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مقدمــه :هــم اكنــون پرداخــت از جيــب (فرانشــیز) بيمــه شــدگان بــرای هزین ـهی نســخ دارویــی در
بخــش ســرپايي معــادل  30درصــد قيمــت نســخه اســت.اين مقــدار پرداخــت فرانشــیز در خانوارهــای
داراي بيمــار خــاص و صعــب العــاج باعــث مواجهــه بــا هزينههــاي ســنگین مالــی میشــود .هــدف
ایــن پژوهــش ،ضمــن ارزیابــی تمایــل بــه پرداخــت بیمهشــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی اصفهــان
بــرای عــدم مواجهــه بــا هزینههــای ســنگین نســخ دارویــی ،شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ایــن تمایــل
بــود.
روش :ایــن پژوهــش مقطعــی از طریــق پیمایــش در بیــن  385سرپرســت خانــوار بیمــه شــدهی تأمیــن
اجتماعــی اصفهــان کــه بــه درمانــگاه قــدس اصفهــان مراجعــه کــرده بودنــد ،بــه صــورت تصادفــی اجــرا
شــد .روش ارزشگــذاری مشــروط بــرای بــرآورد میانگیــن تمایــل بــه پرداخــت مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت و ایــن میانگیــن برحســب متغیرهــای جنــس ،ســن ،بعــد خانــوار ،درآمــد و تحصیــات مقایســه
شــد و عوامــل از نظــر شــدت تأثیرگــذاری اولویتبنــدی شــدند.
یافتهها :مصاحبه شوندگان مایل به پرداخت مبلغ میانگین ( 3496 )DS= 2392تومان از هر نسخه در
مقابل معافیت از پرداخت هزینهی نسخ باالتر از صدهزار تومان بودند .نتایج تحلیل رگرسیون طبقهای
نشان داد که بیشترین تأثیر را سطح درآمد بر مبلغ مزبور داشت.
بحــث :ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اســتفاده از منابــع حاصــل از عــدم پرداخــت هزین ـهی نســخ بــا
قیمــت کمتــر از مبلــغ تمایــل بــه پرداخــت بــرآوردی؛ توانایــی افزایــش پوشــش بیمــهای نســخ بــا
قیمــت بیــش از صدهــزار تومــان را خواهــد داشــت.
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مقدمه:

مشــارکت در پرداخــت هزینــه یــا فرانشــیز پرداختــی بــرای خریــد نســخ دارویی
در کشــور ایــران مطابــق مصوبــات شــورایعالی بیمـهی خدمــات درمانــی ،معــادل
ســی درصــد مبلــغ نســخه میباشــد .ایــن مقــدار مشــارکت در پرداخــت هزینــه
بــرای نســخههای مــورد نیــاز در درمــان بعضــی بیماریهــای خــاص و صعــب
العــاج بــه دلیــل اینکــه بســیاری از خانوارهــا مجبــور بــه تهیـهی هزینـهی درمــان
از ســایر اقــام رفاهــی و یــا دارائیهــای ســرمایهای میگردنــد باعــث افزایــش
مواجهــه بــا هزینههــای خــارج از تــوان پرداخــت خانــوار و در نتیجــه بــه زیــر
خــط فقــر رفتــن ایــن خانوارهــا میگــردد (رضــوی.)1384،
همچنیــن وجــود ایــن نــوع هزینههــا ممکــن اســت باعــث عــدم پیگیــری درمــان
و یــا درمــان ناقــص از طــرف بعضــی از خانوارهــا شــده کــه درنهایــت باعــث
تشــدید یــا مزمــن شــدن بیمــاری و افزایــش بــار مالــی بــرای نظــام ســامت شــود.
دولتهــا اکثــرا در بــازار بیمــهی ســامت وارد عمــل شــده و بــا اعمــال قانــون
و مقــررات در مســائلی ماننــد قیمتگــذاری خدمــات ســامت ،مقــدار حــق بیمــه
و درصــد مشــارکت در پرداخــت هزینــه دخالــت کــرده؛ تــا هزینههــای خــارج از
تــوان بــه مصــرف کننــدگان وارد نشــده و درنتیجــه باعــث افزایــش ســطح رفــاه
اجتماعــی شــود (صبــاغ کرمانــی.)1385،
مفهــوم تمایــل بــه پرداخــت 2در مطالعــات ارزیابــی اقتصــادی و تحلیــل هزینــه
فایــده 3در حــوزه ســامت در طــول دو ده ـهی گذشــته بســیار متــداول گردیــده؛
تمایــل بــه پرداخــت یــک ابــزار متدلوژیــک بــرای بــرآورد ظرفیــت پرداخــت
گروههــای مشــخص اجتماعــی بــه منظــور تعییــن کــردن ارزش پولــی یــک
برنامــهی فرضــی بهداشــتی درمانــی میباشــد.
پیمایــش تمایــل بــه پرداخــت بــرای ارزشگــذاری کاال یــا خدمــات ،تحــت
شــرایط یــک بــازار فرضــی ،روش ارزشگــذاری مشــروط4نام دارد کــه در ایــن
روش ارزش یــک کاالی بهخصــوص یــا یــک مداخلــه تحــت شــرایط یــک بــازار
فرضــی ،بــه صــورت حداکثــر مقــدار تمایــل بــه پرداخــت مصــرف کننــده بــرای
2.willingness to pay

			1.co payment

)4.Contingent Valuation Method (CVM

		3.cost benefit analysis
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آن کاال یــا مداخلــه ،اندازهگیــری میگــردد (مولــد و همــکاران .)2009،1روایــی
ســئواالت پرســشنامه تمایــل بــه پرداخــت بــا روش ارزشگــذاری مشــروط را
بایــد از طریــق مطابقــت پاسـخهای بهدســت آمــده بــا ســازهی نظــری معیــن ماننــد
نظریــهی کشــشپذیری درآمد2امتحــان کــرد (اســمیت.)2003 3
بهتریــن ابــزار بــرای جم ـعآوری اطالعــات در ایــن روش تکمیــل پرس ـشنامه
از طریــق مصاحبــه میباشــد ،کــه در مطالعــات ارزشگــذاری مشــروط 4دارای
کمتریــن ســوگیری اســت و نتایــج حاصــل از آن پایایــی بیشتــری دارد(مایــکل
و کارســون .)1989 ،5نمونههایــی از کاربــرد ایــن روش در زمینــهی تمایــل بــه
پرداخــت بــرای بیمـهی ســامت و بهداشــت بــه ایــن شــرح اســت  :بــرآورد تمایــل
بــه پرداخــت خانوارهــای روســتایی بــرای بیمــهی خدمــات ســامت در ایــران
(عســگری ،)2000 ،6تمایــل بــه پرداخــت والدیــن بــرای تهی ـهی صندلــی ایمنــی
اطفال(جراحــی ،)2011 ،7تمایــل بــه پرداخــت کارگــران قــراردادی بــرای بیم ـهی
ســامت در چیــن (بارنیگوســن ،)20078تمایــل بــه پرداخــت بــرای نگهــداری و
توســعه خدمــات بیمــهی ســامت ملــی در تایــوان (چائــو النــگ و شــو الی،9
 ،)2008تمایــل بــه پرداخــت کارمنــدان بــرای بیمــهی ســامت در اتیوپــی
(ولدمریــم و الفگــرن )2009 ،10و تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمــهی ســامت
در مناطــق روســتایی ویتنــام (الفگــرن .)2008 ،بــا توجــه بــه پیشــرفت صنایــع
داروســازی و ورود داروهــای جدیــد و گرانقیمــت بــه فارماکوپــه دارویــی؛ فشــار
بــه ســازمآنهای بیمــه گــر جهــت افزایــش پوشــش هزینــه ایــن نســخ وجــود دارد.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بــرآورد تمایــل بــه پرداخــت بیمهشــدگان ســازمان
تأمیــن اجتماعــی اصفهــان بــرای بیمــهی هزینــهی نســخ دارویــی گرانقیمــت
(بیــش از صدهــزار تومــان) اســت تــا بــا اســتفاده از ســازوکارهای جبرانــی بیمـهای
باعــث کاهــش مواجهــهی بیمهشــدگان بــا ایــن نــوع هزینههــا شــد.
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ایــن پژوهــش کاربــردی و از دســتهی مطالعــات توصیفــی تحلیلی(پیمایــش)
بــود .جامعــهی پژوهــش بیمهشــدگان اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتان
اصفهــان بــا تعــداد  929540نفــر در ســال  1389بودنــد و نمونـهی مــورد پژوهــش
بــر مبنــای جدولــی کــه میچــل و کارســون (  )1989تعــداد نمونــهی الزم بــرای
مطالعــات ارزشگــذاری مشــروط را محاســبه کــرده انــد؛ تعــداد  385نفــر انتخــاب
گردیــد .مصاحبــه شــوندگان بــه صــورت تصادفــی از بیــن بیمهشــدگان سرپرســت
خانــواری کــه در بهمــن مــاه  1390بــه درمــانگاه قــدس اصفهــان مراجعــه داشــتند؛
انتخــاب شــدند .ابــزار جمــعآوری دادههــا در ایــن تحقیــق ،پرســشنامهی
مصاحبــه محور1بــود .در مــورد محرمانــه نگــه داشــته شــدن اطالعــات دریافتــی؛
بــه مصاحبــه شــوندگان توضیــح داده شــد .پرس ـشنامهی تمایــل بــه پرداخــت در
دوقســمت طراحــی شــده بــود .قســمت اول شــامل ســئواالتی در مــورد مشــخصات
فــردی و وضعیــت اقتصــادی اجتماعــی مصاحبــه شــوندگان ماننــد  :جنســیت،
ســن ،وضعیــت بیمــه و اشــتغال ،ســطح تحصیــات ،ســطح درآمــد و بعدخانــوار
مصاحبــه شــوندگان بــود .در قســمت دوم پرس ـشنامه ابتــدا توضیحاتــی در مــورد
وضعیــت فعلــی مشــارکت در پرداخــت هزینــهی نســخ دارویــی (فرانشــیز)%30
و احتمــال مواجهــه بــا هزینههــای خــارج از تــوان پرداخــت داده شــد .ســپس
وضعیــت فرضــی پرداخــت کامــل هزینــهی نســخ دارویــی بــا قیمــت بیــش از
صدهــزار تومــان توســط بیمــه؛ مشــروط بــه تأمیــن مالــی از طــرف بیمهشــدگان؛
توضیــح داده شــد .در پایــان پرســش تمایــل بــه پرداخــت اینگونــه مطــرح شــد
:شــما مایــل بــه پرداخــت هزینـهی نســخههای دارویــی خــود و اعضــای خانــواده؛
حداکثــر تــا کــدام یــک از مبالــغ پیشــنهادی زیــر؛ در مقابــل معافیــت از پرداخــت
هزینــهی نســخ بیشتــر از صدهــزار تومــان هســتید ؟مبالــغ پیشــنهادی از عــدم
موافقــت یــا صفــر و بــه ترتیــب 1000،2000،3000،5000،7000و  10000تومــان
در نظــر گرفتــه شــد .ایــن روش ارزیابــی ترجیحــات مصــرف کننــدهی روش کارت
پرداخت2نــام دارد کــه بــه دلیــل ســهولت بیشتــر و عــدم نیــاز بــه نمونــه بــا حجــم

ییوراد خسن یاه هنیزه تخادرپ هب ناهفصا یعامتجا نیمأت ناگدش همیب لیامت

یافتهها

مشــخصات دموگرافیــک بیمهشــدگان مــورد پیمایــش ،حاکــی اســت کــه اکثریت
( 77/9درصــد) آنهــا مــرد بــوده31/7 ،درصــد در ســن  30ســال و پایینتــر بودنــد
و درآمــد ماهانـهی 78/7درصــد از آنهــا کمتــر از ششــصد هــزار تومــان بــود .بعــد
خانــوار  40درصــد مصاحبــه شــوندگان چهارنفــر و بیشتــر بــود .همچنیــن ســطح
تحصیــات  20درصــد مصاحبــه شــوندگان دانشــگاهی بود.

		1.one-way ANOVA
)2.Least Square Deviation (LSD
3.categorical regression
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بــاال بــرای اندازهگیــری تمایــل بــه پرداخــت بیمهشــدگان مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .تحلیلهــای آمــاری پاس ـخهای تمایــل بــه پرداخــت بــا اســتفاده از نــرم
افــزار  SPSSویرایــش  22انجــام گردیــد.
آزمــون  tمســتقل بــرای مقایســهی میانگیــن مبلــغ تمایــل بــه پرداخــت
بیمهشــدگان زن و مــرد و آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفــه  1بــرای بررســی
رابطــة مبلــغ تمایــل بــه پرداخــت بــا متغیرهــای جنــس ،ســن ،ســطح تحصیــات،
ســطح درآمــد ،بعــد خانــوار ،و نــوع بیمــهی شــرکتکنندگان اســتفاده گردیــد.
آزمــون حداقــل مربــع انحــراف 2بــرای مقایسـهی زوجــی اختــاف بیــن میانگینهــا
و نهایتــ ًا بــا در نظــر گرفتــن تمایــل بــه پرداخــت بــه عنــوان متغیــر وابســته از
تحلیــل رگرســیون طبقــه ای3بــرای تعییــن عوامــل تأثیرگــذار بــر مقــدار تمایــل بــه
پرداخــت اســتفاده گردیــد.
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جدول :1مشخصات دموگرافیک و وضعیت اقتصادی اجتماعی مصاحبه شوندگان

ویژگی

سن

درآمدماهانه

بعدخانوار

تحصیالت

82

300
85
57
65
129
134
129
174
55
27
50
77
101
154
3
10
40
60
198
77
385

77/9
22/1
14/8
16/9
33/5
34/8
33/5
45/2
14/3
7
13
20
26/2
40
.8
2/6
10/4
15/6
51/4
20
100
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جنسیت

مرد
زن
≥25سال
30-26سال
40-31سال
≤41سال
≥300000تومان
600000-301تومان
900000-601تومان
≤901000تومان
یک نفر
دو نفر
سه نفر
≤چهار نفر
بدون پاسخ
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی
مجموع

تعداد

درصد
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جدول :2توزیع فراوانی موافقت بیمهشدگان با مبالغ پیشنهادی

مقدار مبلغ تمایل به پرداخت

فراوانی

درصد

عدم موافقت(صفر)

29

7/5

یک هزار تومان

36

9/4

دو هزار تومان

79

20/5

سه هزار تومان

106

27/5

پنج هزارتومان

87

22/6

هفت هزارتومان

27

7

ده هزارتومان

21

5/5

جمع

385

100

مقــدار میانگیــن تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیم ـهی نســخ دارویــی بــا قیمــت
بیــش از صدهــزار تومــان بــه تفکیــک ویژگیهــای مصاحبــه شــوندگان در
جــدول  3نمایــش داده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود مقــدار
تمایــل بــه پرداخــت باالتریــن طبقــهی درآمــدی بیــش از دو برابــر پایینتریــن
طبقـهی درآمــدی و همچنیــن میانگیــن تمایــل بــه پرداخــت مصاحبــه شــوندگان بــا
تحصیــات دانشــگاهی نیــز بیشتــر از افــراد بــدون تحصیــات دانشــگاهی بــوده
اســت.

1.median
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از مجمــوع  385نفــر بیمــه شــدهای کــه بــا آنهــا مصاحبــه گردید7/5درصــد
تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمــه هزینــهی نســخ دارویــی بیــش از صدهــزار
تومــان نداشــته و غالــب بیمهشــدگان (92/5درصــد) تمایــل بــه پرداخــت مقادیــر
متفاوتــی از یــک هــزار تــا ده هــزار تومــان را داشــتند .میانهی1تمایــل بــه پرداخــت
بیمهشــدگان  3000تومــان و میانگیــن آن  3496تومــان ( )SD=2392بــود.
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جدول  :3تمایل به پرداخت به تفکیک ویژگیهای شرکتکنندگان
ویژگی
جنسیت

درآمدماهانه

بعدخانوار

تحصیالت

84

مرد

3593

2384

زن

3152

2402

≥25سال

3491

2018

30-26سال

3784

2154

40-31سال

3550

2455

≤41سال

3305

2587

≥300000تومان

2379

1663

600000-301تومان

3396

2028

900000-601تومان

4945

2272

≤901000تومان

6518

3555

یک نفر

3584

2256

دو نفر

3805

2389

سه نفر

4029

2325

≤چهار نفر

2961

2392

بی سواد

2300

1059

ابتدایی

2550

1647

راهنمایی

2966

1868

دبیرستان

3237

2108

دانشگاهی

5520

3015
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سن

تمایل به پرداخت (تومان)
میانگین

انحراف
معیار
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جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون طبقه ای

متغیر

ß

f

p

جنسیت
سن
سطح تحصیالت
درآمدماهانه
بعدخانوار

-0/069
0/041
0/229
0/464
-0/149

2/46
0/724
21/18
91/88
10/90

0/117
0/396
0/001
0/001
0/001

بحث :

اغلــب مصاحبــه شــوندگان بــه طــور میانگیــن تمایــل بــه پرداخــت مبلــغ حــدود
 3500تومــان از هزینــهی نســخ دارویــی در مقابــل معافیــت از پرداخــت فرانشــیز
نســخههای بــا قیمــت بیــش از صدهــزار تومــان را داشــتند .بــه علــت جامــع بــودن
بیمــهی ســامت و پوشــش ایــن نــوع هزینههــا بهوســیلهی ســازوکارهای بیمــهای
1.1رگرســیون طبقـهای ( )categorical regressionشــبیه رگرســیون چندگانــه ( )multiple regressionاســت ،بــا ایــن تفــاوت
کــه بــرای متغیرهــای اســمی و رتبــهای انجــام میشــود .بــه ایــن منظــور ،متغیرهــای مزبــور را نخســت بایــد بــه

متغیرهــای فاصل ـهای تبدیــل کــرد و ســپس رگرســیون چندگانــه بــر آنهــا انجــام داد.
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بــا در نظــر گرفتــن فرضــی مقادیــر تمایــل بــه پرداخــت بــه عنــوان متغیر پیوســته
نتایــج آنالیــز واریانــس یکطرفــه نشــان دهنــدهی رابطــهی مثبــت و معنــیدار
مقــدار درآمــد ماهانــه و ســطح تحصیــات و رابطـهی منفــی بعــد خانــوار بــا مقــدار
تمایــل بــه پرداخــت بــود ( .)p≤0/05همچنیــن مشــخص گردیــد بیــن گروههــای
مختلــف ســنی و مقــدار تمایــل بــه پرداخــت رابطــهی معنــیدار آمــاری وجــود
نـ�دارد ( .)p=0/604نتیجـهی آزمــون  tنشــان داد بیــن جنســیت مصاحبــه شــوندگان
و مقــدار تمایــل بــه پرداخــت تفــاوت معنـیدار آمــاری وجــود نــدارد (.)p=0/134
نتایــج رگرســیون طبق ـهای 1همانگونــه کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود نشــان
دهنــدهی ایــن واقعیــت بــود کــه مقــدار درآمــد ماهانــه ،ســطح تحصیــات و بعــد
خانــوار بیشتریــن نقــش را در پیشبینــی مبلــغ مــورد تمایــل بیمهشــدگان بــه
پرداخــت داشــته انــد .براســاس ضریــب  ßبیشتریــن تأثیــر مربــوط بــه درآمــد
ماهانــه و پــس از آن تحصیــات و کمتریــن تأثیــر مربــوط بــه بعــد خانــوار بــوده
اســت.
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1.inferior goods
2.construct validity
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در اکثــر کشــورها؛ پژوهشــی مشــابه انجــام نشــده ولــی در زمین ـهی بــازار بیم ـهی
ســامت ،نتایــج تحقیقاتــی ماننــد مطالعــات تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمــهی
ســامت در چیــن؛ تایــوان؛ اتیوپــی و همچنیــن ویتنــام نیــز نشــان دهنــده موافقــت
 70تــا  90درصــد پاس ـخگویان بــا پرداخــت مبلــغ پولــی یــا درصــدی از دســتمزد
بــرای توســعهی مزایــا و یــا برخــورداری از بیمـهی ســامت بــود .تمــام ایــن تحقیقات
نشــان دهنــدهی خطــر گریــز بــودن افــراد و موافقــت اکثریــت افــراد جامعــه بــا وجــود
ســازوکار بیمــه بــرای پوشــش هزینههــای ســامت بودنــد .نتایــج تحلیــل رگرســیون
طبقــهای نشــان دهنــدهی ایــن بــود کــه مقــدار تمایــل بــه پرداخــت بیمهشــدگان
بــرای بیمـهی هزینـهی ســنگین نســخ دارویــی بــا ســطح درآمــد و ســطح تحصیــات
رابطــهی مثبــت و معنــیدار داشــته و ســطح درآمــد بیشتریــن تأثیــر را در مقــدار
تمایــل بــه پرداخــت داشــت .نظری ـهی تقاضــا پیــش بینــی میکنــد کشــش پذیــری
درآمــد کاالهــا بــه اســتثنای کاالهــای پســت مثبــت اســت؛ چــون بیم ـهی ســامت
کاالی پســت 1محســوب نمیشــود؛ بنابرایــن بــا فــرض ثبــات عوامــل دیگــر  :بــا
افزایــش درآمــد پاســخ دهنــدگان بایــد مقــدار تمایــل بــه پرداخــت بیــان شــده افزایش
یابد(میشــل و کارســون .)1989 ،همخوانــی نتایــج تحلیــل آمــاری ،بــا نظریـهی اثبــات
شــدهی کشــش پذیــری درآمــد؛ روایــی سازهی2پرسـشنامهی تمایــل بــه پرداخــت را
نشــان داد .محققــان مختلــف نتایــج مشــابهی در زمینـهی مثبــت بــودن رابطـهی ســطح
تحصیــات و درآمــد بــا مقــدار تمایــل بــه پرداخــت بــرای بیمـهی ســامت بهدســت
آوردهاند(چائــو النــگ و شــو الي2008 ،؛ الفگــرن2008 ،؛ ولدمريــم و الفگــرن،
2009؛ جراحــی .)2011 ،تعییــن کنندگــی ســطح تحصیــات در مقــدار تمایــل بــه
پرداخــت خیلــی ضعیفتــر بــود بنابرایــن احتمــال اینکــه افــراد بــا تحصیــات
باالتــر ،درآمــد بیشتــری دارا باشــند نیــز وجــود دارد .نتایــج پژوهــش همچنیــن نشــان
دهنــدهی تأثیــر معنـیدار ومنفــی بعــد خانــوار بــر مقــدار تمایــل بــه پرداخــت بــود.
پژوهشگــران دیگــر در مــورد ارتبــاط متغیرهــای بعــد خانــوار و مقــدار تمایــل بــه
پرداخــت ،رابطــه معن ـیدار گــزارش نکــرده انــد .فقــط در پژوهش(الفگــرن)2008 ،
رابط ـهی مثبــت بیــن بعــد خانــوار و مقــدار تمایــل بــه پرداخــت گــزارش کردهانــد.
بــا توجــه بــه اینکــه خانوارهــای بــا تعــداد فرزنــدان بیشتــر معمــوالً وضعیــت
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اقتصــادی اجتماعــی پاییــن تــری دارند؛همچنیــن بــا توجــه بــه انجــام مطالعــه لوگــرن
در مناطــق روســتایی و تأثیــر بعــد خانــوار بــر افزایــش درآمــد ،احتمــاالً مقــدار تمایــل
بــه پرداخــت در ایــن مطالعــه بیشتــر تحــت تأثیــر ســطح درآمــد بــوده اســت.
درایــن تحقیــق ارتبــاط معن ـیدار آمــاری بیــن متغیرهــای جنســیت و ســن مصاحبــه
شــوندگان و مقــدار تمایــل بــه پرداخــت مشــاهده نگردیــد .در تحقیقــات مشــابه
دیگــر نیــز چنیــن رابطــهای گــزارش نگردیــده؛ فقــط در پژوهش(الفگــرن)2008 ،
و همچنین(عســگری و دیگــران )2000 ،وجــود رابطــه منفــی بیــن متغیــر ســن و
مقــدار تمایــل بــه پرداخــت را گــزارش کــرده انــد .بــا توجــه بــه اینکــه در مناطــق
روســتایی درآمــد افــراد در ســالهای جوانــی بیشتــر بــوده و در ســنین کهولــت
بهدلیــل عــدم توانایــی جســمی و نداشــتن مزایــای بازنشســتگی ،درآمــد فــرد کاهــش
مییابــد؛ نتایــج ایــن دو تحقیــق میتوانــد تحــت تأثیــر ســطح درآمــد پاس ـخگویان
قــرار گرفتــه باشــد .در ایــن مطالعــه بــرای بــرآورد تمایــل بــه پرداخــت بــه دلیــل نیــاز
بــه تعــداد نمون ـهی کمتــر و ســهولت تحلیــل آمــاری پاس ـخهای جم ـعآوری شــده؛
از روش کارت پرداخــت اســتفاده گردیــد .پاســخهای بهدســت آمــده از ایــن روش
دارای ســوگیری دامنـهی قیمتهــای پیشــنهادی و ســوگیری انتخــاب گزینـهی میانــه
اســت (اســمیت .)2003 ،بــرای جلوگیــری از ایــن دو نــوع ســوگیری؛ قیمتهــای
پیشــنهادی در مبالــغ پاییــن ،نزدیــک بــه هــم ارائــه گردیــده و بــه مصاحبــه شــونده
هــم ایــن واقعیــت کــه “پرداخــت مبلــغ بیشتــر از طــرف بیمهشــدگان باعــث
افزایــش پوشــش هزینههــای ســنگین توســط بیمــه خواهــد شــد” یــادآوری گردیــد.
محدودیــت دیگــر کــه در تمــام تحقیقــات بــا روش ارزشگــذاری مشــروط وجــود
دارد؛ ناتوانــی در توصیــف و قابــل درک کــردن بــازار فرضــی بــرای پاس ـخگو اســت
(مایــکل و کارســون .)1989 ،درایــن تحقیــق بــرای رفــع ایــن محدودیــت از
پرسـشنامهی مصاحبــه محــور اســتفاده گردیــده و مصاحبــه شــوندگان از بیمهشــدگان
سرپرســت خانــوار کــه شــاغل بــوده و تحــت پوشــش بیمــه قــرار داشــتند انتخــاب
شــدند .موافقــت اغلــب شــرکتکنندگان بــا پرداخــت هزینــهی نســخ دارویــی تــا
مبلــغ حــدود  3500تومــان در مقابــل معافیــت از پرداخــت هزین ـهی فرانشــیز نســخ
دارویــی بــا مبالــغ بیشتــر از صدهــزار تومــان ،لــزوم بازنگــری در قانــون کنونــی
پرداخــت فرانشــیز را نشــان میدهــد.
سیاس ـتگذاران بخــش ســامت میتواننــد بــا تغییــر الگــوی ثابــت مشــارکت در
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پرداخــت هزینـهی نســخ کــه هــم اکنــون ســی درصــد میباشــد بــه الگــوی پرداخــت
متغیــر فرانشــیز1؛ الگویــی قابــل انعطــاف بــرای پوشــش هزینــهی ســنگین نســخ
دارویــی ارائــه داده تــا هزین ـهی پرداخــت از جیــب 2بیمهشــدگان کاهــش یابــد .بــا
توجــه بــه اینکــه در کشــورهای توســعه یافتــه خانوارهــا دارای پرونــدهی الکترونیکی
ســامت بــا امــکان ثبــت کلیـهی هزینههــای درمانــی اعضــاء خانــوار میباشــند؛ ایجاد
پرونــدهی الکترونیکــی ســامت بــا امــکان ثبــت هزینـهی خدمــات درمانــی (شــامل
بســتری و ســرپایی و توانبخشــی) بهصــورت ســاالنه ،پیشــنهاد میگــردد .تمایــل بــه
پرداخــت اکثریــت بیمهشــدگان بــرای بیمـهی هزینـهی ســنگین نســخ دارویــی؛ نشــان
دهنــدهی کشــش پذیــری بــازار خدمــات بیم ـهی تکمیلــی بــوده و در صــورت نیــاز
دولــت میتوانــد زمین ـهی حضــور شــرکتهای بیم ـهی خصوصــی بــرای رقابــت در
ایــن بــازار را فراهــم کنــد.
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