن اســتفاده از ایــن نــوع خدمــات در بیــن
بیمهشــدگان یــا پاییــن بــودن نــرخ اســتفاده از خدمــات بســتری در بیــن غیــر بیمهشــدگان
باشــد .در فــرض نخســت ،میتــوان انتظــار داشــت کــه ســازمانهای بیمهگــر بــا پدیــده
کژگزینــی یــا انتخــاب معکــوس 1مواجــه شــده باشــند کــه در نتیجــه آن تجمــع افــراد بــا ریســک
بــاال در صنــدوق باعــث بــه خطــر افتــادن پایــداری مالــی آن خواهــد شــد .در فــرض دیگــر ،عوامــل
1. Adverse selection
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متعــددی همچــون فقــدان دسترســی بــه خدمــات یــا عــدم تــوان مالــی کافــی 1بــرای تأمیــن
هزینههــای درمــان بســتری میتوانــد باعــث نــرخ پایینتــر مراجعــه افــراد فاقــد بیمــه بــرای
دریافــت خدمــات درمانــی بســتری شــده باشــد.
عــاوه بــر کاهــش عــدم اطمینــان و حتــی مواجهــه بــا پدیــده عــدم تقــارن اطالعــات در بــازار
ســامت یکــی از کارکردهــای مهــم بیمههــا ،تجمیــع ریســک و پرداخــت یارانــه متقاطــع اســت.
بنابرایــن ،میتــوان انتظــار داشــت بهرهمنــدی از پوشــش بیم ـهای باعــث بهبــود شــاخصهای توزیــع
عادالنــه مشــارکت مالــی افــراد در پرداخــت هزینههــای درمانــی خــود شــود .نتایــج حاصــل از ایــن
بررســی نشــان داد کــه بهرهمنــدی از پوشــش بیم ـهای باعــث افزایــش عدالــت در مشــارکت مالــی
افــراد در نظــام ســامت و تصاعــدی بــودن تأمیــن مالــی ســامت شــده اســت.
همچنیــن ،کمتــر بــودن میــزان بــروز هزینههــای کمرشــکن ســامت و پدیــده فقرزایــی
هزینههــای درمانــی در بیــن بیمهشــدگان بیانگــر اهمیــت اســتفاده از ابــزار سیاســتی توســعه
پوشــش بیمــهای جهــت بهبــود وضعیــت توزیــع هزینههــای درمانــی خانوارهــای کشــور اســت.
علیرغــم آثــار مثبــت کارکردهــای مختلــف نظــام بیمـهای بــر عملکــرد نظــام ســامت بهویــژه در
تأمیــن مالــی آن ،وضعیــت گــردش کالن مالــی نظــام ســامت ،مبیــن ســهم بســیار پاییــن بیمههــای
اجتماعــی درمانــی از منابــع مالــی نظــام ســامت کشــور اســت کــه ایــن موضــوع مؤیــد لــزوم توجــه
جــدی بــه تقویــت نقــش ســازوکارهای بیم ـهای در تدویــن سیاس ـتهای کالن اســت.
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