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چکیده

کشه می دمین شهی ک یی بیمی ی ،هزینههیی سهنیین سهتمتی بهخصه
یکی اد معضهت
خین ا هیی بی هی پییین اس  .و های که با وی کیهش ا تبیطی و فیصله فیزیکی تأکید شده اس ،
مشهکل بهکی گیای نیاوی انسهینی با اقتصهی تأریا گشاشهته اسه  .بی شهی ک ک وید ،19افزایش بیکی ی
جهیمعهه اد یهیسهه و افزایش هزینههههیی دنهدگی اد سهه ی ییا م جه میشهه کهه ههیههیی پهییین بهی
مشهکت و تنینیهیی معیشهتی وبه و شه ند .هد این مقیله با سهی هزینه سهتم اقتصهی ی بیمی ان
مبتت به ویاوس ک وید 19اسهه  .مطیلعه حیضهها مقطعی اسهه و نم نه آمی ی  400بیمی اد میین کلیه
بیمی ان بسهتای بیمی سهتینهیی وابسهته به انشهییه ول پ پزشهکی ایاان بی اسهت ی ه اد وو نم نهگیای و
ماحلهای تصهی فی انتای شهدند .جز گا آو ی ا ههی اد پاسهشهنیمه و بهمنظ تحلیل ا ههی و انجیپ
آدم ن آمی  x2و اد ناپ افزا  SPSSاست ی ه شده اس  .ییفتههی نشین ا که اد میین  12متغیا با سیشده،
 7متغیا ا تبیط معنی ا ی بی هزینههیی سههنیین سههتم و پا اخ اد جی نشههین ا ند .این ه متغیا
شهزا ،بیمی ی سهییا اوضهیی خین ا  ،میلکی مسهکن،
وبی انداد :جنسهی سهاپاسه خین ا  ،سهک ن
سهط آمد ،پ شهش بیمهای مکمل و تعدا اوضهیی خین ا  .بهنظامی سهد ودپ ت جه قی مسهلولین و
طااحی سهیدوکی هیی منیسه سهتم  ،بی ت جه به مقتضهیی کشه
سهییسه گشا ان نظیپ سهتم کشه
یعنی شهاای اقتصهی ی ،اجتمیوی ،جمعی شهنیختی و نزیی الی هیی اپیدمی ل ژی بیمی ی ک وید،19
حمیی اد بیمی ان اس .
اد مزمتاین ولل نیکی آمدی نظیپ خدمی ستم کش
کلیدواژهها :خدمی ستم  ،هزینههیی سنیین ،اقتصی خین ا  ،ویاوس ک وید19
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1انشج ی کتاای حسیبدا ی ،گاوه حسیبدا ی ،انشییه آدا استمی واحد گاگین ،گاگین ،ایاان (ن یسنده مسئ ل)


 .2انشیی حسیبدا ی ،گاوه حسیبدا ی ،انشییه آدا استمی واحدگاگین ،گاگین ،ایاان


 .1مقدمه

آنچهه کهه این مقهیلهه اهمیه

ا  ،تهأریا ویاوس کاونهی با ابعهی ماتل دنهدگی اسهه  .این

ویاوس محدو به ح ده بزداشهه و مین نشههده و ابعی اقتصههی ی ،اجتمیوی ،فاهنیی و
حتی سهییسهی ا  .بههمین لیل ،باای فز قی این م ضه ک ،الدپ اسه همه این ابعی ا
مدنظا قاا ا ه و پی ندهی و تأریاا آنزی با یکدییا ا با سهی کا  .شهی ک ویاوسهی جدید
مقییس کتن بی قیبلی انتشهی سهایو و نب

وو مینی مشهار باای آن تمیپ کشه هیی

جزین و حیطههیی متعد ی اد جمله اقتصههی ا تح تأریا قاا ا و شههب نیپیدای آن تبدیل
به متغیا مسهتقل ومده پدیدههییی شهد که بی دیسه جمعی انسهینهی سهاوکی ا  .بی چنین
ت صههی ی بی اه نا اهد ب اگا سههیل  2020میت ی و پیدا شههدن ص ه

مسههئلهای بهنیپ

ویاوس کاونی ا آغید یی فصهل جدید معی ال جزینی به حسهی آو ی فصهلی که
آن وای هیی تثبی شهده بی شهکی نیخ آگیه وبه و شهدند ،ومده کشه هیی ت سهعهییفته
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م اجزه بی این میزمین نیخ انده به اسهتیصهیل سهیدند ،و گزا ه وقتنی و تاصهرگاایی
مدیای بحاان بی چیلش م اجه شهد .بهنظا می سهد شهی ک گسهتا ه ویاوس کاونی جل ه وینی
تعای اد جزینیشدن بهون ان پدیدهای فااگیا و جزینشم ل اس که تمیپ ابعی و جنبههیی
حیی بشهای ا تح تأریا قاا ا ه اسه

ط ی که اگا منشهأ این بیمی ی ا سهبی تغشیه

افاا جیمعهای گ شههای اد جزین فاض کنی  ،ت انسهته اسه بی ه شهکسهتن مادهیی
مکهینی و دمهینی جزهین ا گیا معضههلی بههنهیپ بیمهی ی کاونهی بهی پیهیمهدههیی دیهینبهی فا ی،
اجتمیوی ،سییسی و اقتصی ی کند.
هزینههیی سهتم هم ا ه اد جمله م ضه وی مز م

بح محققین اقتصهی ی و

پژوهشههیاان ح ده سههتم ب ه اس ه  .پیشههاف تکن ل ژی و شههد بی ویه جمعی اد
ییسه و تغییاا سهبی دندگی نیشهی اد صهنعتی شهدن و هز بیمی یهیی جدید اد سه ی
ییا ،منجا به افزایش فزاینده هزینههیی سههتم

هههیی اخیا شههده اس ه (چ می و

میتینی.)2012 ،1
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اماوده ،نیاانی فزاینهدهای

م

تهأریا اقتصهههی ی وج

ا (اونهیکهی 1و همکهی ان،

 .)2010هزینههیی اقتصهی ی ماتب بی بیمی ی و سهته اسه  :هزینههیی خدمی تشهایر
و مهین بیمهی ی و کهیهش آمهد نهیشههی اد افه بهید هی و هافیه کهی ی فا بیمهی ( کی و
یینگ .)2011 ،2هزینههیی بیمی ی بهویژه م ا ی که سههیسههت هیی پیشپا اخ وج
نهدا نهد و خهین ا هههی مجب بهه پا اخه اد جیه باای اسههت هی ه اد مااقبه ههیی سههتمه
میبیشههند نیاانکننده اسهه (اونیکی و همکی ان .)2010 ،سههط بیالی پا اخ اد جی
نشههین هنده آن اسهه که سههیسههت سههتم  ،بی میلی دیی ی با خین ا هی تحمیل میکند.
پا اخ اد جی  ،هنییمی که سهتاسهی خین ا هی به مااقب هیی بزداشهتی نییدمند پا اخ
اس و ت انییی پا اخ ندا ند میت اند منجا به فقا خین ا هی ش (اکسمن.)2007 ،3

هنییمی که پا اخ هیی اد جی بیمی منبو ومده تأمین منیبو میلی سههیسههت سههتم
بهیشهههد ،میت انهد حتی خهین ا هههیی راوتمنهد ا چهی فقا نمهییهد (آ سههنیجی ایز.)2013 ،4
بنهیبااین ،یکی اد نتهیی نهیگ ا این شههی ه تهأمین مهیلی ،تحمیهل هزینههههیی کماشههکن هنیهیپ
م اجزه خین ا هی بی بیمی ی اسه  .هزینههیی سهنیین سهتم بهون ان مای ج صها شهده
باای خدمی سهتمتی اسه  ،که اد سهط معینی اد آمد خین ا (اغل  40صهد آمد)

فااتا می و (اکمن .)2007 ،5صهها این حج اد آمهد خهین ا باای یهیفه خهدمهی

سهتم میت اند سهط اسهتیندا دندگی ا ک تیهمد و بلندمد تزدیدکند ،آنچنینکه
ک تیهمد خین ا بیید اد مصههی

جی ی سههییا کیال و خدمی چش ه پ شههی کند و

بلنهدمهد نیز و اقبی مهیننهد فاوو و حااج ا اییههی ،اتمهیپ پ انهداد یهی انبهیشه ه بهدهی
انتظی شههین بیشههد (واجسههتی  .)2003 ،6این هزینههی واقو یی ویمل مز و مشههز
ا
فاوافتهی گی ههیههیی پهییین آمهدی بهه دیاخ فقا اسه ه و معم ال بهه وله مشههکت
سههتمتی این گاوههیی آمدی ،احتمیل بیال آمدن آنزی اد دیا خ فقا نی تا اسهه

اد

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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طا

ییا ،وق ک این هزینههههی سههبه میشهه کهه خهین ا ههیی م ج

ههیههیی بهیالتا

آمهدی بهه یهی یهی چنهد ههی آمهدی پهییین کشههیهده شهه (بهینهی جزهینی .)1نظا بهه اینکهه
ا
وم مهی سههتمتی بههون ان یهی کهیالی اسههتحقهیتی نظا گافتهه میشهه و ما پ بهییهد اد آن
بزاهمنهد شهه نهد ،این مز اد وههیی حیهیتی وله ههی و حک مه ههی بههشههمهی میآیهد (ویتا،
 .)1386بهه واقو ،اماوده حمهییه اد افاا
سهتم بهون ان یی هد مطل

باابا پا اخه هزینههههیی کماشههکن خهدمهی

و ضهیی باش سهییسه گشا ان نظیپ سهتم پشیافته

شده اس (فیلما ،هیما و پایچ .)2002 ، 2
اواخا سههیمبا سههیل  ،2019باخی م ا غیاقیبلت ضههی
چین گزا و شههد .وله و محققهین ح ده بزهداشهه

م

پن م نی ووهین

چین اقهدامهی سههایو ا باای کنتال

همههگیای آن انجهیپ ا نهد و تحقیقهی اتی ل ژیهی ا آغهید کا نهد 12 .ژان یهه سهههیل ،2020
سههیدمهین بزهداشهه جزهینی 3بههط م قه این ویاوس جهدیهد ا بههون ان کاونهیویاوس 4ن ین
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 2019نیپگشا ی کا 30 .ژان یه  ،2020سهیدمین بزداشه جزینی همهگیای کاونیویاوس
ن ین 2019ا بهون ان ف ی بزداشه وم می بی نیاانی بینالمللی 5اوتپ کا  11 .ف یه
ا
سیل  ،2020سیدمین بزداش جزینی سمی بیمی ی ایجی شده ت س ویاوس کاونی ا بیمی ی
ک ویهد 619نهیپگهشا ی کا .

همهین ود ،گاوه مطهیلعهه ویاوس کاونهی 7و کمیتهه بینالمللی

طبقهبندی ویاوسهی ،آن ا بهون ان سههند پ تن سههی حی شههدید 8کاونیویاوس 92-نیپگشا ی
کا (گلبهینیهی 2020 ،10کمیتهه سههیدمهین بزهداشهه جزهینی .)2020 ،11تعهدا مبتتیهین بهه این
ییمی ی سهااسها جزین به بیش اد 4میلی نو604هزا ن ا سهید و شهمی ما هیی نیشهی اد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

این بیمهی ی همهگیا بیش اد 307هزا ن ا رب شههد (سههیدمین بزداشهه جزینی) .اد طافی
بااسهیس سهانی ی ودا

بزداشه ایاان ،مبتتیین به این بیمی ی بیالی  117هزا ن ا اوتپ

شههد که اد این تعدا حدو 92هزا ن ا اد بیمی ان ،بزب ییفته و تاخیر شههدهاند .بی ت جه به
آمی هیی منتشهها شههده ،نظیپهیی سههتم بیید مطمئن بیشههند که ما پ خدمی سههتم

ا

ییف میکنند و اد بی میلی نیشهی اد هزینههیی سهتم محیفظ میشه ند .سهیلهیی
اخیا این نظایه مطاح شد که بهمنظ وی النهتاکا ن و حمیی اد خین ا هی باابا هزینههیی
سههنیین سههتمتی ،بانیمههی و طاحهیی بیمهای یکی اد ابزا سههییسههی مز به شههمی میآید
(ف الند ،گ من و استین .)2008 ، 1
گسهتاو بحاان ویاوس ک وید ،19بسهیی ی اد مت کاان سهااسها جزین ا به ا دییبی
پیهیمهدههیی احتمهیلی آن وا اشههتهه اسهه  .باخی معتقهدنهد کهه این اپیهدمی جزهین ا بهه اتحهی بهی
یکهدییا سهه و خ اههد ا و باخی ییا نیز معتقهدنهد کهه این بحاان منجا بهه باآمهدن مجهد
ملیگاایی خ اهد شههد .گاوهی ییا ت جه خ
و اسههتبهدا ی

مبهی ده بهی این بحاان کا هانهد و تعهدا ی نیز اقتصهههی ا مبنهی قاا ا هانهد .اد

سههیلیین گششههته تیکن ن این تئ ی وج
شهاای م ج خ

ا معط

به وملکا نظیپهیی م کااتیی

اشههته که کسههینی ح حیی

ا منطب کنند و آن انطبیو سهاآغیدی باای حیی و بقیء اسه  .به دبین

سهی هتا ،و ان پ اد بحاان یعنی و ان تغییا ،تمدن و ا تقیء بشهای
کهه بهییهد همیشهههه

ا ند که بت انند بی

و ان بحاان

نظا بییای این اسه ه کهه

یکی اد م ضه ویتی
این م اقو ضههع ههی و

نیکی آمدیهیی فا و جیمعه پی به واصهه هز میگشا و اگا مدیای

سهتی این اسهتی

نداشته بیشی  ،آتش این بحاان گستا هتا خ اهد شد.
هاچند شی ک این ویاوس کش هییی که ت ا و فا گاایی سیختی اندیشه اجتمیوی
و سهییسهی جیمعهشهین نزی ینه شهده ،م ج غلبه خ ی حی انی و من ع ج یی شهد ،امی
کشهه مهی ویژگیههیی مثبتی ا نیز آشههکهی کا کهه مز تاین آن تق یه
همدلی و همیی ی ب که ذا جیمعه ایاانی وج

وحیهه م اسهههی ،

اش و هنییمه بت به خ جزینیین

کشهیده شهد .امی این تنزی خصهیصهه بی د اجتمیوی بحاان اخیا نب و یکی ییا اد جنبههیی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ا
قیبلتأمل ودنکشهی حقیقی میین گاوههیی ماجو اجتمیوی ،خصه صهی اد منظا میزان ت جه به
غهدغههههیی واقعی مله ب  .نکتهه قهیبهلتهیمهل این اسه ه کهه اماود جهیمعهه ایاان بههشهههد
تح تأریا آری و پییمدهیی دیینبی بیمی ی کاونی قاا گافته اسه  .شهیید همین اما ضهاو
ت جهه بهه بهیدنیای و بهیدانهدیشههی

باخی شههی هههیی مهدیایتی

سههط کتن و همچنین

تجدیدنظا سهبی دندگی ت سه ما پ جیمعه سهط خا ا بیشادپیش آشهکی میکند.
بی ت جه به آنچه بیین شههد ،هد اد مقیله حیضهها ا دییبی هزینههیی سههتم اقتصههی ی
حمیی اد بیمی ان بسهتای شهده ویاوس ک وید 19بیمی سهتینهیی ماتب بی انشهییه ول پ
پزشکی دمین شی ک این ویاوس میبیشد.
.2مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
 .2-1اهمیت بخش سالمت و جایگاه آن در اقتصاد
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تأمین بزداشه و سهتم جیمعه اد مز تاین بییسهتههیی اسهیسهی اسه که تضهمینکننده
باخ ا ی جیمعه اد نیاوی انسههینی سههیل اسه  .اداین و ،حداقل بانیمههیی بزداشههتی و
آم دشههی ،یکی اد اجزای اصههلی بانیمههیی ت سههعه کشهه هیی ماتل

ا تشههکیل ا ه و

بزداش و پاو و نیاوی انسینی ،نقطه تماکز بانیمههیی مشک باای ت سعه انسینی بهشمی
می و  .بهوتوه ،تأمین بزداش ه اد جمله اهدا اصههلی باای ه یشهههکنی فقا »1جزین
ت س سیدمین ملل متحد معافی میش  .باش ستم  ،همینند سییا باشهیی اقتصی ی
نظیا کشهیو دی و صهنع  ،اد جمله باشهییی اسه که اشهتغیلدایی و شهد اقتصهی ی
نقش ویژهای ا  .این باش میت اند ت سههعه سههییا باشهیی اقتصههی ی نیز تأریاگشا
بیشد (شزاکی و قی ی.)1398 ،

انسههشههک ههین 2و همکهی ان ()2011

سههتم

مطهیلعهه خ  ،سهههه لیهل باای اهمیه باش

ت سههعه صههنعتی ا مطاح نم هاند :ناسهه  ،صههنع به نبیل نیاوی کی بی

بزاهو ی بیال میبیشهد و سهتم نیاوی کی  ،یکی اد و امل تعیینکننده انتای نیاوی کی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

محسه

بنیبااین ،بی سهامییهگشا ی مااقب هیی بزداشهتی ،انتظی می و که

میشه

منیبو حیصههل اد آن بهصهه

افزایش بزاهو ی نیاوی کی

جیمعه تبل ییبد و مطیلعی

انجیپشههده نیز مل ید این م ض ه ک اس ه  .وپ ،وج باش سههتم بی کی ی بیال یی
جهیمعهه نقش مزمی

جهش و ح

کسه ه وکهی صههنعتی و تجهی ی ای هی میکنهد دیاا

کهی منهدان و مهدیاان شههاکه ههی باای مزهیجا بهه جهیمعههای کهه خهدمهی بزهداشههتی آنجهی،
پییینتا اد اسهتیندا اسه  ،مقیوم میکنند .سه پ ،هاچه هزینههیی مااقب هیی بزداشهتی
کمتا بیشهد ،ت سهعه صهنعتی نیز بهط مثب متأرا خ اهد شهد چااکه افاا تمییل ا ند که
هزینههیی کمتای ا بیب مااقب هیی بزداشتی بپا ادند.
بههط کلی ،باش سههتمه چزهی حیطهه ا پ شههش می ههد :اول ،بحه ت لیه
اسهه کهه ودا

وله

بزهداشهه و مهین این وهی هه ا بهه وزهده ا

وپ ،تهأمین مهیلی سهه پ،

چی نیی جموآو ی منیبو و مدیای منیبو و خاید خدمی اس

و چزی پ ،سامییهگشا ی

اسههتیی آم دو منیبو انسههینی و میها و متاصههر ح ده پزشههکی و بزداشههتی و
سههامییهگشا ی

پژوهش ،سههیختمین ،تجزیزا  ،تدا د ا و و سههیدمین پزشههکی اس ه .

ادآنجیکه میهی بزداشه و مین ،خدمتی وم می اسه  ،باش خصه صهی غب کمتای
باای سهامییهگشا ی این باش ا ا

بنیبااین ،تمیمی ول هی سهامییهگشا ی این

باش نقش باجسهتهای ا ند .اد سه ی ییا ،به لیل مشهکتتی که واضهه خدمی بزداشه
و مین بی آن م اجه اس ه لزوپ خیل

ول

این باش ضههاو ی به نظا می سههد.

واقو ههد اصههلی این باش ا میت ان ت دیو منهیبو و اسههت هی ه اد منهیبو م ج

جزه

تحق ستم باای تمیپ افاا جیمعه انس (جنیبی.)1384 ،
 .2-2هزینههای سنگین سالمت

ویکا هیی مطاح شهده باای تعای هزینههیی سهنیین (کماشهکن) خدمی سهتم

ا ای

و متغیا کلیهدی اسهه  )1 :کهل پا اخه مسههتقی (پا اخه اد جیه ) خهین ا باای یهیفه
خدمی سهتم

و  )2وج مقییس باای سهنجش منیبو م ج و اختیی خین ا  ،که این

مقییس آمد و یی کل مای ج مصافی خین ا هی اس (او نل 1و همکی ان.)2008 ،

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هزینههیی اقتصهی ی ماتب بی بیمی ی و گ نه اسه  :هزینههیی خدمی بهکی فته جز
تشههایر و مین بیمی ی و کیهش آمد نیشههی اد اف بید هی و هافی کی ی فا (کی و
یینگ .)2011 ،هزینههیی بیمی ی بهویژه م ا ی که سههیسههت پیشپا اخ وج ندا و
خهین ا ههی مجب بهه پا اخه اد جیه باای اسههت هی ه اد مااقبه ههیی سههتمه میبهیشههنهد،
نیاانکننهده اسهه (اونهیکهی و همکهی ان .)2010 ،هنیهیمی کهه افاا یهی خهین ا ههی باش دیهی ی اد
منیبو خ

ا باای پا اخ هزینه مااقب هیی بزداشهتی اسهت ی ه میکنند چی مشهکت میلی

میشه ند که میت اند اسهتیندا هیی دندگی ا تزدید کند چه ک تیهمد  ،که م ج کیهش
مصهها اد کهیالههی و خهدمهی

ییا میگا  ،چهه بلنهدمهد  ،کهه منجا بهه فاوو ا اییههی و

صها پ انداد و یی انبیشه بدهی میشه (سه مک تاا و الگاا ا .)2006 ،1به وبی

ییا

خین ا هی اغل اسههتااتژهیی مقیبلهای باای پیسههای یی به هزینههیی مااقب سههتمتی اتایذ
میکنند .امی این اسهتااتژی ،هاچند ک تیهمد م ید اسه  ،امی منجا به فقا یی شهد فقا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میین خین ا ههییی که حیلحیضا نیز فقیاند میگا (چ می و می تین.)2012 ،
باای د بیشتا م ض ک به مثیل دیا ت جه کنید :و خین ا ا بی سط

آمد و هزینههیی

باابا خدمی سهتمتی نظا بییاید حیل فاض کنید که یکی اد این خین ا هی ا ای مقدا
قیبلمتحظههای پ انداد بیشههنهد که میت اند اد طای با اشهه اد این پ انداد هزینهههیی
ماب ط بهه خهدمهی سههتمه خ
صه

ا بپا اد

مقهیبهل خهین ا ییای پ انهداد نهدا و

باود بیمی ی مجب اسه که هزینههیی خدمی

ییفتی ا بی کسها کا ن اد سهییا

هزینههیی مصهافیاو بپا اد  .حیل اگا ق کا ه بیشهید میبینید که این ت یو

و خین ا

نسهب هزینههیی خدمی سهتمتی به آمد منعک نشهده اسه  .اگا بهجیی نسهب ف و
نسههب هزینههیی خدمی سههتم به کل هزینههیی خین ا ا نظا بییای  ،میبینی که
این نسب باای خین ا ی که پ انداد ندا بز تا خ اهد ب .
فاض کنید که هزینه فاصه مصهها جی ی خین ا بز تا شه  ،نتیجه این اسه که
تح این شاای ارا کماشکن 2باای خین ا ی که پ انداد ندا باد تا میش  ،و این تنزی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ص تی مشار میش که هزینه مصافی خین ا

مااج نسب گ تهشده بیال باای

تعای هزینههههیی کماشههکن خهدمهی سههتمه قاا گیا (او ونهل و همکهی ان.)2008 ،
بنهیبااین ،اگا هزینههههیی خهین ا ا بههون ان مااج کسهها ف و

نظا بییای ،

واقو

هزینههیی کماشکن ا نسب به سز هزینههیی ستمتی به ب جه خین ا تعای نم های .
امی مشکل بیلق های که این حیل بهوج میآید ،این اس که این سز ب جهای ممکن
اسه باای کشه هیی سهط

آمد پییین ک بیشهد .محدو ی شهدید ب جهای این معنی ا

می هد که بیشههتاین منیبو خین ا صهها کیالهی و خدمی ضهاو ی نظیا خ اد میگا
(ج هنسهه ن و میالز .)2007 ،1بنهیبااین ،مقهی کمی اد ب جهه بهیقیمهینهده صهها خهدمهی

سههتمتی میشهه (لیی و و .)2020 ،2بی این تعای اد هزینههیی کماشههکن خدمی
سههتمه  ،خهین ا ههییی کهه نمیت اننهد هزینههههیی خ

ا پا اخه کننهد نهی یهده گافتههای .

بههاحیل ،یکی اد اهحلهیی ماتصهها بهمنظ حل مسههئله تعای هزینههیی کماشههکن
(سههنیین) خدمی سههتم  ،ت جه به این نکته اسهه که هزینههیی خدمی سههتمتی ا
بهون ان سزمی اد هزینههیی خیلر خین ا  ،که خ وبی

اس اد کل هزینههیی مصافی

خهین ا منزهیی هزینههههیی صهها شهههده ،باای باآو ن نیهیدههیی اسهههیسههی

(واگستی و وا و سیل.)2003 ،3

نظا بییای

 .2-3شیوع کووید 19در ایران و جهان

میه سهیمبا  2019ن ک جدیدی اد ویاوس ک وید 19شهزا ووهین چین شهنیسهییی شهد و
بهسهاو

تمیپ چین گستاو ییف  .طب گزا و کمیسی ن بزداش ملی چین ،تی  4ف یه

 2020حهدو  24324ن ا بهه این بیمهی ی مبتت شههدنهد (کمیسههی ن ملی بزهداشهه چین،4
 .)2020امنه همهگیای این بیمی ی اد شهزا ووهین به 31اسهتین چین و سهپ به کشه هیی
ییا نیز گسههتاو ییف

چنین که دمین ک تیهی منیط

جن

شههاو آسههیی (تییلند،

سهنییپ  ،میلزی ،ویتنیپ ،فیلیپیین  ،وکیمب ) ،شهاو آسهیی (چیپن و کاه جن بی) ،جن

آسهیی
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(هنهد ،نپهیل ،و سههایتنکهی) ،غا آسههیهی (امهی ا و ایاان) ،ا و پهی (ایتهیلیهی ،آلمهین ،انیلی ،
فاانسهه ،واسهپینیی) ،قی ه امایکی (کینی ا و اییل هیی ماتل امایکی) و حتی اسهتاالیی بی شهی ک
این بیمهی ی وباو شهههدنهد (بیهینیهه سهههیدمهین بزهداشهه جزهین ،ف یهه  .)2020اد مزمتاین
نشههینههیی این بیمی ی ،وتئ حی تن
میشهه  .بی ت جه به قد

اسهه که  2صههد م ا منجا به ما بیمی

شههی ک و انتقیل بیمی ی ،سههیدمین بزداشهه جزینی  4ف یه

وضهعی اضهطاا ی اوتپ و ت صهیه نم تی کشه هی انتقیل فا بهفا این بیمی ی ا اد طای
کهیهش تمهیس افاا بههخصهه

افاا مبتت و کهی کنهین باشههیی مااقبه و مهین بیمهی ان

کیهش ا ه و گسههتاو آن ا کنتال نمییند (بیینیه سههیدمین بزداشه جزین ،ژان یه .)2020
متأس ینه این وو بنهتنزی کی سید نب و تعدا فزاینده مبتتیین نشین ا که وتوه با بیمی ان،
تعهدا دیهی ی اد نهیقتن بهدون وتمه نیز

جهیمعهه حضهه

ا نهد .این اما م جه شهههد تهی

باخی منهیط مجب بهه انجهیپ قانطینهه کهیمهل شهه نهد (مهیننهد چین و ایتهیلیهی) و یهی اجاای
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مااقب هیی پیشههییای سههط کتن و ملی (مینند ایاان ،ک ی و کاه جن بی) شههزا،
استین یی حتی کش شدند (وو و میک گین.)2020 ،1
بااسههیس مطیلعه وانگ ،)2020( 2اد  10تی  24ژان یه سههیل  ،2020تعدا مبتتیین به
ویاوس ک وید 19چین  3/14باابا افزایش ییفته اسهه  23 .ف یه سههیل  2020تعدا
مبتتیهین بهه ویاوس ک و یهد19

چین  1879باابا سهههیل ژان یهه  2020ب  .آنزهی همچنین

ییفتند که نسهب ما ومیا ما به دن  3/25به  ،1میینه سهن ما  75سهیل ،میینه دمین اد
اولین وتئ تی ما  14ود و میهینه دمین اد وتئ اولیه تی ما

افاا بی سههن  70سههیل و

بهیالتا ( 11/5ود) و ک تهیهتا اد ( 20ود) اسهه  .این یهیفتههههی نشههین می ههد کهه این بیمهی ی
ممکن اسه

بز گسهیالن سهایوتا اد افاا ج ان پیشهاف کند .مطیلعی لی 3و همکی ان

( )2020نشههین ا که مااحل اولیه ،تعدا بیمی ان آل ه ها  7/4ود و باابا شههد و ناخ
انتقیل بیمی ی اد فا آل ه 2/2ب  .مطیلعه وو و می گ کین )2020( 4ناخ انتقیل بیمی ان
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

آل ه بهه افاا  0/3تامین د ه شههد .ناخ ما ومیا بیمهی ان مبتت بهه ک ویهد 19این مطهیلعهه
 14صد گزا و شد.
تهی اول مهی س ،2020تهیدهتاین آمهی جزهینی شههی ک ویاوس کاونهی نشهههین می ههد کهه
تعدا  67کشه اد همه قی ههیی جزین (شهکل شهمی ه  )1گیا بیمی ی ک وید 19هسهتند که
88340م

مثب اد این بیمی ی این کشه هی رب شهده ،اد این تعدا  3001ن ا ف

شهههدنهد (ناخ ما ومیا  )%3/4و  42728ن ا نیز بزب (ناخ بزب ی  )%48/4یهیفتنهد
(اطتوی جزین سنجی.)1
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شکل شماره ( .)1شیوع کووید 19در جهان .بخشهای آبی تیره نشاندهنده کشورهای مبتال میباشد
منبو :ماکز کنتال و پیشییای اد بیمی

ی2

بی ت جه به آمی هیی منتشهاشهده ،ویاوس ک وید 19جزینی شهده اسه و ییا هیک کشه ی
اد این ویاوس امین نیسه  .بسهیی ی اد ما پ کشه هیی ماتل

قانطینه بهسها میباند

و محدو ی هیی اجتمیوی و ا تبیطی خیصی به فااخ وضعی فاهنیی و اجتمیوی کش هی
بسهیی ی اد نقیط حیک شهده اسه  .هزینه مین بیمی ان مااکز مینی نقیط ماتل
نیهی مت هیو اسهه

بههط ی کهه باخی ادما پ کشهه ههی هزینههههیی دیهی ی

مهین بیمهی ی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ویاوس ک وید 19میپا ادند و باخی کش ه هی نیز پ شههش بیمهای منیس ه تای به بیمی ان
مبتت به کاونی ا ائه میشه  .مین مبتتیین به ویاوس کاونی به لیل ودپ ا وی مشهار باای
این بیمی ی مینی قطعی نیسه و نقش حمییتی ا

بهشهکلیکه بیمی ان مبتت بی اسهت ی ه اد

باخی ا وههی شههاای بزتای پیهدا کا ه و پ اد تاخیر بیمهی سههتهین بهی گهش انهدن و هههیی
قانطیه خینه ،اد این بیمی ی ختصی پیدا میکنند.
بی ت جه به این م ض ک ،آغید فاایند مین بیمی ان مبتت به ویاوس کاونی مااکز مینی
هزینههییی باای بیمی ان به نبیل ا که این م ضهه ک یکی اد لمشههغ لیهیی این ودهیی
بیمهی ان کاونهییی بهه مااکز مهینی اسه ه  .یکی اد م ضهه وهی
باشهی اد ما پ اسه و به تبو آن چنین افاا ی صه
مین ا ا ند .آنچه که بیید ودا
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ابتت به این بیمی ی غدغه هزینه

بزداشه با آن نظی

وهدپ یهیفه هزینهه مهین بیمهی ان مبتت بهه کاونهی

فااینهد مهین بیمههنب ن

اشهته بیشهد ،اجاای کیمل قین ن

مااکز مهینی ولتی اسه ه تهی ما پ

بهه احتی و بهدون اشههتن غهدغهه مهیلی خهدمهی الدپ مهینی ا یهیفه کننهد .پا اخه ههیی
فیجعهبی سههتم اد جمله شههیخرهییی اسه که باای قضههیو پیاام ن ودال
تأمین میلی سهتم کشه هی م

نظیپ

اسهت ی ه قاا میگیا (لی و همکی ان )2014 ،و معم ال

شهههیمهل پا اخه ههییی میشهه کهه باابا یهی بیش اد  40صهههد هافیه پا اخه خهین ا ههی،
بههنییپ ییف خدمی ستم بیشد (لی واتین ن.)2007 ،1
طب باآو هیی سههیدمین جزینی بزداشه  ،خین ا هییی که معی ل یی بیش اد  50صههد
هزینههیی غیاخ اکی خ
فقا افزایش مییهیبهد .امهی

ا صها مااقب هیی سهتم میکنند ،احتمیل م اجزه آنزی بی
م

صهههدی اد آمهد هزینههشهههده خهین ا ههی باای خهدمهی

سههتمه  ،کهه منجا بهه فقا خهین ا ههیی شهه  ،ت اف جهیمعی وج نهدا و مقهی یا 5

الی 20صد پیشنزی شده اس ( انش ک هن.)2011 ،2

ایاان ،م ضهه ک پا اخه اد جیه ما پ بهیبه خهدمهی سههتمه و م اجزهه خهین ا ههی بهی
هزینههیی فیجعهبی طی چند هه اخیا م

ت جه سییس گشا ان و بانیمه یزان ح ده ستم

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

قاا گافتهه اسهه

بههط یکهه ،بانهیمههههیی چزهی پ وپنج ت سههعهه ،میزان پا اخه اد جیه

ما پ و میزان م اجزهه خهین ا ههیی ایاانی بهی هزینههههیی فهیجعههبهی سههتمه دیا یهی صهههد
هد گشا ی شده اس  .بااسیس قین ن بانیمه شش  ،مق لهای بیون ان پ شش اجبی ی ستم
همیینی ا باای ما پ نظا گافته شههد که این بانیمه بااسههیس ت ان میلی افاا یی سههیدوکی
ا دییبی وسیو ،کل یی باشی اد ح بیمه اد س ی ول پا اخ خ اهد شد.
طی چند سههیل اخیا نتیی میزان پا اخ اد جی ما پ و هزینههیی فیجعهبی سههتم
مطهیلعهی ماتل  ،مت هیو ب ه اسهه  .ایاان بی شههی ک بیمهی ی ویاوس کاونی ،مدیا
سهیدمین بیمه سهتم اوتپ کا که هزینه بیمی ان کاونییی که بسهتای شهدند تح پ شهش
سهیدمین بیمه سهتم قاا میگیا  .بیمههیی مینی بی میهیتی مسهتقل ،منیبو میلی م نیید
ا اد طای مشهههی که وم می افاا سهههیل تهأمین و نیهید این افاا

دمهین بیمهی ی فااه

میکنند .سهیدمینهیی بیمهای نظیا سهیدمین بیمه سهتم ایاان ،سهیدمین تأمین اجتمیوی،
سههیدمهین بیمهه خهدمهی

مهینی نیاوههیی مسههل و کمیتهه امهدا امهیپ خمینی( ه) و همچنین

صهندووهیی وابسهته به آنزی ادجمله صهندوو کی کنین ول  ،صهندوو سهییا اقشهی  ،صهندوو
وسههتهیییهین و وشههییا ،صههنهدوو بیمهه مهین ایاانیهین و صههنهدوو بیمهه سههتمه همیهینی،
ومدهتاین فعیلی هیی بیمهای کش

ا انجیپ می هند.

آنچه بی با سهی مت ن ولمی بهنظا می سهد شهکی اطتویتی و شه اهد اندد بی ه تأریا
پ شهش بیمه مینی بی م اجزه بی خین ا هیی ایاانی بی هزینههیی سهنیین سهتم اسه و بی
ت جهه بهه همیهینیشهههدن بیمهی ی ویاوس کاونهی ،این مقهیلهه بهه با سههی هزینههههیی سههتمه
اقتصی ی

و ان شی ک این بیمی ی میپا اد .

 .3مروری بر پیشینه پژوهش

اکمن )2007( 1مطهیلعههای بهی ون ان هپا اخه ههیی سههنیین خهدمهی سههتمه و بیمهه»،
شه اهدی غیامنظاه اد یی کشه بی سهط

آمد پییین بی اسهت ی ه اد پاسهشهنیمه اسهتاااجشهده اد

مطیلعی ستمتی جمعی شنیختی ماب ط به ا ا ه آمی دامبیی ،میزان تأریا بانیمههیی بیمهای با
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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م ق ک هزینههیی سههنیین خدمی سههتم بی اسههت ی ه اد مدل لجسههتیی م

سههنجش قاا

ا نهد .نتهیی نشهههین ا کهه بانهیمههههیی بیمههای دامبیهی هیکگ نهه تهأریای جل گیای اد وق ک
هزینههیی سههنیین خدمی سههتم نداشههته و این اما به ول وج چندین ویمل کلیدی
شیمل مسیئل ماب ط تضمین کی ی و نظی

با ا ائه خدمی میبیشد.

سهه  ،ک یی و فلسههی )2008( 1مطیلعهای بی ون ان ههزینههیی سههنیین خین ا باای

ییف خدمی سهتم

یی جمعی بی آمد پییین :مطیلعه منطقه ن نی ب کینیفیسه »

بی اسهت ی ه اد اطتوی و ا ههیی حیصهل اد مطیلعی جمعیتی و نیز ا ههیی ماب ط به 800
خهین ا و بهی اسههت هی ه اد نم نههگیای خ شهههای ،بهه تامین یهی مهدل چنهدمتغییای گاسههی نی
لجسهتیی پا اختند .آنزی به این نتیجه سهیدند که  15-6صد خین ا هیی سیکن منطقه نین
بی هزینههیی سهنیین خدمی سهتم م اجهاند که و امل کلیدی تعیینکننده آن وق ک بیمی ی
اوضیی بیلغ خین ا و وج اوضییی بی بیمی هیی مزمن خین ا ب هاند.
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گی الگی  ،سه سهی و گیلین )2010( 2مطیلعهای بی ون ان هتأریا بیمه سهتم جیمو با
هزینههههیی کماشههکن و پا اخه اد جیه

مزیک » بهی اسههت هی ه اد سهههه منبو اطتوهیتی

مت یو شههیمل پیمییش ملی آمد و هزینههیی خین ا  ،پیمییش ملی سههتم و تغشیه ،و
پیمییش ا دییبی تأریا بانیمه بیمهای با هزینههیی کماشهکن خدمی سهتم و پا اخ اد
جی پا اختند .ییفتههیی این محققین نشهین ا که ا ههیی ماب ط به پیمییش ملی آمد و
هزینههیی خین ا  ،بانیمه بیمه سهتم مشک تأریای با احتمیل باود هزینههیی کماشهکن
خدمی سههتم نداشههته اسه  .آنزی همچنین ییفتند که خین ا هیی تح پ شههش بانیمه
بیمهه سههتمه بهی کهیهش هزینههههیی پزشههکی و خهدمهی سههاپهییی م اجهه ب هانهد .این
پژوهشههیاان معتقدند که بانیمه بیمه سههتم بیید سههعی پ شههش هی هاچه بیشههتا
خین ا هیی فقیا و حیشیهنشین نمییند.
ویمای و همکی ان ( )2013مطیلعهای بی ون ان هتعیین میزان هزینههیی کماشههکن و
و امل ملرا با آن» نشهین می هند که خین ا هیی فقیا سهز بیالیی اد ب جه خ

ا صها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هزینههههیی بزهداشه ه و مهین مینمهیینهد و باش دیهی ی اد این خهین ا ههی بهی هزینههههیی
فیجعهبی سههتم م اجزهاند .همچنین هزینههیی سههتم بیو میش ه سههیالنه حدو
44میلی ن خین ا بی هزینههیی فیجعهبی ستم م اجه ش ند.
یز ی و همکی ان ( )2017مطیلعهای بی ون ان هوق ک هزینههیی سههنیین سههتم
ایاان» نشهین ا ند که کل کشه منیط شهزای و وسهتییی بهتاتی  3/36صهد 3/02 ،و
 4/65صهد خین ا هی به هزینههیی کماشهکن سهتم م اجه شهدهاند .اسهتینهیی گلسهتین و
سیستینوبل چستین بهتاتی بیالتاین ( 6/6صد) و پییینتاین ( 0/5صد) م اجزهییفتیی
بی هزینههیی کماشکن ستم

ا اشتهاند.

قیهیسههی و همکهی ان ( )1393مطهیلعههای بهی ون ان هبیمهه سههتمه  ،ماهی ج ا ویی و
تهأریا آن با هزینههههیی فهیجعههبهی سههتمه
م مطیلعه شهزا دابل ،که جزو منیط ک
باش قیبلت جزی اد آمد خ

شههزاسههتهین دابهل» ،یهیفتنهد کهه خهین ا ههیی
آمد و محاوپ کشه نیز به حسهی میآید،

ا به لیل بیمی یهی و مشهکت سهتمتی ماتل  ،صها

خدمی سهتم مینمییند .همچنین شهیخر به سه آمده این پژوهش بی هد بانیمه
پنج ت سعه (کمتا اد یی صد) فیصله دیی ی ا .
نعمینی و یزج ( )1398مطیلعهای بی ون ان ه ابطه پ شهش بیمه و م اجزه خین ا هیی
ایاانی بی هزینههیی کماشهکن» ،نشهین ا ند که اسهتینهیی ا ای ت سهعهییفتیی بزداشهتی
مینی کمتا (ایتپ و کزییل یهوب یااحمد) کمتاین شهی ک بی هزینههیی کماشهکن سهتم
ا اشههتههانهد .همچنین اسههتهینههیی ت سههعههیهیفتههای مهیننهد فهی س ا ای صهههد م اجزهه بهی
هزینههههیی کماشههکن سههتمه بهیالتا اد سهههییا اسههتهینههی ب هانهد .همچنین یهیفتنهد کهه
خین ا هیی بی هی پییینتا بیشتا م اجزه بی هزینههیی کماشکن ستم قاا میگیاند.
شهزاکی و قی ی ( )1398مطیلعهای بی ون ان هتأریا و امل اجتمیویهه هاقتصهی ی با
مای ج خین ا هی» ،نشههین ا که و امل اقتصههی ی شههیمل متغیاهیی آمد ،مای ج بیمه،
اشهتن بیمه و و امل اجتمیوی شهیمل بیسه ا و متأهلب ن سهاپاسه خین ا  ،مای ج آم دو
و خینیی تأریا مثب و مستقی با و و خین ا به بیدا ستم

اش و متغیاهیی جمعی

شهنیختی مینند سهن سهاپاسه خین ا  ،بعد خین ا و جمعی سهیلمند تأریا مسهتقی با خاید
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کیال و خدمی سهتم
وج

ا

اشه  .همچنین افزایش مای ج سهتم خین ا نیباابای آمد

بههط یکهه افاا بهی آمهد بهیالتا میت اننهد اد کهیال و خهدمهی سههتمه بیشههتای

اسهت ی ه کنند بنیبااین ،نیباابای

آمد ،که نیشهی اد نیباابای وضهعی اقتصی ی خین ا

اسه  ،منجا به نیباابای باخ ا ی اد کیال و خدمی سهتم و فیصهلهگافتن اد م ز پ
ودال شده اس .
 .4روش پژوهش

مطیلعه حیضها اد ن ک مقطعی و کی با ی اسه  .جیمعه این پژوهش تمیمی بیمی ان بسهتای
بیمی ستینهیی وابسته به انشییه ول پ پزشکی و خدمی بزداشتیه ه مینی ایاان اس ،
که سههط شههزا سههی ی پااکندهاند .جیمعه آمی ی اد هبیمی سههتین آم دشههی و مینی
امیپخمینی( ه)» و هبیمی سهتین آم دو مینی ب ولیسهینی» انتای شهدند که بیمی ان مبتت
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به ویاوس کاونی آن پشیاو میشه ند .قیبلذکا اسه که شهزاسهتین سهی ی فق این و
بیمی سهتین مجید به پشیاو بیمی ان کاونییی ب ند .گیپ بعدی باای محیسهبه حج نم نه،
اد آنجی که اطتوی

قیقی م

صههد افاا ی که چی هزینههیی سههنیین میشهه ند

وج نداشه  ،نسهب م اجزه بی هزینه سهنیین سهتم خدمی

مینی باابا بی  50صهد

نظا گافتهه شهههد ( )P=%50یعنی فاض میکنی نصهه افاا چهی هزینهه کماشههکن
میشهه نهد .بنهیبااین ،بهی اسههت هی ه اد فام ل دیا و بهی
( )a=5%و ضهای

نظا گافتن اطمینهین آمهی ی %95

ق ( )d=6%قدپ اول انداده نم نه 267محیسهبه میگا که پ اد

محیسهبه تعدا نم نه نزییی ،بین و بیمی سهتین اد بیمی سهتینهیی انشهییه ول پ پزشهکی
ایاان ،متنیس بی تعدا تا بیمی ستینی تقسی گا ید.
اد طا

(0/5)(0/5)(1/96)2

)𝑝𝑍 2 1− 𝜕𝑝(1−
2

(0/06)2

𝑑2

ییا بههمنظ افزایش قه نم نهه گیای مطهیلعهه ضههایه طااحی  1/5لحهی

گا ید .بی ت جه به آنچه که بیین شد .حج نزییی نم نه  400ن ا تعیین گا ید :


بهمنظ گا آو ی ا ههی اد پاسههشههنیمه اسههت ی ه شههده اسه  .این پاسههشههنیمه بی ت جه به
اطتوی و ا ههیی پژوهشهیی مشهیبه ،که خی ج اد کشه انجیپ شهده ،اسهتاااج گا ید،
و وایی آن به تأیید  5تن اد اسههیتید و صههیح نظاان ح ده اقتصههی سههتم

سههید .بهمنظ

ا دییبی پییییی پاسشنیمه اد وو آدم ن/بیدآدم ن است ی ه شد ،که طی آن پژوهشیا پاسشنیمه
ا بین 25ن ا اد بیمهی انی کهه باشههی اد جهیمعهه پژوهش ب نهد بهه فهیصههلهه دمهینی  10ود ت دیو
نم

سهپ ضهای آل یی کاونبیخ بین پیسه هی محیسهبه شهد .مقدا ضهای حدو  85صهد

به سه آمد .این پاسهشهنیمه شهیمل  18سهلال ب  14 .سهلال اد ن ک سهلاال بسهته و ج ابی ،و
4سهلال ییا اد ن ک سهلاال بید تشهایحی ب  .پاسهشهنیمه مشک

سهه باش تنظی شهده ب :

باش اول10 ،سههلال کهه باگیانهده اطتوهیتی پیاام ن ویژگیههیی خهین ا ب
4سهلال ،که حیوی اطتویتی پیاام ن وضهعی و شهاای باود بیمی ی خین ا ب

باش وپ
و باش

س پ4 ،سلال که باگیانده اطتویتی پیاام ن وضعی اقتصی یهاجتمیوی خین ا ب .
این مقهیلهه بههمنظ تعیین میزان م اجزهه بهی هزینههههیی کماشههکن خهدمهی
نسهب هزینههیی صها شهده باای خدمی

مهینی ،اد

مینی به ت انییی پا اخ خین ا  ،اسهت ی ه شهده

اسه  .ت انییی پا اخ نیز اد کل هزینههیی مصهافی خین ا طی یی و ه مشهار منزیی
هزینههیی صهها شههده باای غشا طی چزل صههد همین و ه به سهه میآید .اگا میزان
نسهب مشک اد بیشهتا بیشهد و یی به تعبیا ییا میزان هزینههیی صها شهده باای خدمی
سهتم خین ا اد  40صهد هافی خین ا بیشهتا بیشهد ،گ ته میشه که خین ا بی هزینه
کماشهکن خدمی سهتم م اجه شهده اسه  .ادطا ییا ،چ ن سهتاسهی به هزینههیی
مصههافی خهین ا طی یهی و ه معین بههواسههطهه شههاای بیمهی و همااههین او مشههکهل ب ،
پژوهشیاان اد مت س

آمد سیلیینه بهون ان متغیا جینشین است ی ه نم ند.

پاسهشهنیمههی ا یبزشه میه سهیل  1399بین بیمی ان بسهتای شهده ویاوس کاونی
ت دیو گا یهد .پهییهین نیز بههمنظ تحلیهل ا هههی و انجهیپ آدم ن آمهی ی کهیی و ،اد ناپ افزا
 SPSSاسهت ی ه شهد .الدپ به ذکا اسه که بهول احتمیل آل گی پاسهشهنیمههی به ویاوس
کاونی ،طب ت صههیه پزشههکین ،بهمد
تجزیهوتحلیل قاا گاف ).

و ود فضههیی آدا نیزدا ی شههد و سههپ م
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 .5نتایج

اد بین 400پاسههشههنیمه پاششههده بین بیمی ان م مطیلعه ،پژوهشههیاان ت انسههتند 350ود
ا
جموآو ی کنند .اد بین این تعدا  20 ،پاسشنیمه ا ای اطتوی نیقر ب ند ،که ومت اد وند
تحلیل و مطیلعه کنی گشاشهته شهدند .آمی ت صهی ی ،مجم وهای اد ووهییی اسه که باای
سهیدمیندهی ،خت

کا ن ،تزیه جدول ،سه نم ا  ،ت صهی و ت سهیا ا ههیی جموآو ی

شهده اد نم نه آمی ی بهکی گافته میشه  .یی مجم وه ا ه آمی ی شهیمل مجم وهای اد مقی یا
یی یی چند متغیا اسه  .بنیبااین ،آمی ت صهی ی شهیمل آن باش اد آمی اسه که به ویژگیهی و
آمی ههیی ماب ط به نم نه آمی ی تحقی میپا اد  .نقش آمی ت صههی ی فاایند تحلیل آمی ی
بسهیی مز و حییتی اسه  .آمی ت صهی ی بی ختصههکا ن ا ههی ،ویژگیهیی مز آن ا نمییین
میسهید تی ایدههیی الدپ ا ذهن پژوهشهیا باای ماحله وپ تحلیل آمی ی (آمی اسهتنبیطی)
ایجی کند (حبی پ و ص ه ی .)1396 ،نتیی ت صههی ی مطیلعه حیضهها (شههیمل میینیین و یی
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نسههبه ها کهداپ اد متغیاههیی م مطهیلعهه نم نهه انتاهیبی و انحاا معیهی و فهیصههلهه اطمینهین
هاکداپ اد متغیاهی) جدول شمی ه ( )1و ( )2منعک شده اس .
جدول شماره ( .)1خصوصیات جمعیتشناختی نمونههای مورد مطالعه
متغیر
جنسیت

سن

میزان تحصیالت

طبقه
ما
دن
مجم ک
دیا 20سیل
بین40-20سیل
بین 60-40سیل
بیالی 60سیل
مجم ک
دیا یپل
یپل
کی انی
کی شنیسی
کی شنیسی ا شد
کتای
مجم ک

فراوانی
185
145
330
7
118
135
75
330
20
99
75
94
40
2
330
ماخذ :یافتههای پژوهشگر

فراوانی نسبی
56%/06
43%/9
100%
2%/12
35%/75
40%/9
21%/21
100%
6%/06
30%
22%/72
28%/48
12%/12
0%/6
100%

همهینط کهه

جهدول شههمهی ه ( ،)1نشهههین ا ه شهههده اسهه 185 .ن ا اد نم نههههیی

م مطیلعه ما و 145ن ا دن ب ند7 .ن ا دیا 20سیل118 ،ن ا بین 20تی40سیل135 ،ن ا
بین 40تی60سههیل و  75ن ا بیالی 60سههیل سههن اشههتند .همچنین 20ن ا تحصههیت دیا
یهپهله 99 ،نه ها تهحصههیهت

یهپهله 75 ،نه ها تهحصههیهت کهی انهی94 ،نه ها تهحصههیهت

کی شنیسی40 ،ن ا تحصیت کی شنیسیا شد و 2ن ا تحصیت

کتای اشتند.

جدول شماره ( .)2نتایج توصیفی متغیرهای مورد بررسی

جنسی ساپاس خین ا (ما = ،1دن= )0

0/60

انحراف
معیار
0/22

فاصله اطمینان
95%
0/56 -1/04

بیمی هیی ییا ساپاس خین ا (بیمی =  ،1سیل = )0

0/10

0/17

0/03 -0/35

میانگین

متغیر

0/38

0/09

0/3 -0/56

0/81

0/16

0/49 -1/13

شزا (شزا=  ،1وستی=)0

سک ن

پ شش بیمهای مکمل ( ا = ،1ندا =)0

0/16

0/04

0/07 -0/27

بیمی ی اوضیی خین ا (آ ی= ،1خیا=)0

0/19

0/08

0/03 -0/35

3/38

3/05

0/8-28/48

0/17

0/07

0/0-03/31

0/11

0/01

0/02 -0/25

پ شش بیمهای ( ا = ،1ندا =)0

میینیین تعدا اوضیی خین ا
انتقیل بیمی اد بیمی ستینهیی ییا به بیمی ستین م

مطیلعه (آ ی= ، 1خیا=)0

دمین انتظی بهمنظ بستای شدن (به محض مااجعه= ،1سییا ودهی=)0
مسکن شاصی ( ا = ، 1ندا =)0

0/6

0/1

0/3 -0/7

خ و شاصی ( ا = ، 1ندا = )0

0/68

0/03

0/2 -0/56

پییین تاین 1

(101)0/32

18

()137-66

2

(92)0/29

16

()124-60

3

(80)0/25

15

()110-50

بیالتاین 4

(41)0/13

8

()57-25

چی دهیی آمدی خین ا

ماخذ .یافتههیی پژوهشیا

اد بین متغیاهیی م با سههی

سههته ماب طبه ویژگیهیی خین ا  ،پژوهشههیاان بین

چزی متغیا هجنسهی سهاپاسه خین ا » ،هوج اوضهیی بیمی

خین ا » ،و هاقیم

شههزا» و هتعهدا اوضههیی خهین ا بهی متغیا هزینههههیی سههنیین خهدمهی سههتمه » ا تبهیط
معنهی ا ی یهیفتنهد.

سههتهه ماب ط بهه ویژگیههیی بیمهی ی ،ا تبهیط معنهی ا ی بهی هزینههههیی
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سهنیین سهتم مشهیهده نشهد همچنین این گاوه پ شهش بیمه مکمل مین نیز ا تبیط
معنی ا امی ضهعی ی بی احتمیل باود هزینههیی سهنیین خدمی سهتم نشهین ا  .نزیی ،
اد میهین متغیاههیی سههتهه سهه پ (یعنی ویژگیههیی اجتمهیویهههههاقتصههی ی) خهین ا ههی ،بین
متغیاهیی سهط

آمد خین ا و میلکی مسهکن بی باود هزینههیی سهنیین خدمی ستم

ا تبیط معنی ا ی مشهیهده شهد

صه تیکه ،بین متغیا ییا یعنی ،ولتی یی آدا ب ن شهغل

سهاپاسه خین ا بی باود هزینههیی سهنیین خدمی سهتم ا تبیط معنی ا ی مشهیهده نشهد.
همچنین بهمنظ با سههی قی تا و بزتا معنی ا ب ن ا تبیط بین متغیاهیی مطیلعه نسههب
شهین نیز قیل جدول شهمی ه ( )3ا ایه شهده اسه  ،که ا امه به ت ضهی این نسهب
متغیاهییی که ا ای ا تبیط معنی ا ب هاند میپا ادی .

م

جدول شماره ( .)3نتایج تحلیلی ارتباط متغیرهای موردنظر با متغیر هزینه سنگین خدمات سالمت در بیماران مبتال به
ویروس کرونا و بستریشده در بیمارستانهای مورد مطالعه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

44

دوره  ،12شماره 3
تابستان 1399
پیاپی 47

متغیر
جنسی ساپاس خین ا
دن
ما
وضعی ستم ساپاس خین ا
سیل
بیمی
شزا
سک ن
شزا
وستی
شزای یی وستییی ب ن
شزای
وستییی
پ شش بیمهای ستم
ا
ندا
پ شش بیمهای مکمل
ا
ندا
بهیهمهی ی سهههییها اوضهههی خهینه ا (بهه جهز
ساپاس خین ا )
بیمی
سیل

مواجهه با هزینههای سنگین خدمات سالمت
مواجهه %

عدم مواجهه%

P

نسبت شانس

46/2
29

58/3
71

0/047

(0/4)0/0-2/9

31/1
34/4

68/9
65/6

0/74

(1/2)0/2-6/6

38/1
20/2

69/9
75/8

0/0484

(0/27)0/0-1/6

33/2
31/8

66/8
68/2

0/88

(1/7)0/3-7/9

39/4
30/1

60/6
69/9

0/426

(0/8)0/2-3/2

23/5
33/1

76/5
66/9

0/0254

(0/21)0/0-06/35

31/8
42/1

58/2
57/9

0/0245

(0/06)0/0-01/2

مواجهه با هزینههای سنگین خدمات سالمت

متغیر
انهتهقهیل اد سهههییها بهیهمهی سهههتهین ههی بهه
بیمی ستینهیی م مطیلعه
آی
خیا
دمین انتظی
بستای شدن همین ود
بستای شدن سییا ودهی
ن ک شغل
ولتی
آدا
خ و شاصی
ا
ندا
مسکن شاصی
ا
ندا
سط آمد
خیلی پییین
پییین
مت س
بیال
تعدا اوضیی خین ا
ک
مت س
دیی

مواجهه %

عدم مواجهه%

P

نسبت شانس

16/6
46

83/4
56

0/22

(0/8)0/2-3/2

83/5
14/5

16/5
45/5

0/23

(0/6)0/1-7/6

41/1
32/4

58/9
67/6

0/87

(0/7)0/1-2/8

42/1
20/2

57/9
79/8

0/2

(1)0/2-4/3

21/4
45/5

78/6
54/5

0/002

(0/3)0/0-1/7

51
27/1
18/2
10

49
72/9
81/8
90

75
36/9
22/6

25
63/1
77/4

0/003

0/032

(1/1)1-1/2
(0/3)0/0-1/7
(0/14)0/0-06/3
(0/37)0/0-1/9
(0/72)0/0-59/91
(1)1-1/1
0/81)0/1-68/031

میخش .ییفتههیی پژوهش

م
صهه

جنسهی سهاپاسه خین ا نسهب شهین  ،مقدا  0/4میبیشهد و نشهین می هد که
ملن ب ن سههاپاسهه خین ا احتمیل م اجزه آنخین ا بی هزینههیی سههنیین

خدمی سهتم افزایش میییبد .م

متغیا سهک ن

شهزا یی وسهتی نسهب شهین

0/27میبیشههد که نشههین هنده بیشههتاشههدن احتمیل م اجزه بی هزینههیی سههنیین خدمی
سهتم باای آدم نی سهیکن شهزا میبیشهد .اکثا آدم نیهیی پژوهش حیضها اد پ شهش
بیمه مین مکمل بزاهمند نب ند ،مقدا نسهب شهین نیز  0/21میبیشهد که نشهین می هند
بزاهمنهدی اد پ شههش بیمهه مکمهل مهین احتمهیل م اجزهه بهی هزینههههیی سههنیین خهدمهی
سههتمتی ا کیهش می هد .مقدا نسههب شههین باای وج و یی ودپوج بیمی ی سههییا
اوضههیی خین ا ه آدم نی باابا بی  0/06اس ه که نشههین می هد افزایش احتمیل م اجزه بی
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وج اوضهیی بیمی اسه  .نسهب شهین

هزینههیی سهنیین خدمی سهتمتی صه

محیسهبیتی باای وضهعی میلکی مسهکن  0/3میبیشهد و نشهینیا افزایش احتمیل م اجزه بی
هزینههیی سهنیین خدمی سهتم

اجی هنشهین ب ن اسه  .سهط

صه

آمد نیز

تعدا  4طبقه آمدی مشهارشهده که بهت کیی باای هاکداپ اد آنزی مقدا نسهب شهین
محیسهبه شهده اسه  .بهط کلی این م

میت ان بیین اشه که بی کیهش سهط

آمد

خین ا احتمیل م اجزه بی هزینههیی سنیین خدمی ستم افزایش میییبد .تعدا اوضیی
خهین ا نیز اد ییا متغیاههیی طبقههبنهدی شههده م

مطهیلعهه میبهیشههد کهه نسههبه شههین

محیسههبیتی آن نشههینیا کیهش احتمیل م اجزه بی هزینههیی سههنیین خدمی سههتمتی
ص

کیهش تعدا اوضیی خین ا میبیشد.

 .6بحث و نتیجهگیری
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اد منظاههیی مت هیوتی میت ان بهه شههاای ک و یهد 19نیهیه کا  .اد جزتی میت ان بهه جنبههههیی
مثبه این شههاای پا اخه و اد طا

ییا نیز میت ان جنبههههیی من ی آن ا م

ا دیهیبی

قاا ا  .بهلحی با سهی جنبههیی من ی این مسهئله مشهار اسه که ک وید 19آری بسهیی
ماابی با اقتصی کش و جزین گششته و میگشا  .اف شاای اقتصی ی ،تعطیلی بسیی ی
اد مشهیغل ،اد ون افتی ن باشهییی اد اقتصهی  ،گسهتاو فقا و نیت انی و ان اک مشهکتتی که
این دمینههی وج

ا خ

ا واصه جزینی نیز نشین ا ه و حتی اقتصی هیی پیشافته

نیهی نیز اد این آسههیه مصهه ن نمهینهدهانهد .تهأریا ویاوس کاونهی با اقتصهههی جزهینی و باای
کشه هیی آسهی پشیا نیگ ا تا خ اهد ب  .ما پ بسهیی ی اد کشه هی بی شهاوک شهی ک این
ویاوس مجب بهه خهینههنشههینی اجبهی ی و بیکهی ی شهههدهانهد .بسههیهی ی اد کهی خهینجهی ،
شههاک هیی ه اپیمییی و خ وسههیدیهی و  ...تعطیل شههد و این تعطیلی منجا به کیهش و
بیکی ی چندین میلی ن افاا نییدمند به شغل باای ا امه دندگی شده اس .
اد جنبههههیی ییا ،ویاوس کاونهی شههاایطی ا فااه کا ه کهه ما مهین میگ ینهد چاا کهه بهییهد
خهینهه بنشههیننهد ،تحاد نهداشههتهه و

اجتمهیوهی حهیضهها نبهیشههنهد .بهههمیننسههبه نیز

فعیلی هیی اجتمیوی ،فاهنیی و سییسی کیهش پیدا میکند که اما مثبتی نب ه و پییمدهیی

من ی به نبیل ا  .اد نظا وحی و وانی نیز کاونی جنبههیی من ی باجیی گشاشههته اس ه .
دمینیکه هسهتههیی جداگینه تشهکیل میشه ا تبیطی افاا کیهش ییفته و به حداقل سهیده
و اوقی فااغ و ام سییح و گا شیای نیز لغ میش .
و

اکن ن نیی به این نتیجه سههیده اسهه که بهشههد آسههی پشیاند و نمیشهه به قد
اشتههیی خ مغاو ش ند .این ودهیی کاونییی ،اتحی ی جزینی بهط نسبی بهوج

آمده اسه  .انسههینهی همه به فکا یکدییا هسههتند و هاک بهن وی میخ اهد اد ن بشهها
کیسهته شه و اد این شهاای بحاانی خی ج شه ند .بتیییی اد این سه  ،کنی گسهتاو
فا گاایی ،میت اند م ج نز ییشههدن انسههینهی به یکدییا نیز بشهه  .انسههینهی مجیل
ییفتهاند که ییا ج امو ا فی غ اد ایدئ ل ژیهی و گاایشهیی سییسی و ینی بنیاند و نسب
به آنزی ابااد احسیسی

اشته بیشند.

اد ییا اراا مثبه این بیمهی ی این اسهه کهه ما پ بیشادپیش احتیهیطههیی بزهداشههتی ا
ویی میکنند  ،شهبکههیی مجیدی گسهتاو ییفته و منیبو سهنتی که مق پ شاصی و سبی
دندگی ج امو (بهخصه

ج امو سهنتی) ب ند ،تأریاشهین کمتا خ اهد شهد و منیبو ییای

سه اند کی شهکلباشهی به شهاصهی افاا خ اهند شهد .تکثاگاایی معافتی و اختقی
مجیل هز بیشتای پیدا خ اهد کا .
شهی ک این بیمی ی تبدیل به یکی اد مشهکت قیبل با سهی با جمعی وم می وپاسهنل
مااقب هیی بزداشهتی سهااسها جزین تبدیل شهده اسه  .بیاین حیل ،انش م

این

ویاوس جدید محدو اسه  .اد آنجییکه تعدا مبتتیین به این ویاوس افزایش ییفته اسه و
اد طافی بی بسهتای شهدن تعدا بیشهمی ی اد مبتتیین بیمی سهتین هی ،صهد باآمدی که
تأریا این بیمی ی ا با هزینهای سهنیین سهتمتی با سهی کنی  .م اجزه خین ا بی هزینههیی
سههنیین سههتم  ،آری سههنیینی با اقتصههی خین ا ا  ،ادجمله کیهش ت ان خاید خین ا ،
جل گیای اد تهأمین ضههاو ی خهین ا اسهه  .بنهیبااین ،یکی اد بانهیمههههیی جهدی وله ههی،
کیهش صهد خین ا بی هزینههیی سهنیین سهتم اسه  ،که بانیمههیی ت سهعه ایاان نیز
جزو اهدا

نظا گافته شهده اسه  .وق ک هزینههیی سهنیین سهتم مبتتیین به ویاوس

ک وید 19بهویژه سههط بیمی سههتینهی اد اهمی ویژهای باخ ا اسهه  .اهمی این
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م ضه ک این اسه که اغل افاا بسهتای بیمی سهتینهی ،کسهینی هسهتند که به ها نح ی
ا به مااکز واضهه خدمی جز بزاهگیای ادخدمی

خ

سهیندهاند و و املی مثل فقا و

یی ودپ سهتاسهی فیزیکی و جغاافیییی مینو اد ودپ اسهت ی ه اد خدمی سهتمتی ،خ

مینی

و یی مااجعه به مینیاان سنتی نشده اس .
نتیی این پژوهش نشهین ا که اد میین  12متغیا با سهیشهده 7 ،متغیا ا تبیط معنی ا ی
بی هزینههیی سهنیین سهتم و پا اخ اد جی نشهین ا ند .این ه
جنسهی سهاپاسه خین ا  ،سهک ن
سط

شزا ،بیمی ی سییا اوضیی خین ا  ،میلکی مسکن،

آمد ،پ شش بیمهای مکمل و تعدا اوضیی خین ا .
م

جنسی ساپاس خین ا  ،نتیی نشین می هند که اگا جنسی ساپاس خین ا

دن بیشهد احتمیل باود هزینههیی سهنیین سهتم بیشهتا میشه
و مزاییی کمتا به دنین شهیغل ،آن ه
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متغیا وبی

انداد:

چااکه پا اخ

سهتمز هی

شهاایطی که شهیهد افزایش حضه دنین تحصهیلکا ه

جیمعه هسهتی  ،هزینههیی این خین ا ههی ا افزایش می هد .این مسهئله بی کمب اشهتغیل
نیز همااه شهده اسه و این کمب من ع بیشهتای ا نصهی سهیدمینهی و شهاک هیی ولتی و
خصه صهی میکند .این م ضه ک بیو سهاخ گی و نیکیمی دنین شهیغل میشه  .اد طا
ییا ،وهدپ وج فضهههیی وهی النهه باای کهی و پیشههافه  ،م جه گسههتاو تبعیض و ا امهه
مشهکت دنین نییدمند شهغل جیمعه نیز میشه  .بسهیی ی اد م ا دنین بی مجم وهای
اد م انو قهین نی و اجتمهیوی م اجهه هسههتنهد کهه نههتنزهی دنهدگی آنزهی بلکهه
معیوشین ا نیز محدو میکند

بیشههتا م اقو

نتیجه ،سب نیباابای اقتصی ی دندگی آنزی میش .

اپیدمی ویاوس کاونی باای اقتصههی هیی قد تمند جزین نیز چیلشههی بز

اسهه  .باای

اقتصهی ایاان چیلشهی بسهیی جدیتا اسه و هزینه آن ا خ مقدپ باشهیی ضهعی
جیمعه میپا ادند .بهخصه

دنین شهیغل که صهدای آنزی شهنیده نمیشه  .کی فامییین تتو

میکنند .این هزینه اد کیهش ستمز تی است ی ه اد نیاوی کی بدون حداقل ستمز و بیمه ا
بامیگیا  .ایاان ک نیسههتنهد افاا ی کهه بهدون بیمهه ،بهدون باخ ا ی اد حهداقهل ایمنی
کی و بی ستمز ی پییینتا اد حداقل تعیینشده مشغ ل به کی هستند .فعیالن حق و کی گاان

و دنین سهیلهیسه که باای تغییا این وضهعی تتو میکنند امی نیاانی آنزی این اسه که بی
شی ک بیمی ی کاونی جدال با سا این حق و نیز ش ا تا میش .
بسهک ن
سهتم

شهزا اد ییا متغیاهییی اسه که یی ابطه معنی ا ی بی هزینههیی سهنیین

ا نشهین ا  .مدیای پیشهییای ،هشهدا و مین بیمی ی مزب با حسه منیط

جغاافیهییی و نقهیط شههزای و وسههتهییی بهی ت جهه بهه و امهل ماتل فاهنیی ،اقتصهههی ی،
اجتمهیوی ،دیاسهههیخه ههی ،اقلی و جغاافیهی و ملل ههههیی تزهدیهدکننهده شههی ک بیمهی ی نیهیدمنهد
الی هی و سهیسهت هیی مت یوتی اسه  .این میین سهتاسهی به مااقب هیی بزداشهتی و مین
اد جمله بیمی سهتین باای آدمییش بیمی ی یی مین آن یکی اد ملل ههییی اسه که آ امش و
اطمینین ا به ما پ می هد که ص

نیید ،ستاسی به این خدمی وج

ا .

شهاای فعلی کشه  ،بیمی سهتینهیی تعیینشهده باای بیمی ی کاونی منیط شهزای
اسه  .سهتاسهی وسهتیییین به این مااکز ،بی ت جه به بعد مسهیف  ،هزینه ف وآمد و هزینه
اقیم

شهزا سها و شه ا ب ه و چهبسهی مینعی باای حضه بیمی ان باای پیشهییای و

مین بیشهد و این خ تزدیدی باای شی ک بیشتا بیمی ی اس  .وج اوضیی بیمی

یی

خهین ا  ،یکی ییا اد متغیاههییی اسه ه کهه ابطهه معنهی ا آمهی ی و مثبه بهی احتمهیل باود
هزینههیی سههنیین سههتم

ا نشههین می هد .چنین خین ا هییی بهول بیمی ی ییا

اوضهیی خین ا  ،هزینههی و مای ج صها شهده ت سه خین ا بیشهتا شهده و هافی پا اخ
خین ا هی کیهش میییبد .همین اما ،احتمیل م اجزه بی هزینههیی سهنیین ستم

ا افزایش

می هد .این بیمی ی سههیلمندان و افاا ی بی بیمی یهیی دمینهای (مثل فشههی خ ن بیال،
بیمی یهیی قلبی ،سههاطین و ییب ) بیشههتا اد سههییا افاا ب ه و به شههکل شههدید باود پیدا
میکنهد .مااقبه سهههییا اوضهههیی خهین ا باای محهیفظه اد این بیمهی ی منجا بهه هزینههههیی
سنیین ستم میگا .
مهیلکیه مسههکن اد متغیاههییی اسه ه کهه ابطهه من ی معنهی ا بهی احتمهیل م اجزهه بهی
هزینههیی سهنیین سهتم

ا ا  .هزینههیی ماب ط به پا اخ اجی ه و حملونقل وسهییل

دنهدگی بهی اضهههیفی با آمهد خهین ا تحمیهل مینمهییهد و هافیه پا اخه خهین ا ههی ا پهییین
میآو  .خین ا هیی ا ای مسهکن اسهتیجی ی ،نسهب به خین ا هییی که مسهکن شهاصهی
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ا ند به احتمیل بیشهتای بی هزینههیی سهنیین سهتم م اجزه میش ند .گاوههیی اجتمیوی
که اد تمکن میلی باخ ا ند کمتا اد مایطاا طبیعی متضهها میشهه ند .این اما نشههین
می هد که گاوههیی محاوپتا و طبقی پییینتا اجتمیوی و اقتصههی ی یسههی بیشههتای ا
نسب به بیمی یهیی فااگیا متحمل میش ند.
سههط
سهتم

آمد اد متغیاهییی اسهه که ابطه معنی ا ی م اجزه بی هزینههیی سههنیین
ا  .این م ضه ک نشهین می هد فقا و محاومی میت اند بهون ان یی ویمل ملرا

ا تبیط بی شهی ک بیشهتا این بیمی ی همهگیا بین گاوههیی محاوپ حیشهیهنشهین و فقیا،
نقش ملرا ای ی کند اد جمله اینکه ،خین ا هیی متعل به هیهیی پییین جیمعه ،شبکههیی
گستا هتای اد واب خ یشیوندی و وستی ا ند .ف وآمدهی خیلی پا نگتا و صمیمیتا
ا
اس و ا تبیطی معم ال خیلی گستا هتا بین نسلهی و افاا ماتل وج ا  .این ویمل،
که البته شهاای وی ی یی سهامییه اجتمیوی مثب اسه  ،این م قعی دمینی مت یو
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و حسهیس ممکن اسه به شهی ک بیمی ی کمی کند .نکته ییا این اسه که طبقی پییینتا
ا
معم ال مشهیغل غیا سهمی مشهغ ل کی هسهتند که اد مزاییی کی مندان و کی گاان باش
سهمی باخ ا نیسهتند یی مشهیغل سهمی هسهتند که اد مزاییی فیهی کمتای همچ ن
و کی ی و ان اک ماخصهیهی و کی بهصه

شهی تی و بقیه م ا و تسهزیت باخ ا ند

واقو مجب ند محل کی حض پیدا کنند.
نکته ییای که امکین ابتتء به ویاوس ا بیشههتا میکند بح تااک بیشههتا جمعی
محلهیی حیشهیهای و محاوپ اسه  .تااک

محت فقیانشهین بیشهتا اسه و این تااک

بیشههتا جمعی  ،امکین تسههایو فاایند انتشههی این ویاوس ا بیشههتا میکند .اد طافی،
ا
طبقی پییینتا معم ال به وسههییل حملونقل وم می باای جیبهجی شههدن وابسههته هسههتند.
همچنین وابستیی بیشتای به خدمی وم می و ولتی اد بیمی ستین گافته تی امیکن خدمی
ا
اجتمیوی و وم می ا ند که معم ال شهل غتا هسهتند و مااجعی بیشهتای به آنزی میشه
این سههاوکی اشههتن بی مکینهیی وم می و پااد حیپ ،آنزی ا معاض ابتتء بیشههتا قاا
می ههد .نکتهه ییای کهه آنزهی ا نسههبه بهه این بیمهی ی و شههی ک این بیمهی ی آسههیه پهشیاتا
میکند ،این اسه که به لیل هزینههیی بیالی خدمی

مینی و همچنین مشهکت پ شهش

ا
بیمهای ،که بسهیی ی اد اقشهی محاوپ بی آن م اجه هسهتند ،نسهب به طبقی بیال معم ال به
پزشهی مااجعه کمتای ا ند و مااجعه کمتا به پزشهی و مااکز مینی یی مااجعه یاتا و به
ا
تع ی انهداختن مهین تهی دمهینی کهه معم ال بیمهی ی بهه ماحلهه حهی می سهههد ،آنزهی ا
آسی پشیاتا میکند.
نزیی  ،الدپ به ت ضههی اس ه که اد جمله مشههکت پژوهش حیضهها ،حض ه
بیمهی سههتهینههی و باشههیی بسههتایشهههده افاا مبتت بهه ویاوس کاونهی ب  ،کهه بهی پاش و
جموآو ی پاسهشهنیمههی احتمیل انتقیل این بیمی ی به پژوهشهیاان بسهیی دیی ب  .انتزی اد
پاسهنل و کی

مین بیمی سهتینهیی آم دشهی و مینی امیپخمینی( ه) و بیمی سهتین آم دو

مینی ب ولیسهینی واقو شهزاسهتین سهی ی که باای انجیپ این پژوهش کمی و مسهیود
کا ند ،سپیسیزا پ.
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