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 3/91درصد افزايش میيابد .با ت جه به وج د رابطة معنیدار بین سرانة پزشک به جمعیات و
هزينههای سالمت و همچنین نقطة تغییر تقعر تابع بهدستآمده ،به نظر میرسد ،تصمیمگیران
در اين ح زه همچ ن بیمههای درمان ،بهعن ان خريدار خادمات مایبايسات باه كنتارل ايان
م ض

در اين بیمهنامهها ت جه بیشتری كنند.

واژگان کلیدی :تقاضای القايی ،بیمة درمان ،نسبت پزشاک باه جمعیات ،هزيناة بهداشات و
درمان خان ار ،دادههای پانلی.

 .مقدمه
نظام سالمت ،علیرغم همة جنبههای پر تقدس خ يش ،همچ ن ديگر نظامها از
سلسلهای از اص ل و ق اعد پیروی میكند كه بیت جهی به آنها پیامدی جز خسران و
ناكامی ندارد ( .)Thuan et al., 2006مراقبتهای بهداشتی و درمانی بهعن ان يکی از
نیازهای اساسی و حیاتی بشر م رد ت جه ج امع انسانی است (.)Nejad et al., 2001
پیچیدهب دن عرضة خدمات بهداشتی و درمانی ،باالب دن هزينهها و رشد قیمتها در آن،
تقاضای روزافزون برای برخ رداری از بهداشت و درمان ،محدوديت منابع مالی و
نیروی انسانی ،ضرورت افزايش بهرهوری و بهكارگیری شی ههای كنترل و مهار هزينهها
را در اين عرصه بیش از پیش حیاتی كرده است (.)Witter et al., 2000
بر اساس ن

نظام سالمت در ج امع مختلف ،بهرهمندی از خدمات سالمت

فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم تحمیل میكند .در هر حال اين هزينهها باعث ايجاد
مشکالت مالی برای خان ارها میش د و ممکن است آنها را به دام فقر اندازد
( .)Murray et al., 2003لاا تعجبآور نیست كه نگرانی در م رد هزينههای سالمت
مردم ،امروزه ت جه سیاستگااران و مسئ الن را در بسیاری از كش رها به خ د جلب
كرده است (.)Wagstaff, 2002
صنعت بیمة بازرگانی بهعن ان يکی از نقشآفرينان تأمین مالی اين هزينهها با هدف اشاعة
فرهنگ بیمه در جامعه ،پیشرفت امر تجارت و ت سعة مبادالت بازرگانی ،ايجاد پ انداز و
حفظ سرمايههای ملی و استقرار تأمینهای اجتماعی ،در اين بخش فعالیت میكند .ت جه
خاص شركتهای بیمه به ان ا بیمههای اشخاص و بهويژه امر بیمة درمان ،شايد منطقیترين
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راه برای انجام اين رسالت عظیم است ،چرا كه بیماری از لحاظ اقتصادی ،ضربات سهمگینی
/

بر پیکرۀ اجتما وارد میآورد .بهويژه اينکه هزينههای درمانی ،خص صاً در م رد اعمال
جراحی ف ق تخصصی و بیماريهای مزمن به دلیل بستریشدنهای ط النی در بیمارستان و
نیز ابدا روشها و فن ن جديد در علم پزشکی ،غالباً هزينههای سرسامآوری دارند و
روزبهروز نیز اين هزينهها افزايش میيابند لاا برای جبران هزينهها بايد اقدام الزم ص رت
گیرد (.)Houri, 2013
طی سالهای اخیر هزينههای درمانی به ط ر سرسامآوری افزايش يافته است؛
افزايش قابل ت جهی كه به شکلی نگرانكننده زمینهساز افزايش پرداخت هزينههای
درمانی از س ی مردم و از طرفی شركتهای بیمة خص صی میش د (.)IRC, 2016
يکی از چالشهايی كه در دهه های اخیر اين بخش را درگیر كرده و م جب افزايش
هزينهها و متعاقباً فشار به دولت و سازمانهای بیمهای شده ،تقاضای القايی پزشکان و
كادر بالینی است .فرضیة تقاضای القايی خدمات پزشکی متأثر از مقاالت اي انز

6

( )6394است كه در ادامه ت سط محققانی همچ ن راسیستر و ويلنسکی )6314( 2و
راي  )6314( 9بسط داده شد .تحت اين فرضیه ،افزايش رقابت بر سر بیماران م جب
كاهش درآمد پزشکان به دلیل كاهش تعداد بیماران مراجعهكننده به هر پزشک خ اهد
شد .اين اتفاق تأثیری مثبت بر القای تقاضا برای مطل بیتهای ازدسترفته خ اهد
داشت.
از آنجا كه بیمار اطالعات كافی برای تعیین خدماتی كه بايد م رد استفاده قرار دهد
ندارد ،لاا پزشک میت اند از اطالعات اضافی خ د استفاده كرده و بیمار را به استفاده
از مراقبتهای دارويی و بهداشتی غیرضروری ترغیب كند .در ص رتی كه پزشکان در
مطب خ د ارائهدهندۀ خدماتی مثل مشاورههای تغايه باشند يا دارای آزمايشگاه
خص صی باشند يا حتی با برخی داروخانهها ارتباط داشته باشند ،انگیزۀ آنها برای اين
1. Evans
2. Rossiter and Wilensky
3. Rice
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كار افزايش میيابد ( .)Abdoli and Varharami, 2011اين وضعیت میت اند با ايجاد
تقاضای بیشتر ،تعادل عرضه و تقاضا در بازار سالمت و پزشکی را بر هم بزند .وقتی
كه دولت و سازمانهای بیمهای برای خدمات پزشکی و دارو يارانه پرداخت میكنند،
اين وضعیت بسیار بدتر خ اهد شد (.)Cline and Mott, 2003
شکل  6تعادل در بازار بهداشت و درمان را نشان میدهد .طبق مدل زير هزينة
بهداشت و درمان خان ار (سمت تقاضا) كه در نم دار با  Dنشان داده شده ،به نسبت
پزشک به جمعیت (سمت عرضه) كه با  Sنشان داده شده است ،وابسته است .طبق
شکل ،تعادل اولیه برای قیمت  Pnدر نقطة  Eو در مقدار * NEتشکیل شده است .با
تغییر نسبت پزشک به جمعیت و با فرض ثابت درنظرگرفتن بقیة ع امل تأثیرگاار بر
تعادل ،منحنی عرضه به سمت راست جابهجا میش د.
در ص رتی كه قیمتها انعطافپاير باشند ،تعادل جديد در نقطة *’ Eو در قیمتی
پايینتر از قیمت اولیه تشکیل میش د .ولی با ت جه به اينکه قیمتها و جداول تعرفه در
ط ل سالها ثابت هستند و فقط با تغییر ت رم تغییر و افزايش میيابند ،اين تعادل
تشکیل نمیش د .بدين طريق و در واكنش به اين مقاومت تغییر قیمت ،ش كی به
منحنی تقاضا از ناحیة عرضه وارد میش د كه به تقاضای القايی معروف است و
درنهايت تعادل جديد در نقطة  Iبا قیمت  Pnو مقدار  Niتشکیل میش د .فاصلة بین
 Niو * NEمقدار تقاضای غیرضروری خدمات است (.)Delattre and Dormont, 2003
Pn
Ns

I

E

Pn

*E

ND

ND

Ni

*NE

شکل  .تغییر در تقاضای خدمات بهداشت و درمان بر اثر شوک عرضۀ پزشک
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به نظر محققانِ اين مطالعه و با ت جه به فرضیة تقاضای القايی كه در مطالعات
/

مختلف ذكر شده است  ،اثر افزايش پزشک لزوماً اثری منفی نیست و طبق نظرية
اقتصادی میت ان برای تعداد پزشکان نقطة بهینهای در نظر گرفت .طبق فرض ما در
اين مطالعه افزايش پزشکان میت اند همزمان كه م جب ايجاد رقابت بیشتر ش د ،به
افزايش دسترسی و تأثیر مثبت بر تقاضای خدمات سالمت نیز منجر ش د .پ

اين

گ نه نتیجهگیری میش د كه اثر افزايش تعداد پزشکان به دو بخش مؤثر بر شاخصهای
سالمت و خدمات غیرضروری تقسیم میش د .تغییر تقاضا شامل زمان میش د و
همزمان با اثر افزايش تعداد پزشکان ،ع امل مختلفی همچ ن درآمد ،سن ،سطح
تحصیالت و قیمت خدمات پزشکی و ذخیرۀ سالمتی بر تقاضای خدمات سالمت نیز
مؤثر است.
پژوهشگران در اين مطالعه برآنند تا با استفاده از تحلیل هزينههای بهداشت و
درمان و رفتار پزشکان ،با استفاده از اقتصادسنجی دادههای تلفیقی ،به ابهامات م ج د
پاسخ دهند .نتايج اين مطالعه میت اند در تصمیمات سیاستگااران دولتی و مسئ الن
سازمانهای بیمهای در خص ص تعیین حقبیمه ،نح ۀ تأمین مالی و روشهای پرداخت
به پزشکان مؤثر باشد.

 .روش کار
اين مطالعه ،يک مطالعة كاربردی اقتصادی از ن

ت صیفی– تحلیلی است كه با استفاده از

دادههای پانلی در يک دورۀ زمانی هشتساله ( )6932-6911در استانهای كش ر انجام
شد .در اين مطالعه تمامی استانهای ايران ،جامعة پژوهش را تشکیل میدهند .شرايط ورود
و خروج از مطالعه ،دسترسی به اطالعات هر استان است .نم نهگیری منطبق بر جامعه
پژوهش انجام پايرفت و دادههای تمامی استانهای كش ر بهجز استان البرز (به دلیل عدم
دسترسی به اطالعات) برای كاهش خطای تحقیق وارد مطالعه شده و تحلیل شدند .طی
سالهای  6933تا  6932دادههای جداشده از استان تهران به علت تقسیمات كش ری استان
البرز ،با اين استان جمع شدند.
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 .مدلهای اقتصادسنجی
در برازش مدل در اكثر مطالعات مشابه ،محققان از يک تابع كاب -داگالس استفاده
كردهاند .در اين مطالعات ،مخارج بهداشت و درمان از متغیرهای وضعیت سالمت،
قیمت ،تسهیالت بهداشت و درمان ،درآمد ،جنسیت ،تحصیالت ،سن و وضعیت تأهل
تأثیرپاير ب ده است؛ يعنی
EXP =f (H, PI, L, INC, EDU, M, AGE),

كه در آن  EXPمخارج بهداشت و درمان و خان ار را نشان میدهد H ،ذخیرۀ سالمت
يا وضعیت سالمت كه همان شاخص احتمال سالمتی ك دكان زير  1سال (صد منهای
مرگ و میر ك دكان زير  1سال) است PI ،شاخص قیمت بهداشت و درمانINC ،

درآمد خان ارها EDU ،سطح تحصیالت L ،تسهیالت بهداشت و درمان M ،وضعیت
تأهل و  AGEفراوانی افراد در طبقههای سنی هستند.
از آنجايی كه مطالعه در سطح دادههای استانی انجام شده است و معتبرترين متغیر
نشاندهندۀ قیمت در اين وضعیت ،شاخص قیمت مصرفكنندۀ بخش بهداشت و
درمان است ،در مطالعة حاضر برای كنترل قیمت ،از متغیرهای درآمد و هزينة بهداشت
و درمان بر حسب قیمت حقیقی استفاده شده است .متغیر سن به سه گروه عمدۀ سنی
زير  61 ،61تا  14و باالی  11سال تقسیم شد .برای نشاندادن وضعیت تأهل ،از
فراوانی افراد مجرد و متأهل استفاده شد .همچنین برای نشاندادن تسهیالت بهداشت و
درمان از متغیر تعداد پزشکان در هر دو بخش خص صی و دولتی ،تعديلشده نسبت
به جمعیت ،استفاده شد.
با ت جه به بررسیهای محققان تنها شاخص سالمت م ج د در ايران كه تمام
اطالعات استانی آن م ج د ب د مرگومیر ك دكان زير  1سال است .لاا اين شاخص
بهعن ان متغیر ذخیرۀ سالمت كه م رد تأيید و منتخب سازمان جهانی بهداشت نیز
است انتخاب شد .برای برآورد احتمال سالمتی ك دكان زير  1سال شاخص مرگومیر
محاسبهشده از  633كم میش د.

فرضیة تقاضای القايی پزشکان در ايران :تأثیر تراكم پزشکان بر هزينة درمان /

9

با استفاده از تقريب تیجمز

رويکرد محققان پژوهش نسبت باه رابطاة افازايش دسترسای و تقاضاای خادمات
/

سالمت ،وج د يک روند افزايشی در تقاضای سالمت به ص رت يک معادلة درجة سه
است (شکل  .)2بنابراين معادلة نهايی بررسی رابطة نسبت پزشک به جمعیت ( )MDو
تقاضای خدمات سالمت ( )Qبه ص رت
  ti ,

Q    1 MDit   2 MDit   3 MDit   4 H it   5 EDU it   6 AGEit   7 M it
3

2

بیان میش د ،كه معادلة لگاريتمی آن به ص رت
ln EXP    1 {ln MDit }   2 {ln MDit }   3 MDit
2

  ti ,

3

+ 4 ln H it   5 EDU it   6 ln AGEit   7 ln M it

است .طبق فرضهای يک معادلة درجة سه كه به ص رت
 .6هر تابع درجة سه يک مركز تقارن به ط ل

- 2

3 1

xi 

و عرض  Qدارد؛ و

 .2مركز تقارن تابع درجة سه ،نقطة عطف اين تابع نیز است

- 2
3 1



، xTP

هستند ،در برآورد معادلة ف ق اگر  1بزرگتر از صفر باشد ،معادلة درجاة ساه و اگار
صفر باشد ،معادله درجة دو است .همچنین اگار هار دوی  1و   2برابار باا صافر
باشند ،معادلة درجة يک است.
در تابع درجة يک ،ضريب بهدستآمده از رابطة بین دسترسی به پزشک و تقاضای
خدمات ، 1 ،شامل سه قسمت زير است:
 - 6ضريب افزايش تقاضا به علت افزايش دسترسی (نیاز ضروری)،
 - 2ضريب كاهش تقاضا به علت افزايش كارايی (پیشرفت پزشکی) ،و
 - 9ضريب افزايش تقاضا به علت افزايش رقابت (تقاضای القايی).
در معادلة درجاة ياک ،ساه قسامت فا ق قابال مشاخصنماايی نیسات ولای باا
معنیدارب دن يک تابع درجة سه ،اين ضرايب قابل تفکیک و معنیدارند .باا ت جاه باه
مسائل گفتهشده ،به نظر میرسد برآورد يک تابع درجة سه كاملترين تابع برای برآورد
رابطة بین تقاضای خدمات سالمت و دسترسی به پزشک است.
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–

-

-

شکل  .رابطۀ درجۀ سه بین تراکم پزشک و تقاضای خدمات سالمت

 .تحلیل دادهها
با ت جه به اثبات وج د همخطی در مدل ،بین وضعیت سالمت و متغیرهای اقتصادی
اجتماعی نامبرده ،در اين مطالعه تمامی متغیرها روی شاخص مرگومیر ك دكان برازش
داده شد و از باقیماندۀ مدل بهعن ان شاخص سالمت تعديلشده استفاده شد.
در مطالعة حاضر برای بررسی وج د يا عدم وج د وابستگی مقطعی در متغیرهاا از
آزم ن وابستگی مقطعی پسران ،استفاده شد .طبق يافتهها ،اكثر متغیرهای م رد اساتفاده
در تحقیق بهجز متغیر هزينة بهداشت و درمان خان ار و جمعیات افاراد زيار  61ساال
دارای وابستگی مقطعی هستند .همچنین بر اساس يافتههای اين مطالعاه ،فرضایة صافر
در آزم ن پسران مبنی بر استقالل مقطعی بین جمالت ن فه باا پای -مقادار  3/441رد
نمیش د.
طبق يافتههای جدول  6پی ست ،فرض صفر آزم ن كائ مبنی بر عدم همانباشاتگی
در مدل تحقیق به نفع فرضیة مقابل با آمارۀ  -2/42و پی -مقدار  3/3399رد مایشا د.
با ت جه به نتايج اين آزم ن ،الگ به همراه روند دارای فرايند همانباشتگی است .لاا در
بلندمدت بین متغیرها رابطه وج د دارد.

فرضیة تقاضای القايی پزشکان در ايران :تأثیر تراكم پزشکان بر هزينة درمان /
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طبق نتايج آزم ن لیمر در جدول  2پی ست و پی -مقدار بهدستآمده از آن ،فارض
/

صفر اين آزم ن مبنی بر استفاده از دادههای تلفیقی در مطالعة حاضار باه نفاع فرضایة
مقابل رد شده و استفاده از مدل ثابت (دادههای پانلی) در برازش مدل ت صیه میشا د.
طبق نتايج آزم ن هاسمن برای مدل در جدول  9پی ست ،فرضیة صفر اين آزم ن مبنی
بر اينکه تفاوت سیستماتیک بین ضرايب وج د ندارد ،رد نشده و اساتفاده از دادههاای
پانلی با روش اثرات تصادفی ت صیه میش د.
طبق نتايج آزم ن خ دهمبستگی سريالی در جماالت ن فاه در جادول  4پی سات،
فرضیة صفر مبنی بر عدم وج د خ دهمبستگی سريالی در جمالت ن فه رد میش د .از
اين رو ،اقدامات درمانی م رد نیاز است .در جدول  1پی ست نتايج آزما ن ناهمساانی
واريان

جمالت ن فه در مدل نهايی ارائه شده اسات .طباق نتاايج آزما ن ناهمساانی

واريان

در جمالت ن فه در جدول  1پی ست ،فرضیة صفر مبنی بار وجا د همساانی

واريان

در جمالت ن فه رد میش د .از اين رو اقدامات درمانی م رد نیااز اسات .بار

اساس فرايند اقتصادسنجی بهكاربردهشده در تحقیق و برای انجام يک برازش نااريب و
كارا با ت جه به وج د خ دهمبستگی و ناهمسانی واريان

در جمالت ن فه ،باهعنا ان

اقدام درمانی از آزم ن دريسک ل  -كارای استفاده شد .نتايج ايان بارازش بارای مادل
درجة يک در جدول  1پی ست ارائه شده است.
  .يافتههادر جدول  6آماره های ت صیفی متغیرها ارائه میشا د .طباق يافتاههاای جادول فا ق،
میانگین مرگومیر ك دكان زير  1سال برای كل كش ر در تمامی سالهای مطالعاه برابار باا
 69/14در هزار است كه كمترين مقدار آن  4/316و بیشترين مقدار آن  43/9ب ده اسات.
يادآوری اين نکته الزم است كه اين اعداد مرب ط به تماامی اساتانها در تماامی ساالهای
مطالعه است .میانگین نسبت پزشک به جمعیت در كش ر برابر با  1/99ب ده كاه كمتارين
مقدار آن  3/41و بیشترين مقدار آن  693/11ب ده است .در شاکل  ،9ايان نسابت بارای
استانهای مختلف كش ر در سالهای  6911و  6932نشان داده شده است.
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جدول  .آمارههای توصیفی متغیرها طبق دادههای استانی طی سالهای 3 - 3
متغیر

طبقهبندی

میانگین

میانه

انحراف معیار

كمترين

بیشترين

شاخص سالمت

مرگومیر

69/19

62/69

1/19

4/31

43/13

(ك دكان زير  1سال)

احتمال سالمتی

11/41

19/11

1/19

13/9

31/34

 3تا  64سال

116991

431916

193119

663694

2191469

 61تا  14سال

6936693

6621166

6919923

912139

63261413

 11سال به باال

691111

19914

641432

24939

194636

متأهل

6211299

163993

6112611

649333

66949992

مجرد

943991

164391

911196

693396

4491691

مطلقه يا متاركه

639966

11219

643311

61939

6392166

جمعیت بر حسب

تعداد زنان

6634139

133319

6613194

219226

1992314

جنسیت

تعداد مردان

6221191

161116

6296464

291111

9666141

نسبت پزشک

1/99

4/91

1/36

3/41

693/11

تسهیالت بهداشت و

نسبت پیراپزشک

99/13

93/69

91/64

9/21

294/33

درمان

نسبت تخت به

23/19

64/39

24/11

6/91

642/41

هزينة بهداشت و

به قیمت اسمی

9696211

1121266

4931919

6232921

21361194

درمان خان ار

به قیمت حقیقی

21996

29316

9312

1999

11966

به قیمت اسمی

692141941

661913922

13411444

9391941

439311931

به قیمت حقیقی

411119

413211

666191

19391

6369634

سالهای تحصیلی

1/39

9/61

6/99

6/11

61/66

سن

وضعیت زناش يی

جمعیت

درآمد ماهانه خان ار
تحصیالت

شکل  .نسبت پزشک به جمعیت در سال 3

و 3

فرضیة تقاضای القايی پزشکان در ايران :تأثیر تراكم پزشکان بر هزينة درمان 66 /
با استفاده از تقريب تیجمز

بر اساس نتايج آزم ن دريسک ل -كارای برای مدل نهايی – ارائهشده در جادول 1
/

6

پی ست -ضرايب تأثیر متغیرهای تعداد پزشکان نسبت به جمعیت ( ،) P<3/361تعداد
افراد زير  61سال ( ،)P<3/326تعداد افراد  61تاا  14ساال ( ،)P<3/369تعاداد افاراد
باالی  11سال ( ،)P<3/339تعداد زنان ( ،)P<3/332میانگین تعداد ساالهای تحصایلی
( )P<3/333و متغیر درآمد ( )P<3/339در سطح پنج درصد معنایدار هساتند .تعاداد
متأهلین ( )P<3/311و تعداد مجردين ( )P<3/312در سطح ده درصد معنیدار هستند.
همچنین ضريب تأثیر متغیر تعداد مردان ( )P<3/219معنیدار نیسات .در ايان بارازش
معیار ضريب تعیین  ،R2برای سنجش میزان خ بی برازش برابر باا  3/1936اسات ،كاه
نشان از خ بی برازش دارد.
جدول  .برآورد تأثیر نسبت پزشک به جمعیت بر مخارج بهداشت و درمان ،در مدل درجۀ سه
متغیر

ضريب

انحراف

تأثیر

معیار

آمارۀ t

پی -مقدار

فاصلة اطمینان  31درصد

ت ان س م نسبت پزشک به جمعیت

3/9149

3/6919

2792

37366

3/3394

3/1113

ت ان دوم نسبت پزشک به جمعیت

-6/9199

3/6969

-9/36

3/333

-6/9311

-6/3312

ت ان اول نسبت پزشک به جمعیت

9/3612

6/9336

2/33

3/331

6/2911

1/1391

سالمت تعديلشده

3/3191

3/2911

9/19

3/336

3/4631

6/141

افراد زير  1سال

-6/9199

3/6969

-9/36

3/333

-6/9311

-6/331

افراد باالی  11سال

-3/1211

3/3166

63/29

3/333

-3/1934

-3/4266

تعداد زنان

1/6112

6/6143

4/44

3/333

2/9191

9/1411

تعداد مردان

-2/3612

6/9332

2/33

3/341

-1/913

-3/3114

میانگین سالهای تحصیل

3/9131

3/6494

1/91

3/333

3/4913

6/3123

تعداد متأهلین

3/6319

3/3391

2/36

37331

3/3341

3/9333

تعداد مجردين

-3/2131

3/3996

-9/91

3/336

-3/4491

-3/6926

عرض از مبدأ

-1/9114

2/2316

-2/94

3/321

-63/3111

-3/1119

آمارۀ F

3

ضريب تعیین

3/1991

جار میانگین ت ان دوم خطا

3/9311

1. P-value

 / 62پژوهشنامة بیمه /سال سیودوم /شمارۀ  /4زمستان  /6931شمارۀ مسلسل 621

در جدول ف ق رابطة بین دسترسی به پزشکان (نسبت پزشک به جمعیت) و هزينة
بهداشت و درمان خان ار در يک مدل درجة سه بررسی شد .طبق نتايج ،ضرايب
متغیرهای نسبت پزشک به جمعیت ( ،)9/3612ت ان دوم نسبت پزشک به جمعیت
( )-6/9199و ت ان س م نسبت پزشک به جمعیت ( ،)3/9149هر سه در سطح اطمینان
 31درصد معنیدار هستند .در اين مدل رگرسی نی ،معیار  R2برای سنجش میزان
خ بی برازش برابر با  3/1991است كه نشان از خ بی برازش دارد .ارزش نقطة عطف
(بازگشتی) در اين مدل برابر با

e( 1.3573)   3.457559
است؛ يعنی در نسبت پزشک به جمعیتی در حدود  9/1به ازای هر  63333نفر،
همانگ نه كه در شکل  4نشان داده شده است ،تقاضای القايی ايجاد شده و تابع تغییر
جهت میدهد.

۶۹

۵۱

۳۶

۲۴

۱۶

۹

۵

۲

۱

۰

تقاضای خدمات سالمت

۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰
۱۰
۱
۰

نسبت پزشک به جمعیت
شکل  .نقطۀ تغییر جهت تابع تقاضای خدمات سالمت بر اثر تغییر نرخ پزشک به جمعیت

  .بحثطبق يافتههای تحقیق ،با افزايش نسبت پزشک به جمعیت در مقااطع مختلاف و همچناین
طی سالهای مطالعه ،مخارج بهداشت و درمان افزايش خ اهد يافت .باا ت جاه باه ضاريب
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تأثیر اين متغیر كه معادل  3/91ب ده و در سطح پنج درصد معنایدار اسات ( ،)P<3/361باا
/

افزايش يک درصد تراكم پزشکان در يک منطقه ،مخاارج بهداشات و درماان معاادل 3/91
درصد افزايش خ اهد يافت .اين افزايش مخارج مایت اناد باه علات دسترسای بیشاتر باه
خدمات بهداشت و درمان در مناطق محروم و يا تقاضای القايی ايجادشده ت ساط پزشاکان
در مناطقِ برخ ردار و اشبا از تسهیالت بهداشت و درمان باشد.
با افزايش احتمال سالمتی ك دكان زير  1سال ،مخارج بهداشات و درماان افازايش
خ اهد يافت .افزايش مخارج بهداشت و درماان حاین بهبا د احتماال ساالمتی افاراد
میت اند ناشی از سرمايهگااريهای بهداشتی و درماانی در ايان حا زه باشاد .همچناین
استفاده از خدمات پیچیده تر سالمتی حین برخ رداری از خدمات اولیه ،يکی از عللای
است كه باعث افزايش مخارج بهداشت و درمان در افراد سالمتر میش د .به ط ر كلای
با افزايش يک درصد در احتمال سالمتی ك دكان زير  1سال ،مخارج بهداشت و درمان
معادل  3/99درصد افزايش پیدا خ اهد كرد و افراد سالمتر برای ساالمتی خا د بیشاتر
هزينه میكنند.
طبق يافتههای تحقیق ،با افزايش يک درصدی تعداد افاراد زيار  61ساال ،مخاارج
بهداشت و درمان به میزان  2/31درصد افزايش خ اهد يافت .اين يافتاههاا بار اسااس
ضريب تأثیر بهدستآمده از مدل برای افراد زير  61سال معاادل ( )2/31اسات كاه در
سطح پنج درصد ( ) P<3/326معنیدار است.
همچنین ضريب تأثیر تعداد افراد  61تا  14سال معادل  -1/4است كه در سطح پنج
درصد ( )P<3/369معنیدار است .تفسیر اين ضريب به اين معناسات كاه باا افازايش
تعداد افراد اين طبقة سنی ،مخارج بهداشت و درمان خان ار كاهش خ اهد يافت.
با ت جه به ضريب تأثیر متغیر تعاداد افاراد بااالی  11ساال كاه معاادل  3/11با د،
مشخص شد كه با افزايش اين متغیر ،مخارج بهداشت و درمان افزايش خ اهاد يافات.
اين متغیر در سطح پنج درصد ( )P<3/339معنیدار است.
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طبق يافتههای مطالعه ،ضريب تأثیر متغیر درآمد معادل  3/69است كه در سطح پنج
درصد ( )P<3/339معنی دار ب ده و باا افازايش ياک درصادی درآماد افاراد ،مخاارج
بهداشت و درمان آنان معادل  3/69افزايش خ اهاد يافات .باا ت جاه باه مزيات تاابع
لگاريتمی كه ضريب تأثیر را به ص رت كشش ارائه مایدهاد ،در ايان مطالعاه كشاش
درآمدی معادل  3/69است و طباق ايان يافتاه ،ساالمت از نظار افاراد جامعاه كاااليی
ضروری است.

 .نتیجهگیری
هدف اين مطالعه بررسی فرضیة تقاضای القايی خدمات سالمت با استفاده از دادههاای
پانلی برای سالهای  6911تا  6932در استانهای كش ر است .يافتههاای پاژوهش نشاان
می دهد با افزايش نسبت پزشاک باه جمعیات ،تقاضاای خادمات ساالمت از جاناب
خان ارهای ساكن در هر استان افزايش میيابد كه اين افازايش تاا تاراكم مشخصای از
پزشکان ،معادل  9/41در هر  63333نفر جمعیت ،به دلیل افزايش دسترسی به خدمات
بهداشتی و درمانی در مناطق محروم است و از اين نسبت مشخص باه بعاد ،تقاضاای
القايی ايجادشده و با افزايش در دسترسی و افزايش رقابت هزينههای خان ار باهشادت
افزايش میيابد.
يافتههای شاخص نسبت پزشک به جمعیت برای كش ر ايران در سال  6911معادل
 9/961به ازای هر  63333نفر است .اين شاخص در سال  6932معادل  1/111به ازای
هر  63333نفر ب د كه در هر دو سال میانگین كش ری باالتر از نقطاه عطاف  9/41در
معادلة برآوردشده است.
بررسیهای اساتانی در ساال  6911نشاان داد كاه در  61اساتان آذربايجاان غربای،
آذربايجان شرقی ،اردبیل ،ايالم ،خراسان جن بی ،خراسان شمالی ،سیستان و بل چستان،
قم ،فارس ،قزوين ،كرمان ،كهکیل يه و ب ير احمد ،لرستان ،مركزی و هرمزگاان نسابت
پزشک به جمعیت به ازای هر  63333نفر ،كمتر از نسبت باهدساتآماده بارای ايجااد
تقاضای القايی  9/41ب ده است.
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همچنین بررسی نسبت پزشک به جمعیت به ازای هار  63333نفار در ساال 6932
/

نشان داد كه تنهاا در دو اساتان خراساان جنا بی و خراساان شامالی كمتار از نسابت
بهدستآمده برای ايجاد تقاضای القايی در هر استان است و در تمامی اساتانهای ديگار
اين نسبت بیش از شاخص بهدستآمده ب ده است كه نشان از وجا د تقاضاای القاايی
در اين استانهاست.
طبق م ارد گفتهشده در قبل ،شركتهای بیمه بايد اين م ض

را مدنظر قارار داده و

با ت جه به م قعیت جغرافیايی مختلاف ،تاراكم پزشاک باه جمعیات ،و سااير ما ارد
ذكرشده حساسیت بیشتری برای كنترل اين چالش به كار برند.

621  شمارۀ مسلسل/6931  زمستان/4  شمارۀ/ سال سیودوم/ پژوهشنامة بیمه/ 61

منابع
 بررسی ع امل مؤثر بار تقاضاای بیماة درماان.6932 ،. ح، و غف ری. آ، محرابیان،. عباسی ا.6
. دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد تهاران مركازی، پايان نامة كارشناسای ارشاد.تکمیلی در ايران
.دانشکدۀ ام ر اقتصادی
، گازارش پژوهشای. جايگاه بیمة درمان در نظام جامع تاأمین اجتمااعی.6916 ،. م، كريمی.2
.پژوهشکدۀ عل م انسانی و مطالعات فرهنگی
. راهکارهاای كنتارل خساارت در بیماههاای درماان.6931 ،. ص، و ن رالادينی. ل، نیاكان.9
. طرح پژوهشی،پژوهشکدۀ بیمه
4. Abdoli, G. and Varharami, V., 2011. The Role of Asymmetric
Information in Induced Demands: A Case Study of Medical Services.
Journal of Health Administration, 14, pp. 42-37.
5. Cline, R.R. and MOTT, D.A. 2003. Exploring the demand for a
voluntary medicare prescription drug benefit. AAPS PharmSci, 5, pp. 11099.
6. Delattre, E. and Dormont, B. 2003. Fixed fees and physician‐ induced
demand: A panel data study on French physicians. Health Economics, 12,
pp. 754-741.
7. Evans, R.G. 1974. Supplier-induced demand: some empirical evidence
and implications. The economics of health and medical care. Springer.
8. Murray, C.J. et al., .2003. Assessing the distribution of household
financial contributions to the health system: concepts and empirical
application. Health systems performance assessment: debates, methods and
empiricism. Geneva: World Health Organization,12.
9. Rice, T. 1984. Physician-induced demand for medical care: new evidence
from the Medicare program. Advances in health economics and health
services research,5,129.
10. Rossiter, L.F. and Wilensky, G.R.,1984. Identification of physicianinduced demand. Journal of Human resources,244-231.
11. Thuan, N.T.B., Lofgren, C., Chuc, N.T.K., Janlert, U. and Lindholm, L.
2006. Household out-of-pocket payments for illness: evidence from
Vietnam. BMC Public Health, 6(1), 283..

69 /  تأثیر تراكم پزشکان بر هزينة درمان:فرضیة تقاضای القايی پزشکان در ايران
با استفاده از تقريب تیجمز
12. Wagstaff, A. 2002. Poverty and health sector inequalities. Bulletin of
/ health organization,80,pp. 105-97.
the world
13. Witter, S., Ensor, T., Thompson, R. and Jowett, M. 2000. Health
Economics for Developing Countries. A Practical Guide, MacMillan
Education.

 / 61پژوهشنامة بیمه /سال سیودوم /شمارۀ  /4زمستان  /6931شمارۀ مسلسل 621

پیوست
جدول  .نتايج آزمون همانباشتگی کائو برای بررسی روابط بلندمدت بین متغیرها
آزم ن

آماره

پی -مقدار

ديکی ف لر تعديليافته

-2/42

3/339

فرضیة صفر :عدم وج د همانباشتگی

جدول  .نتايج آزمون لیمربرای انتخاب مدل تحقیق
آزم ن

)F(29,200

پی -مقدار

لیمر

63/94

3/336

فرضیة صفر :استفاده از دادههای تلفیقی

جدول  .نتايج آزمون هاسمن برای مدل اولیه (عوامل موثر بر احتمال سالمتی کودکان زير سال)
آزم ن

خیدو

پی -مقدار

درجة آزادی

نتیجه

هاسمن

63/11

3/219

3

پايرش فرضیة صفر

فرضیة صفر :تفاوت سیستماتیک بین ضرايب وج د ندارد.

جدول  .نتايح آزمون خودهمبستگی سريالی در جمالت نوفه
آزم ن

)F(1,29

پی -مقدار

خ دهمبستگی

13/19

3/336

فرضیة صفر :خ دهمبستگی سريالی در متغیرها وج د ندارد.
جدول  .نتايج آزمون ناهمسانی واريانس جمالت نوفه
آزم ن
ناهمسانی واريان
فرضیة صفر :ناهمسانی واريان

خی دو

پی -مقدار

49311/61

3/336

درجمالت ن فه وج د ندارد (جمالت واريان

همسان هستند).

فرضیة تقاضای القايی پزشکان در ايران :تأثیر تراكم پزشکان بر هزينة درمان 63 /
با استفاده از تقريب تیجمز

جدول  .6نتايج آزمون دريسکول  -کارای برای مدل درجۀ يک
متغیر

ضريب تأثیر

انحراف معیار

آماره

پی -مقدار

/

فاصلة اطمینان  31درصد

تعداد پزشکان

3/91

3/61

2/13

3/361

3/3932

3/131

سالمت تعديلشده

3/994

3/691

2/92

3/366

3/332

3/119

افراد زير  61سال

2/311

6/266

2/41

3/326

1/444

3/411

افراد  61تا  14سال

-1/461

2/196

-2/19

3/369

-66/13

-6/291

افراد باالی  11سال

3/119

2/139

3/339

6/313

3/291

درآمد

3/699

3/342

9/22

3/339

3/316

3/221

تعداد زنان

3/111

2/411

9/49

3/332

3/916

6/913

تعداد مردان

6/119

6/411

6/69

3/219

-6/911

4/929

میانگین سالهای تحصیل

3/93

3/61

4/31

3/336

3/411

6/661

تعداد متأهلین

3/612

3/336

6/33

3/311

-3/334

3/99

تعداد مجردين

-3/96

3/619

-6/34

3/312

-3/116

3/361

عرض از مبدأ

بدون معنی

آمارۀ F

3/336

9/63

ضريب تعیین

3/193

جار میانگین ت ان دوم خطا

3/992

 / 23پژوهشنامة بیمه /سال سیودوم /شمارۀ  /4زمستان  /6931شمارۀ مسلسل 621

