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این نسخه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» مقاله است که پس از طی فرایند داوری ،برای چاپ ،قابل پذیرش تشخیص داده شده
است .این نسخه در مدت کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری منتشر میشود .نشریه
سالمند گزینه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» را به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه میدهد تا نتایج آنها در سریعترین زمان
ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد .پس از آنکه مقالهای فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می
کند ،از نسخه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» خارج و در یک شماره مشخص در وبسایت نشریه منتشر میشود .شایان ذکر
است صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله میشود که ممکن است بر محتوای آن تأثیر
بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

لطفا اینگونه استناد شود:
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چکیده:
اهداف :با توجه به رشد جمعیت سالمندی و نیاز بیشتر سالمندان به خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین اهمیت و ضرورت
بیمههای مکمل بر ارتقای کیفیت زندگی خانوار سالمند ،هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بیمه درمان مکمل بر پرداخت
از جیب خانوار سالمند مناطق شهری ایران است.
روش بررسی :مطالعه توصیفی -تحلیلی و کاربردی حاضر در سطح ملی و با روش اقتصادسنجی دومرحلهای هکمن در
نرمافزار  Stata 16و در سال  1399انجام شد .حجم نمونه  6171خانوار سالمند بود که اطالعات آنها از بخشهای مختلف
پرسشنامه هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال  1398استخراج شدند.
یافتهها :افزایش سن ،تحصیالت و شاغل بودن سرپرست خانوار ،افزایش بعد خانوار ،داشتن خانه شخصی ،افزایش مخارج
سالمت و درآمد سرانه خانوار تأثیر مثبت بر احتمال خرید بیمه درمانی پایه داشتند .افزایش سن ،سطح تحصیالت و شاغل
بودن سرپرست خانوار منجر به افزایش پرداخت از جیب خانوار سالمند به ترتیب به میزان  84466، 61164و 140032
لایر در ماه گردید .داشتن بیمه درمان مکمل ،زندگی در استانهای با توسعه انسانی باال و سالمند بودن سرپرست خانوار میزان
پرداخت از جیب را به ترتیب به میزان  849739 ،606207و  109274لایر در ماه افزایش داد.
نتیجهگیری :خانوارهای سالمند نسبت به سایر خانوار تمایل کمتری برای خرید بیمه درمانی مکمل داشتند و داشتن بیمه درمان
مکمل توسط خانوار سالمند منجر به افزایش پرداخت از جیب آنها نسبت به سایر خانوار سالمند شد بنابراین جهت کاهش
پرداخت از جیب خانوار سالمند ،افزایش پوشش بیمهای کاالها و خدمات سالمت موردنیاز سالمندان و همچنین کاهش فرانشیز
سالمندان پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :سالمند ،پرداخت از جیب ،بیمه مکمل ،تورش انتخاب نمونه
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Abstract:
Objectives: Considering the growth of the elderly population and the need of the elderly for health
services and the importance of supplementary insurance on improving the quality of life of the
elderly households, this study aimed to investigate the effect of supplementary health insurance on
out-of-pocket payments for elderly households in urban areas of Iran.
Methods: this descriptive-analytical and applied study was conducted at the national level using
the two-stage Hackman econometric method in Stata 16 software in 2021. The sample size was
6171 elderly households which data was extracted from different sections of the cost and income
questionnaire of Iranian urban households in 2019.
Results: Increasing age, education, and employment of the head of the household, increasing
household size, having a private home, increasing per capita health expenditures and income of
household had a positive effect on the probability of purchasing medical insurance.
Increasing the age, level of education and employment of the head of the household led to an
increase in out-of-pocket payments for the elderly household by 61164, 84466 and 140032 Rials
per month, respectively. Having supplementary health insurance, living in provinces with high
human development and being an elderly head of household increased the out-of-pocket payments
to 606207, 849739 and 109274 Rials per month, respectively.
Conclusion: Elderly households were less likely than other households to purchase supplementary
health insurance and having supplementary health insurance by an elderly household led to an
increase in out-of-pocket payments compared to other elderly households. Therefore, to reduce
out-of-pocket payments, increase coverage Insurance of health goods and services required by the
elderly as well as reduction of the elderly franchise is offered.
Keywords: Elderly, Out-Of-Pocket Payments, Supplementary Insurance, Sample Selection Bias
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در این مطالعه با توجه به اینکه مشکل انتخاب نمونه وجود داشت بنابراین میزان پرداخت از جیب فقط برای خانوارهای 66
سالمندی بررسی شد که حتما یکی از انواع بیمه های درمانی پایه را دارا بودند .با توجه به مشکل انتخاب نمونه ،از روش 67
دومرحلهای هکمن استفاده و ضرایب مدل در نرمافزار  Stata 16برآورد شدند .روش دومرحلهای هکمن شامل دو معادله 68
انتخاب و تصمیم است ( )28-30 ,19که در این مطالعه این دو معادله بر اساس مطالعات شهرکی و قادری ( )6و شهرکی 69
( )31انتخاب شدند .معادله انتخاب بیانگر تمایل خانوار سالمند به داشتن بیمه درمانی پایه و معادله تصمیم بیانگر عوامل مؤثر 70

بر میزان پرداخت از جیب خانوار سالمند است .معادالت انتخاب و تصمیم در قالب روابط ریاضی بهصورت زیر است
معادله انتخاب
معادله تصمیم

𝑖; 𝑦2𝑖 ∗ = 𝑥2𝑖 𝛽2 + 𝜀2
𝑖; 𝑦1𝑖 ∗ = 𝑥1𝑖 𝛽1 + 𝜀1

𝑖𝑓 𝑦2𝑖 ∗ > 0
𝑖𝑓 𝑦2𝑖 ∗ ≤ 0
𝑖𝑓 𝑦2𝑖 ∗ > 0
𝑖𝑓 𝑦2𝑖 ∗ ≤ 0

71

1
{ = 𝑖72 𝑦2
0
∗ 𝑖𝑦1
−

{ = 𝑖73 𝑦1

در معادله انتخاب 𝑖 𝑦2یک متغیر دوتایی با مقادیر یک و صفر است که به ترتیب بیانگر خرید و عدم خرید بیمه درمانی پایه 74
است و ∗ 𝑖 𝑦2متغیري غیرقابل مشاهده است و بیانگر تمایل خانوار سالمند به خرید بیمه درمانی پایه است؛ بنابراین با توجه به 75
معادله انتخاب وقتی خانوار تمایل مثبت به خرید بیمه درمانی پایه دارد [ ،]𝑦2𝑖 ∗ > 0مبادرت به خرید بیمه درمانی پایه میکند 76
[ .]𝑦2𝑖 = 1در معادله تصمیم 𝑖 𝑦1بیانگر مقدار پرداخت از جیب خانوارسالمند است و ∗ 𝑖 𝑦1بیانگر مقادیر بهینه پرداخت 77
ازجیب است .بنابراین اگر خانوار تمایل به خرید بیمه درمانی پایه داشته باشد [ ]𝑦2𝑖 ∗ > 0و اقدام به خرید کند [78 ]𝑦2𝑖 = 1
مقدار بهینه پرداخت ازجیب قابلمشاهده است ولی اگر خانوار تمایل به خرید بیمه درمانی پایه نداشته باشد هیچ اطالعی از 79
پرداخت ازجیب بهینه خانوار در دسترس نیست 𝑥2𝑖 .و 𝑖 𝑥1به ترتیب بیانگر بردار متغیرهای مستقل است که بر تمایل به 80
خرید بیمه درمانی پایه و میزان پرداخت ازجیب خانوار سالمند تأثیرگذارند 𝛽2 .و  𝛽1بردار ضرایب و 𝑖 𝜀2و 𝑖 𝜀1به ترتیب 81

اجزای اخالل معادله انتخاب و تصمیم است.

82

طبق روش دومرحلهای هکمن  ،برآورد دو معادله در دو مرحله صورت گرفت که در مرحله اول با استفاده از روش پروبیت 83
تمایل به خرید بیمه درمانی پایه برآورد گردید و با استفاده از نتایج برآورد ،متغیر جدیدی به نام معکوس نسبت میل ( 𝑖𝜆) وارد 84
مرحله دوم گردید و در مرحلهی دوم مقدار پرداخت ازجیب با استفاده از رگرسیون خطی و روش حداقل مربعات معمولی 85
باوجود متغیر معکوس نسبت میل برآورد شد .با توجه به اینکه در مرحله اول ،ضرایب معادله انتخاب که با روش پروبیت 86
برآورد میشوند ،قابلیت تفسیر ندارند و فقط برای بررسی جهت ارتباط (مثبت و منفی) استفاده میشوند( )32 ,28 ,6بنابراین 87
برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر احتمال خرید بیمه درمانی پایه اثرات نهایی برآورد شدند .سرانجام دو معادله انتخاب 88

و تصمیم در روش دومرحلهای هکمن در قالب معادالت اقتصادسنجی بهصورت است.
معادله انتخاب
معادله تصمیم

9

89
𝑖90 𝑦2𝑖 = 𝑥2𝑖 𝛽2 + 𝜀2
𝑖91 𝑦1𝑖 = 𝑥1𝑖 𝛽1 + 𝛿𝜆𝑖 + 𝜀1

𝑖 𝑦2متغیر وابسته در معادله انتخاب است که دو مقدار صفر و یک دارد .مقدار صفر برای خانوارهای سالمندی که بیمه 92
درمانی پایه نداشتند و مقدار یک برای خانوارهای سالمندی که بیمه درمانی پایه داشتند و 𝑖 𝑦1متغیر وابسته پیوسته در معادله 93
تصمیم و بیانگر میزان پرداخت ازجیب خانوار سالمند بهصورت ماهانه و سرانه است 𝑥2𝑖 .و 𝑖 𝑥1نیز متغیرهای مستقل دو 94
معادله باال هستند که طبق مطالعات ساووجی و همکاران ( ،)20شهرکی و قادری ( )32 ,6و شهرکی ( )31انتخاب شده اند95 .
برای بررسی وجود همبستگی بین اجزای اخالل دو معادله و درنتیجه وجود مشکل انتخاب نمونه از آزمون معنیداری معکوس 96
نسبت میل استفاده شد بهگونهای که اگر ضریب معکوس نسبت میل به لحاظ آماری تفاوت معنیداری از صفر داشته باشد در 97
این صورت مشکل انتخاب نمونه وجود دارد و استفاده از روش دومرحلهای هکمن قطعی است .توصیف متغیرهای مدل و 98
روش کدگذاری آنها در جدول( )1بیان شد .مطالعه حاضر در ارتباط مستقیم با انسان نبود و از دادههای ثانویه استفاده شد لذا 99

نیازمند دریافت کد اخالق نبود ولی تمامی مالحظات اخالقی ازجمله شرط امانت ،صداقت و عدم سرقت ادبی رعایت شد.
جدول  :1متغیرهای مدل و روش کدگذاری آنها
کدگذاری و مالحظات

متغیرهای مستقل

101

میانگین

سن سرپرست

سال

68/13

تحصیالت سرپرست

 =0بیسواد =1 ،سوادآموزی و ابتدایی =2 ،راهنمایی =3 ،متوسطه،
 =4دیپلم و پیشدانشگاهی =5 ،کاردانی =6 ،کارشناسی =7 ،کارشناسی
ارشد و دکتری حرفهای =8 ،دکتری تخصصی و باالتر

1/49

اشتغال سرپرست

 =1سرپرست شاغل ،در غیر این صورت 0

بعد خانوار

تعداد اعضای خانوار (نفر)

داشتن خانه شخصی

 =1خانه شخصی ،در غیر این صورت 0

داشتن کودک کمتر از هفت سال

 =1خانوار با عضو زیر  7سال ،در غیر این صورت 0

تعداد افراد شاغل

نفر

پرداخت از جیب سرانه

ماهانه ،لایر

1457932

درآمد سرانه

ماهانه ،لایر

9979862

شاخص توسعهیافتگی استان
سرپرست سالمند

100

2/84

0/60

 =3شاخص توسعه انسانی بیشتر از  =2 ،0/8شاخص توسعه انسانی بین
 0/8و 0/7
 =1شاخص توسعه انسانی بین  0/7و  =0 ،0/55شاخص توسعه انسانی
کمتر از 0/55
 =1سن سرپرست خانوار باالی  60سال 0 ،در غیر اینصورت

داشتن بیمه درمانی پایه

 =1خانوار با بیمه درمانی پایه  ،در غیر این صورت 0

مخارج سرانه دخانیات (ماهانه)

لایر

معکوس نسبت میل

مقدار این متغیر در مرحله اول از روش دومرحلهای هکمن به دست
میآید.

1/78

78060
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102
103
10

یافتهها

104

حجم نمونه شامل  6171خانوار شهری سالمند ایران بود که از این خانوار تعداد  834خانوار معادل  16درصد از خانوار 105
هیچگونه بیمه درمانی پایه نداشتند و از مابقی خانوار که حداقل یکی از بیمههای درمانی پایه را داشتند 5363 ،خانوار بیمه 106
درمانی مکمل نداشتند وبه طور متوسط در هرماه به میزان  1276470لایر پرداخت از جیب به ازای هر نفر داشتند و 107 808
خانوار نیز بیمه مکمل داشتند که متوسط پرداخت از جیب آنها به ازای هر نفر در ماه  2662369لایر بود .از کل خانوارهای 108
سالمند نمونه 92 ،درصد آنها دارای سرپرست سالمند 25 ،درصد آنها شاغل و  87درصد دارای منزل شخصی بودند109 .
میانگین متغیرهای مدل در جدول ( )1و میانگین پرداخت از جیب خانوار سالمند بر اساس بعضی از متغیرهای مدل در تناظر 110

با داشتن بیمه مکمل در جدول ( )2ارائه شد.

111

جدول  :2میانگین پرداخت از جیب سرانه و ماهانه (لایر) خانوار سالمند بر اساس داشتن بیمه مکمل

112

بیمه مکمل
متغیرها
سرپرست سالمند

شاخص توسعهیافتگی استان

اشتغال سرپرست
خانه شخصی

ندارد

دارد

کل

نیست

1153646

2215992

1229527

هست

1287149

2681376

1476416

متوسط

943856

2817600

1040647

باال

1281601

2589769

1502388

خیلی باال

2677306

3359154

2753587

غیر شاغل

1355243

2742159

1562601

شاغل

1064893

2209347

1152759

ندارد

1428164

2962120

1567788

دارد

1252606

2632598

1441522
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114

با توجه به اینکه  16درصد از خانوار نمونه هیچگونه بیمه درمانی پایه نداشتند بنابراین استفاده از روشهای اقتصادسنجی 115
انتخاب نمونه ضروری بود که برای این مهم در این مطالعه از روش دومرحلهای هکمن استفاده شد .معادله انتخاب احتمال 116
خرید بیمه درمانی پایه توسط خانوار سالمند و معادله تصمیم عوامل مؤثر بر پرداخت از جیب خانوار سالمند برای خرید کاال 117
و خدمات سالمت را نشان میدهد .نتایج معادله انتخاب بر اساس برآورد با روش پروبیت در جدول ( )3ارائه شد .با توجه به 118
اینکه ضرایب بهدست آمده در مدل پروبیت (معادله انتخاب) فقط برای بررسی جهت تأثیر (مثبت یا منفی) مناسب است (119 ,32
 )33ازاین رو اثرات نهایی متغیرهای مستقل بر احتمال خرید بیمه درمانی پایه خانوار سالمند نیز بررسی شد که نتایج در 120

جدول ( )3ارائه گردید.

121
122
123
11

جدول  :3نتایج معادله انتخاب و احتمال خرید بیمه درمانی پایه

124

ضرایب

احتمال

اثرات نهایی

احتمال

سن سرپرست

0/017

<0/001

0/003

<0/001

تحصیالت سرپرست

0/034

0/026

0/006

0/025

اشتغال سرپرست

0/258

<0/001

0/053

<0/001

بعد خانوار

0/153

<0/001

0/029

<0/001

داشتن خانه شخصی

0/306

<0/001

0/066

<0/001

داشتن کودک کمتر از هفت سال

-0/169

0/159

-0/035

0/196

پرداخت از جیب سرانه (ماهانه)

2/73×10-8

0/005

5/19×10-9

0/004

درآمد سرانه (ماهانه)

4/24×10-8

<0/001

8/06×10-9

<0/001

شاخص توسعهیافتگی استان

0/219

<0/001

0/042

<0/001

سرپرست سالمند

0/236

0/028

0/050

0/049

عرض از مبدأ

1/403

<0/001

-7924184

<0/001

71/47

<0/001

معکوس نسبت میل
آماره والد
مآخذ :یافتههای تحقیق

125
126

برای بررسی وجود همبستگی بین اجزای اخالل دو معادله و درنتیجه وجود مشکل انتخاب نمونه از آزمون معنیداری معکوس 127
نسبت میل استفاده شد .طبق نتایج جدول ( ،)3ضریب معکوس نسبت میل در سطح معنیداری کمتر از  0/001تفاوت معنی128 -
داری از صفر داشت لذا مشکل انتخاب نمونه وجود داشت و نتایج معادالت انتخاب و تصمیم در روش دومرحلهای هکمن 129
قابلاطمینان بودند .نتایج معادله انتخاب در جدول ( )3نشان داد که افزایش سن و تحصیالت سرپرست خانوار تأثیر مثبت بر 130
احتمال خرید بیمه درمانی پایه داشت و احتمال خرید بیمه درمانی توسط خانوار سالمند را به ترتیب به میزان  0/33و 131 0/64
درصد افزایش داد .شاغل بودن سرپرست خانوار ،افزایش بعد خانوار و داشتن خانه شخصی نیز تأثیر مثبت بر احتمال خرید 132
بیمه درمانی پایه توسط خانوار سالمند داشت و به ترتیب این احتمال را به میزان  2/9 ،5/2و  6/6درصد افزایش داد .پرداخت 133
از جیب سرانه و درآمد سرانه خانوار (ماهانه) نیز منجر به افزایش احتمال خرید بیمه درمانی پایه توسط خانوار سالمند شد134 .
خانوارهایی که در استانهای با توسعه انسانی باالتر زندگی میکردند احتمال خرید بیمه درمانی پایه توسط آنها به میزان 135
 4/16درصد نسبت به سایر خانوارهای سالمند بیشتر بود همچنین در خانوارهایی که عضو سالمند ،سرپرست خانوار بود 136
میزان احتمال خرید بیمه درمانی نسبت به سایر خانوار سالمند به میزان  5/04درصد بیشتر بود .همانطور که بیان شد معادله 137
تصمیم بیانگر عوامل مؤثر بر پرداخت ازجیب خانوار سالمند برای خرید کاال و خدمات سالمت است و با روش حداقل مربعات 138
معمولی در روش دومرحلهای هکمن در نرمافزار  Stata 16برآورد و نتایج در جدول ( )4ارائه شد .نتایج آزمون های 139
تشخیصی نیز نشان داد  R2 =0/49و میزان آماره  Fبرابر با  8/89بود که بیانگر معنی داری کل رگرسیون برازش شده 140
12

درسطح پنج درصد بود؛ همچنین آماره  Jarque-Beraبرابر با  162/3و با میزان احتمال  0/19بیانگر نرمال بودن اجزای 141
اخالل بود .مقدار آماره  Fآزمون بریوش-پاگان با احتمال  0/18بیانگر واریانس همسان اجرای اخالل بود بنابراین نتایج مدل 142

تصمیم قابل اعتماد بودند.

143

جدول  :4نتایج معادله تصمیم و برآورد ضرایب عوامل مؤثر بر پرداخت از جیب خانوار سالمند
ضرایب

احتمال

سن سرپرست

61163/810

<0/001

تحصیالت سرپرست

84466/050

0/0214

اشتغال سرپرست

140031/400

0/604

داشتن خانه شخصی

-1193467/000

0/001

داشتن کودک کمتر از هفت سال

-527103/800

0/308

داشتن بیمه مکمل

606207/400

0/027

درآمد سرانه (ماهانه)

0/030

0/065

مخارج سرانه دخانیات (ماهانه)

0/063

0/858

شاخص توسعهیافتگی استان

849739/200

<0/001

سرپرست سالمند

109274/000

0/037

عرض از مبدأ

-518856/700

0/579
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145
146

نتایج جدول ( )4نشان داد که تمام متغیرهای مدل به غیر از اشتغال سرپرست خانوار ،داشتن کودک کمتر از هفت سال و 147
مخارج سرانه دخانیات (ماهانه) در سطح پنج درصد معنیدار و قابل استنباط هستند .افزایش سن و افزایش سطح تحصیالت 148
سرپرست خانوار منجر به افزایش پرداخت از جیب خانوار سالمند به ترتیب به میزان  61164و  84466لایر بهصورت 149
ماهانه گردید اما داشتن خانه شخصی منجر به کاهش میزان پرداخت از جیب خانوار به میزان  1193467لایر بهصورت 150
ماهانه گردید .خانوار های سالمندی که بیمه درمان مکمل داشتند نسبت به سایر خانوارهای سالمند بهطور ماهانه پرداخت از 151
جیب بیشتری به میزان  606207لایر داشتند همچنین افزایش یک لایر درآمد سرانه در ماه منجر به افزایش میزان پرداخت 152
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نسبت به سایر خانوارهای سالمند پرداخت از جیب بیشتری به میزان  849739لایر در ماه داشتند .در خانوارهایی که فرد 154
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سالمت ناشی از آن تشویق به استفاده بیشتر از خدمات و مراقبتهای سالمت میشوند ()19
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ناشی از بیماریهای مزمن ،سرطان و همچنین بهبود وضعیت و کیفیت سالمت افراد میشوند( )35 ,26 ,12همچنین با توجه 176
به نیاز بیشتر به مداخالت درمانی در سالمندی ( )3و عدم پوشش کامل خدمات درمانی توسط بیمه پایه ( )17 ,16انتظار این 177
است که تمایل خانوار برای خرید بیمه درمان مکمل افزایش یابد اما این سؤال که چرا خانوارهای سالمند تمایل کمتری به خرید 178
بیمه مکمل درمانی دارند قابلتأمل است .در جواب این سؤال میتوان بیان کرد با توجه به نتایج این مطالعه ،احتماال انگیزه 179
کمتر خانوار سالمند برای داشتن بیمه درمانی مکمل ،عدم پوشش کافی و سطح پایین پوشش کاال و خدمات سالمت موردنیاز 180
آنهاست .طبق مطالعه شهرکی ( )31ارتباط  Uمعکوس بین متغیر سن سرپرست خانوار و احتمال خرید بیمه درمانی مکمل181 ،
دلیل دیگر این رابطه است .به اینگونه که سرپرست خانوار با افزایش سن خود تمایل بیشتری به خرید بیمه درمانی مکمل 182
دارد اما بعد از رسیدن به یک مقدار حداکثری ،تمایل سرپرست با افزایش سن کاهش مییابد که منطبق بامطالعه نخعی و 183
کامویی ( )16و کریستینسن و همکاران ( )35است .همچنین اگر بیمه را بهعنوان یک دارایی درنظر بگیریم ،تقاضا برای آن 184
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باالتر از سایر دوران عمر است و لذا انگیزه خرید پوشش بیمهای در دوران میانسالی بیشتر از سایر دوران سنی است (186 .)16
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بیمه مکمل برای سالمندان نیز افزایش خواهد یافت (.)31
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پرداخت از جیب خانوار جلوگیری شود.
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پرداخت از جیب بیشتر نسبت به خانوار سایر استانها شده است.
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این خانوار با هزینههای کمرشکن سالمت جلوگیری شود.
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و قابل تفسیر نبودند و بعضی دیگر هم به علت فقدان داده بررسی نشدند.

247

نتیجهگیری

248

نتایج معادله انتخاب نشان داد افزایش سن ،تحصیالت و شاغل بودن سرپرست خانوار ،افزایش بعد خانوار ،داشتن خانه 249
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خانوارهایی با سرپرستی عضو سالمند و خانوارهایی که در استانهای با توسعه انسانی باالتر زندگی میکردند ،احتمال خرید 251
بیمه درمانی پایه توسط آن ها نسبت به سایر خانوار سالمند بیشتر بود .نتایج معادله تصمیم نیز نشان داد افزایش سن و سطح 252
16

تحصیالت سرپرست خانوار ،افزایش درامد سرانه و زندگی کردن در استانهای توسعهیافته منجر به افزایش پرداخت از جیب 253
خانوار سالمند گردید .همچنین خانوارهای سالمندی که بیمه درمان مکمل داشتند نسبت به سایر خانوارهای سالمند پرداخت از 254

جیب بیشتری داشتند.
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کیفیت خدمات سالمت ضروری به نظر میرسد تا افراد جهت برخورداری از همان سطح خدمات مجبور به استفاده از خدمات 260
خصوصی نشوند .افزایش سن سرپرست خانوار و همچنین سرپرستی خانوار توسط عضو سالمند تأثیر مثبت بر احتمال خرید 261
بیمه درمانی پایه و همچنین افزایش پرداخت از جیب خانوار سالمند داشت بنابراین حمایت از خانوارهای سالمند بهخصوص 262
خانوارهای سالمند با سرپرستی فرد سالمند و همچنین افزایش پوشش بیمههای مکمل جهت جلوگیری از مواجه با مخارج 263
کمرشکن سالمت پیشنهاد میشود زیرا داشتن بیمه مکمل فعلی نیز نتوانسته سهم پرداخت از جیب این خانوار را کاهش دهد264 .

مالحظات اخالقی

265

در مطالعه حاضر از دادههای ثانویه استفاده شد لذا نیازمند دریافت کد اخالق نبود ولی تمامی مالحظات اخالقی ازجمله شرط 266

امانت ،صداقت و عدم سرقت ادبی رعایت شد.

267

تضاد منافع

268

نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.

269

تقدیر و تشکر

270

مطالعه حاضر مستخرج از پایاننامه یا طرح پژوهشی نیست و از شخص و یا سازمانی حمایت مالی نشده است همچنین 271

بدینوسیله از همهکسانی که در این پژوهش همکاری داشتهاند سپاسگزاری میشود.

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
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