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Abstract
Introduction: One of the most important measures to ensure achieving Universal Health Coverage (UHC) is expanding health
insurance coverage to all population. Accordingly, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of having
health insurance on the utilization of outpatient services provided by physicians using the data of the utilization of health services
survey (2015).
Methods: This study is a secondary analysis of the utilization of health services survey data that was conducted in two groups of
the insured and uninsured to examine the differences between these two groups in outpatient healthcare utilization provided by
physicians. The variables were insurance status as an independent variable and the number of physician visit as a dependent variable.
This analysis was disaggregated by place of residence and income.
Results: The visit per capita for outpatient services was lower in all uninsured groups. The visit per capita in insured people was
almost two times more than that of uninsured individuals, which was 4.25 and 2.61 among insured and uninsured individuals,
respectively. Therefore, the lack of basic health insurance decreased the utilization of outpatient services by 50 percent. General
physician visits per capita for insured people living in urban and rural areas were 11.2 and 0.35, respectively.
Conclusions: Based on the results of this study, the visit per capita is directly related to the insurance status of the individuals.
Therefore, it is necessary to ensure the equity in utilization of outpatient services provided by the physicians among various groups
of population.
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چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین اقدامات برای رسیدن پوشش همگانی سالمت ،افزایش درصد پوشش بیمه همگانی سالمت برای تمام جمعیت است .بر این اساس مقاله حاضر باهدف
بررسی تأثیر بیمه بودن افراد بر بهرهمندی از خدمات سرپایی توسط پزشک براساس دادههای پیمایش بهرهمندی از خدمات سالمت انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر آنالیز ثانویه دادههای مطالعه بهرهمندی از خدمات سالمت سال  1394است که در دو گروه بیمهشده و بیمهنشده با هدف بررسی تفاوت بهرهمندی
از خدمات سرپایی انجام شد .متغیرهای موردبررسی در این مطالعه وضعیت بیمه بهعنوان متغیر مستقل و بار مراجعه سرپایی بهعنوان متغیر وابسته است .این شاخصها به تفکیک
محل سکونت و پنجک درآمدی آنالیز شد.
یافتهها :بار مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی از پزشک ،در تمام گروه های بیمه نشده کمتر است .بار مراجعه در افراد دارای بیمه ،تقریبا دو برابر افراد بدون بیمه است که
این رقم در افراد بیمهشده  4/25و در افراد فاقد بیمه  2/61است .لذا نداشتن بیمه پایه سالمت بار مراجعه سرپایی را تقریبا دو برابر کاهش داده است .افراد دارای بیمه که ساکن
شهرها بودند  2/11بار مراجعه سرپایی برای دریافت خدمت از پزشک عمومی داشتند و این رقم در گروه بدون بیمه  0/35است.
نتیجه گیری :براساس نتایج این مطالعه بار مراجعه ارتباط مستقیم با وضعیت بیمه پایه افراد دارد و ضرورت دارد اقداماتی برای بهرهمندی عادالنه گروههای مختلف جامعه از
خدمات سرپایی ارائهشده توسط پزشک انجام شود.
واژگان کلیدی :بیمه همگانی ،بار مراجعه ،خدمات سرپایی ،بهرهمندی از خدمات سالمت

مقدمه
پوشش همگانی سالمت (،)Universal Health Coverage
موضوع گفتگوی سیاسی در نیمقرن گذشته بوده است و هماکنون
بهعنوان مهمترین هدف غایی تقویت نظامهای سالمت در دنیا مطرح
است [ .]1یکی از مهمترین اقدامات برای رسیدن به این هدف ،افزایش
درصد پوشش بیمه همگانی سالمت برای تمام جمعیت میباشد تا
دستیابی به دو هدف پوشش خدمات سالمتی باکیفیت ،توأم با حفاظت
مالی در زمان تعیینشده (سال  2030میالدی) میسر شود و لذا ارائه
بیمه همگانی سالمت ،یکی از مهم ترین مداخالت کشورها برای
دسترسی همگانی به خدمات سالمت محسوب می شود [ .]2در دنیا
استراتژیهای زیادی برای دستیابی به این هدف پیشنهاد شده است
مانند راهکارهای انگیزشی برای بیمهها (به عنوان مثال ،یارانه یا تخفیف
مالیاتی) ،رقابت مدیریتشده بین بیمهها و یا تجمیع بیمهها .این
استراتژیها ازلحاظ ساختار و تأمین مالی و دستیابی به اهداف پوشش
همگانی متفاوت هستند اما بر روی بهرهمندی افراد تحت پوشش
میتواند تأثیرات مشابهی بگذارد [ .]1در ایران وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سالمت را در سال  1393باهدف
حفاظت مالی از خدمات سالمتی و افزایش دسترسی عادالنه به خدمات

68

سالمت همسو با اهداف پوشش همگانی سالمت ،اعالم کرد .بر این
اساس برای دستیابی به این اهداف ،وزارت بهداشت اقدام به اجرای
مجموعهای از مداخالت گوناگون کرد [ .]3یکی از اصلیترین مداخالت
افزایش پوشش همگانی بیمه پایه سالمت برای کل جمعیت بود و لذا
کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سالمت تحت پوشش بیمه همگانی سالمت
قرار گرفتند و این مداخله از تیرماه سال  1393اجرا شد [.]4
مطالعات در سایر کشورها نشانگر این است که پوشش بیمه سالمت با
افزایش بار مراجعه برای دریافت خدمات سالمت ارتباط دارد [.]6 ,5 ,1
یک مطالعه مرور نظاممند در سال  2008نشان داد که افزایش پوشش
بیمه سبب افزایش بهرهمندی از خدمات سالمت و بهبود سالمت گروه
هدف میشود [ .]6افراد بدون بیمه درمانی بهطور معمول افراد با درآمد
پایینتر ،بیمارتر و دارای خطرات سالمتی باالتری نسبت به افراد
بیمهشده هستند بنابراین آوردن این افراد زیر چتر بیمه میتواند رفتار
آنها را در استفاده از خدمات تغییر دهد [ .]7درک میزان احتمالی این
اثرات برای ارزیابی هزینهها و مزایای استراتژیهای توسعه ضروری است
[]1؛ مقاله حاضر باهدف بررسی تأثیر بیمه بودن افراد بر بهرهمندی از
خدمات سرپایی ارائهشده توسط پزشک بر اساس دادههای پیمایش
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عبدی و همکاران

مطالعه خارج شدند .همچنین متغیرهای زمینهای مثل محل سکونت و
پنجک درآمدی با هدف بررسی عدالت در بهرهمندی از خدمات سالمت
اضافه شد .بار مراجعه سرپایی در این مطالعه مراجعه مستقیم به پزشک
(عمومی/متخصص) میباشد که در طی یک سال افراد برای دریافت
خدمت سرپایی به پزشک مراجعه کردهاند و موفق به دریافت این
خدمت شدهاند.

بهرهمندی از خدمات سالمت سال  1394انجام شد .بهدنبال این
موضوع ،بار مراجعه سرپایی براساس پوشش بیمه پایه در پیمایش بهره
مندی از خدمات سالمتی بررسی و دو گروه دارای بیمه و بدون بیمه
پایه سالمت ،مقایسه شده است.

روش بررسی
این مطالعه آنالیز ثانویه دادههای مطالعه بهرهمندی از خدمات سالمت
سال  1394است .مطالعه بهرهمندی از خدمات سالمت سال  1394با
حجم نمونه  22470خانوار در سطح کل کشور با روش نمونهگیری
احتمالی سهمرحلهای با طبقهبندی انجام شد .گروه مورد بررسی در این
مطالعه افراد بیمه شده و بیمه نشده باهدف بررسی تفاوت بار مراجعه
خدمات سرپایی در این دو گروه ،انجام شد .متغیرهای مورد بررسی ،بار
مراجعه سرپایی در یک سال به پزشک هست که در دو گروه دارای بیمه
پایه سالمت و بدون بیمه پایه سالمت انجام شد .جمعیت غیر ایرانی از

یافتهها
بر اساس مطالعه بهرهمندی از خدمات سالمت 93/2 ،درصد از ساکنین
ایرانی موردمطالعه دارای بیمه سالمت پایه میباشند .بار مراجعه به
پزشک برای دریافت خدمات سرپایی برای کلیه افراد تحت مطالعه 4/1
بار برای هر فرد در هرسال میباشد .در ادامه وضعیت بار مراجعه بر
اساس وضعیت بیمه افراد بررسیشده است.
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تصویر  :1بارمراجعه سرپایی در افراد دارای بیمه و بدون بیمه پایه در سال  ،1394بر اساس نتایج مطالعه بهره مندی از خدمات سالمت

در تصویر  1وضعیت بار مراجعه بر اساس محل سکونت و وضعیت
درآمدی فرد در افراد بیمه شده و بیمه نشده مقایسه شده است.
همان طور که در این شکل مشهود است ،بار مراجعه برای دریافت
خدمات سرپایی از پزشک ،در تمام گروه های بیمه نشده کمتر است.
کمترین بار مراجعه در گروههای درآمدی در بین افراد بیمهشده در
پنجک یک درآمدی میباشد .در گروه بیمه نشده در پنجک  5درآمدی
میباشد  .در بین ساکنین شهر و روستا بار مراجعه در افراد روستایی
بیمهشده باالتر از افراد ساکن در شهر میباشد؛ اما در بین بیمه نشدهها
در افراد شهرنشین نسبت به روستاییها باالتر است.
در تصویر  ،2بار مراجعه براساس مراجعه به پزشک عمومی و متخصص
بر اساس وضعیت بیمه پایه بررسی شده است .بار مراجعه به پزشک
عمومی نسبت به پزشک متخصص در هر دو گروه بیمهشده و بیمه
نشده باالتر است .بارهای مراجعه به پزشک عمومی و پزشک متخصص،
به تفکیک تمام گروهها در گروههای بیمهشده نسبت به بیمه نشده
باالتر است.
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بحث
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر داشتن بیمه پایه سالمت بر مقادیر
بار مراجعه سرپایی به پزشک میباشد .نتایج کلی مطالعه نشان میدهد
داشتن بیمه پایه در تعداد دفعات بار مراجعه به پزشک برای دریافت
خدمات سرپایی مؤثر است .براساس تفکیک پنجکهای درآمدی و
سپس محل سکونت دفعات بار مراجعه سرپایی به پزشک برای دریافت
خدمات سالمت ،در گروه بیمهشده نسبت به بیمهنشده باالتر است.
نتیجه کلی مطالعه نشان میدهد که داشتن بیمه پایه سالمت در
بهرهمندی از خدمات سالمت مؤثر است و نداشتن بیمه منجر به کاهش
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت شده است.
با توجه به هدف اصلی مطالعه و براساس نتایج مطالعۀ بهرهمندی از
خدمات سالمت ،بار مراجعۀ سرپایی در افراد دارای بیمه  4/25و در
افراد بیمه نشده  2/61بوده است .بیشترین بار مراجعه برابر  5/11در
افراد بیمهشده در پنجک درآمدی  2و همچنین کمترین بار مراجعه
 2/49نیز در افرادی بیمه نشده پنجک درآمدی  2دیده شد؛ بنابراین

نشریه علمی-پژوهشی بیمه سالمت ایران ،دوره  ،1شماره  ،3پاییز 1397

بار مراجعه
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میتوان گفت مراجعه سرپایی به پزشک در پنجک درآمدی  2نسبت به
دیگر گروهها کششپذیری بیشتری دارد .در صورت استفاده از دادههای
موجود برای پیشبینیهای سیاستی ،این نکته را باید مدنظر قرار داد
که تأثیر بیمه داشتن در جمعیتهای مختلف ،متفاوت است .برای مثال
تفاوتهای جغرافیایی در ارائه مراقبت به افراد بیمهشده و بیمه نشده
یکی از منابع بالقوه ناهمگونی است [ .]1در یک مطالعه بهرهمندی سال
 1389که در استان مرکزی انجام شد ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی
یکی از تعیینکنندههای کلیدی در بهرهمندی از خدمات سالمت بود
[ .]8مطالعهای بر روی افراد بیخانمان نشان داد که برخالف نرخ پایین

پوشش بیمه ،جوانان بی خانمان در ونیز مراجعه باالیی برای دریافت
خدمات بهداشتی درمانی داشتند ( 1الی  4بار مراجعه) .افراد تحت
پوشش بیمه به مراکز تحت پوشش مراجعه میکردند و بیخانمانهای
بدون بیمه به کلینیکهای رایگان یا اورژانس مراجعه میکردند .این
مطالعه نشان داد که پوشش بیمه تعیینکننده دریافت خدمات در
جمعیت موردمطالعه بود [ .]9مطالعهای در آمریکا بیان کرد که در افراد
 18-64ساله متغیرهای مثل بیمه بودن ،درآمد و وجود یک فرد با
تحصیالت دیپلم در خانواده در به تعویق انداختن مراجعه به پزشک
مؤثر بود [.]10
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تصویر  :2بارمراجعۀ سرپایی در افراد دارای بیمه و بدون بیمۀ پایه ،طبق دریافت خدمت از پزشک عمومی یا متخصص در سال  ،1394بر اساس نتایج مطالعه بهره مندی از خدمات سالمت

در مطالعه حاضر بار مراجعه به پزشک در افراد بیمهشده در روستا بیشتر
از شهر و در افراد بیمه نشده در روستاها کمتر از شهرها مشاهده شد.
در مطالعه استان مرکزی نیز نتایج نشان داد که محل زندگی در انتخاب
ارائهدهنده خدمت متفاوت است [ .]8در مطالعهای در آمریکا نیز شهر
محل زندگی در بهرهمندی از خدمات سالمت مؤثر بود [.]11
نتایج این مطالعه نشان می دهد بار مراجعه در افراد دارای بیمه ،تقریبا
دو برابر افراد بدون بیمه است .لذا نداشتن بیمه پایه سالمت بهرهمندی
از خدمات سالمت را تقریبا دو برابر کاهش داده است .در چین افرادی
که تحت پوشش بیمه نبودند میانگین بار مراجعه کمتری را برای
دریافت خدمات سرپایی و بستری داشتند و بیمه بودن ،استفاده از
خدمات را در افراد میانسال و سالمند افزایش میداد [ .]12در مطالعه
مرور نظاممند در آمریکا نتایج نشان داد که در صورت ایجاد پوشش
بیمه همگانی ،تعداد مراجعات سالیانه به پزشک به میزان یک ویزیت
برای هر کودک و بین یک تا دو ویزیت برای بزرگساالن افزایش
مییابد .این اثرات نمایانگر افزایش مراجعه کودکان بیمه نشده به مقدار
 30تا  50درصد و  60تا  100درصد در بزرگساالن است که این
مراجعات اضافی میتواند به علت دریافت بیشتر خدمات پیشگیرانه باشد
[ .]1در مطالعه مروری دیگری در سال  2008نیمی از مطالعات نشان
دادند که بیمه میتواند سبب افزایش استفاده از خدمات سرپایی توسط
پزشک به میزان  8تا  40درصد شود که این خدمات شامل ویزیت
سرپایی پزشک ،استفاده از بیمارستان ،استفاده از اورژانس ،ویزیت
پزشک متخصص و مراقبتهای پیشگیری میشد [ .]6این در حالی
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است که مطالعهای در اردن بر اساس مدل بهکارگرفته شده نشان داد
که بهطورکلی بیمه درمانی بر احتمال استفاده از مراقبتهای سالمتی
تأثیر نمیگذارد [ .]9در مطالعه پورآقا در بررسی مقدار مراجعه
بیمه شدگان تأمین اجتماعی ،مراجعه به پزشک عمومی طی سالهای
مطالعه افزایش داشت اما به همین ترتیب مراجعه به مطبهای
خ صوصی طرف قرارداد کاهش یافته است که این امر به دلیل تفاوت
تعرفه بخش خصوصی و دولتی بود [.]10
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که نابرابری در مراجعه در افراد بر
اساس وضعیت بیمه ،در بین مراجعین به پزشک عمومی بیشتر از
مراجعین به پزشک متخصص است .همچنین نابرابری در مراجعه افراد
بر اساس وضعیت بیمه ،در بین مراجعین به پزشک عمومی در شهرها
(به ترتیب در بیمهشده و نشده  2,11و  )0,35بیشتر از مراجعین به
پزشک متخصص (به ترتیب در بیمهشده و نشده  2,07و  )1,27بود.
مطالعه ای در اسپانیا نشان داد که محل زندگی تأثیر قوی بر ویزیت
پزشک متخصص داشت که علت این امر را دسترسی پایینتر روستاها
یا شهرهای کوچک به پزشک متخصص عنوان کرد .در این مطالعه
درآمد عامل تعیینکنندهای در انتخاب پزشک عمومی یا متخصص نبود
[.]13
یافته های این مطالعه بیشتر برای افراد دارای بیماری مزمن اهمیت دارد
زیرا برای جلوگیری از پیچیده شدن بیماری و پیشگیری از مراقبتهای
طوالنیمدت پرهزینه ،این افراد باید بهصورت مداوم از خدمات درمانی
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عبدی و همکاران

 توصیه، بهعنوان مهمترین اقدام.سالمت در زمان تعیینشده میسر باشد
میشود کشور مبادرت به شناسایی افراد فاقد بیمه نماید زیرا در صورت
 دستیابی به اهداف،حضور نابرابری در بهرهمندی از خدمات سالمت
.پوشش همگانی سالمت در زمان تعیینشده نیاز به توجه بیشتر دارد

برخوردار شوند بنابراین پوشش همگانی بیمه میتواند خدمات درمانی
.]14[ محقق نشده را کاهش دهد

نتیجه گیری
 ضرورت دارد برنامه پوشش بیمه همگانی،بر اساس نتایج این مقاله
سالمت بهطورجدی ادامه یابد تا دسترسی به هدف پوشش همگانی
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