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چکیده
مقدمه :سالمت به عنوان یکی از زمینههای اصلی ،نظامهای رفاه اجتماعی شناخته شده است .پوشش بیمهای باعث تغییر در رفتار مصرفکننده (بیمار)
وارائه کننده (پزشک) خدمات میشود که از آن به مخاطرة اخالقی یاد میشود .این پژوهش با هدف پرداختن به مفهوم مخاطرات اخالقی و انواع آن و
بررسی پیامدهای مخاطرات اخالقی در بازار بیمة نظام سالمت انجام شده است.
روش کار :این مقاله یک تحقیق مروری است که مقاالت مرتبط با آن ،با استفاده از کلید واژههای معتبر فارسی و انگلیسی از متون منتشر شده در
بانکهای اطالعاتی داخلی و خارجی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است .پایگاه دادهای متون انگلیسی شامل، Science direct ، Pub med :
 Scopusو موتور جستجوی  Google Scholarو متون فارسی شامل Iranmedex ، Irandoc ، Sid ، Magiran :و  Medlibمی باشد .مقاالت
مرتبط با استفاده از کلید واژههای مناسب در بین سالهای 9211-9291جستجو و در نهایت از بین مقاالت یافت شده ،تعداد  20مقاله مرتبط با موضوع
انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :مخاطرات اخالقی با تغییر رفتار ارائه کنندة خدمات وگیرندة خدمات و همچنین بیمه بودن به وجود میآید که این مسأله به دلیل وجود
شخص سوم پرداخت کننده میباشد .شخص سوم به عنوان یک عامل یا بنگاه دیگر مثل بیمه است که هزینههای درمان بیماران را متقبل میشود و به
همین دلیل گیرنده و ارائه کنندة خدمت ،انگیزهای برای کاهش میزان خدمات دریافتی ندارند .در مخاطرات اخالقی ،افراد با بیمة پوشش باالتر ،تالش
کمتری برای جلوگیری از بروز بیماری انجام داده(مخاطرات اخالقی پیشین ) و با وقوع بیماری از خدمات درمانی بیشتر و با کیفیتتری استفاده میکنند
(مخاطرات اخالقی پسین) .مخاطرات اخالقی مصرفکننده شاخصترین شکل مخاطرات اخالقی میباشد.
نتیجه گیری :مخاطرات اخالقی پیامدهای منفی مثل کاهش رفاه و افزایش هزینه در نظام سالمت را به دنبال دارد .بررسی و شناخت اثرات
مخاطرات اخالقی و کنترل آن به منظور پیشگیری از پیامدهای نامطلوب و سوء تخصیص منابع ضروری است .جهت کنترل مخاطرات اخالقی مصرف
کننده میتوان از فرانشیز[معافیت شخص بیمه شده از پرداخت هزینه خدمات بیمه] ،به ویژه برای خدمات با کشش پذیری باال استفاده کرد.
واژگان کلیدی :مخاطرات اخالقی ،اطالعات نامتقارن ،مخاطرات اخالقی پسین و پیشین ،بیمة سالمت

مقدمه:
تحقیقات نشان میدهد که در دهة اخیر هزینههای بهداشت و
درمان رشد چشمگیری داشته است و به موجب آن ساالنه تعداد
زیادی از خانوارها به علت پرداخت هزینههای سنگین درمانی به
زیر خط فقر میروند[ .]0 ,9بیمة درمانی به منظور چیره شدن
بر این هزینههای درمانی به وسیلة دریافت حق بیمه و ادغام
ریسک ایجاد گشته است[ .]2البته انگیزة افراد برای استفاده از
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خدمات پزشکی ،بستگی به ماهیت قراردادهای بیمهای دارد[.]1
از آنجا که بخش زیادی از هزینههای مراقبت سالمت توسط
سازمانهای بیمهگر پرداخت و تنها بخشی از هزینههای مراقبت
توسط دریافت کنندة خدمات پرداخت میشود ،تغییرات در میزان
پوشش
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انواع مخاطرات اخالقی در بازار بیمة نظام سالمت(مقالة مروری)

انواع مخاطرات اخالقی در بازار بیمه

پیامدهای منفی مانند مصرف خدمات غیرضروری  ،تغییر الگوی
مصرف در جهت استفادة غیر کارآمد از منابع ،کاهش رفاه و
افزایش هزینه خواهد شد[.]91
به تعبیر دیگر مخاطرات اخالقی در وضعیتی به وجود میآید که
به نوعی یک طرف بازار نمیتواند رفتار طرف دیگر بازار را
مشاهده کند و در واقع مخاطرات اخالقی ،نام دیگری برای
رفتارهای نامشهود است ،چون در این حالت ،طرف مقابل ،رفتار
مخالف اخالق را در پیش میگیرد که به ضرر دیگری است .از
دیدگاه آسیب شناسی وجود اطالعات نامتقارن موجب بروز رفتار
نامشهود میشود[ .]91از پیامدهای نداشتن تقارن اطالعات در
بازار بیمة درمان ،یکی شکست بازار بیمه و دیگری این است که
چون رفتار افراد توسط سازمان بیمهگر مشاهده نمیشود ،افراد
تحت پوشش بیمه ،مراقبت کمتری در پیشگیری از بروز بیماری
انجام میدهند(مخاطرات اخالقی پیشین) ( Ex-ante moral
) ،hazardزیرا مراقبتهای پیشگیری برای آنان هزینه دارد.
همچنین این افراد نسبت به افراد بیمه نشده از خدمات درمانی
بیشتر و یا با کیفیت بهتری استفاده میکنند(مخاطرات اخالقی
پسین).
) .(Ex-post moral hazardاین دو عامل از طریق افزایش
ریسک ،به شرکت ها و سازمانهای بیمهای هزینههای اضافی
تحمیل میکنند[ .]99 ,91این پژوهش با هدف پرداختن به
مفهوم مخاطرات اخالقی ،انواع آن ،بررسی پیامدهای مخاطرات
اخالقی و روش های کنترل آن در بازار بیمة نظام سالمت
صورت گرفت.
روش کار
این مقاله یک تحقیق مروری است که مقاالت مرتبط با آن ،با
استفاده از کلید واژههای معتبر فارسی و انگلیسی از متون منتشر
شده در بانکهای اطالعاتی داخلی و خارجی انتخاب و مورد
بررسی قرار گرفته است .پایگاه دادهای متون انگلیسی شامل:
 Scopus ، Science direct ، Pub medو موتور جستجوی
 Google Scholarو متون فارسی شامل، Sid، Magiran :
 Iranmedex ،Irandocو  Medlibمیباشد .مقاالت مرتبط با
استفاده از کلید واژههای مناسب در بین سالهای -9291
9211جستجو شد.کلید واژهها با استفاده از عملکردهای  ANDو
 ORنیز به صورت ترکیبی جستجو شدند .معیارهای ورود
مقاالت به پژوهش ،مرتبط بودن آنها به موضوع بررسی و اشاره
کردن آنها به مخاطرات اخالقی در نظام سالمت بوده است .در
مرحلة اول جستجو ،تعداد  11مقاله یافت شد که پس از بررسی
چکیده و عناوین آنها 1 ،مقاله به دلیل تکراری بودن حذف و 99
مقالة دیگر به دلیل نداشتن تطابق با عنوان مورد تحقیق و 1
مقاله دیگر به دلیل دسترسی نداشتن به متن کامل مقاله حذف
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بیمههای درمانی بر روی میزان استفادة افراد از خدمات سالمت
و سالمت آنان تأثیرگذار است[.]2
نیاز به مراقبتهای بهداشتی و هزینههای ناشی از دریافت
خدمات به طور اساسی با اطمینان نداشتن همراه است؛ یعنی
کسی به درستی نمیداند چه موقع بیمار خواهد شد و هزینههای
آن چقدر خواهد بود .اطمینان نداشتن بیمار در ارتباط با زمان
وقوع بیماری و هزینههای آن منجر به تقاضا برای بیمة سالمت
میشود[ .]1پوشش بیمه ،باعث تغییر رفتار مصرفکنندة خدمات
(بیمار) و ارائهکنندة خدمات(پزشک) میشود و هزینهای را که
افراد برای مراقبت سالمت الزم است پرداخت کنند ،در زمینة
پوشش بیمه کاهش یافته و دسترسی به مراقبت سالمت بیشتر
و در نتیجه خدمات اضافی تقاضا میشود[.]1 ,1
از علل بروز رشد هزینههای بهداشت و درمان خانوارها ،افزایش
تقاضا برای خدمات درمانی است که میتواند به دلیل اطالعات
نامتقارن دربارة وضعیت پنهان سالمتی افراد باشد که منجر به
هدر رفتن منابع درمان به دلیل مخاطرة اخالقی میشود .زیرا
مصرفکنندگان خدمات درمانی معموالً تمام هزینه را پرداخت
نمیکنند و به همین دلیل انگیزهای برای صرفهجویی در مصرف
خدمات درمانی نداشته و با مصرف بیش از اندازه سبب افزایش
تقاضا و در نهایت تورم در هزینههای بهداشت و درمان می-
شوند[.]99-9
مخاطرة اخالقی ،به رفتار پنهان فرد بیمه شده ،در مراقبت کافی
نکردن خود در برابر مقابل و یا مصرف بیشتر از خدمات جبرانی
فراهم شده توسط بیمهگر ،نسبت به زمان قبل از داشتن بیمه
اطالق میگردد[ .]90در واقع مخاطرات اخالقی در اثر تغییر
رفتار افراد در بازار سالمت رخ میدهد .از آنجا که بخش زیادی
از هزینههای مراقبت سالمت توسط سازمانهای بیمهگر
پرداخت میشود و بیماران بخش اندکی از این هزینهها را
پرداخت میکنند ،انگیزة افراد بیمه شده برای مراقبت از وضعیت
سالمت خود و پیشگیری از بیماریها کاهش مییابد و در
هنگام بیماری دسترسی اقتصادی بیمه شده به خدمات ،بیشتر
شده و در نتیجه مراقبتهای بیشتر و خدمات بهتر و گرانتر را
تقاضا میکند .ارائه کنندة خدمات نیز انگیزهای برای ارائة
خدمات در حد مطلوب ندارد و برای مصرفکننده تقاضای القایی
ایجاد میکند و با ارائة خدمات غیرضروری باعث هدر رفتن
منابع و نداشتن کارایی الزم میشود .ازطرفی ارائه کنندگان
خدمات(پزشک)نیز تقاضای القایی را برای افزایش درآمد (نظام
پرداخت کارانه) یا هرچیزی که در جهت منافعشان است به بیمار
تحمیل میکنند .این تغییرات در رفتار گیرنده و ارائه کنندة
خدمات در مجموع ،مشتمل بر هزینههای مراقبتهای سالمتی
جامعه را افزایش میدهند[ .]92-92 ,92این پدیده باعث ایجاد

سیدمرتضی حسینی شکوه و همکاران

انواع مخاطرات اخالقی در بازار بیمه

گردیدند و در نهایت  20مقاله انتخاب و مخاطرات اخالقی
دربازار بیمة نظام سالمت مورد بررسی قرار گرفت.

درمانی مربوط به ناهنجاری های
نهفته در ورای تظاهرات بالینی که
های
بررسی
طریق
از
معموالً
آزمایشگاهی کشف می شود] در مقایسه با

مصرف دیگر کاالها و خدمات بیشتر میباشد[.]02 ,01
انواع مخاطرات اخالقی درنظام بیمة سالمت
به طور کلی میتوان خطرات اخالقی را به چند طریق تقسیم
بندی کرد:
 -9مخاطرات اخالقی میتواند پیش و بعد از ابتال به بیماری
ایجاد شود .الف) :مخاطرات اخالقی پیشین ب) :مخاطرات
اخالقی پسین[.]02
الف) :مخاطرات اخالقی پیشین :مخاطرات اخالقی پیشین
نقش مهمی در تئوری بیمه بازی میکند .این پدیده قبل از بیمار
شدن فرد اتفاق میافتد و باعث رفتارهای پرخطر میشود .چرا
که پوشش بیمه به کاهش رفتارهای پیشگیری از بیماری منجر
میشود .افراد قبل از اینکه تحت پوشش بیمة درمانی قرار
بگیرند میزان مراجعات آنها به پزشکان کمتر است ،چون مراجعه

به پزشکان یا مراکز درمانی همراه با تقبل هزینه های زیادی
همراه است .از سویی ،افراد قبل از دریافت بیمه ،به رعایت
اصول پیشگیری بیشتر پایبند هستند و برای دریافت خدمات
پیشگیرانه و جلوگیری از بیماری تالش میکنند تا بدین ترتیب
کمتر متحمل هزینههای سنگین درمانی شوند .نظریة مخاطرات
اخالقی پیشین بیان کنندة این است که اگر چه وقوع بیماری یا
سالمت افراد در آینده ،امری غیرقطعی و وابسته به احتماالت
است ،اما افراد میتوانند بر میزان این احتمال اثر بگذارند .افراد از
طریق اقدامات پیشگیری کننده احتمال بیمار شدن را کاهش
میدهند[.]01-01
نتایج تحقیقات نشان داده است که در شرایط بهتر ،افراد به
گونهای عمل میکنند که بین میزان مطلوبیت به دست آمده از
اقدامات پیشگیرانه ،ناشی از کاهش احتمال بروز بیماری و هزینه
تالش برای جلوگیری از بروز بیماری ،ناشی از کاهش دستمزد
خود ،تعادل برقرار کنند و از آنجایی که اقدامات پیشگیرانه به
انتخاب خود افراد انجام میگیرد ماهیت نااطمینانی نداشته،
بنابراین قابل بیمه کردن نیستند[.]09
ب) :مخاطرات اخالقی پسین :نظریة مخاطرات اخالقی
پسین ،به احتمال تغییر رفتار افراد در خرید خدمات درمانی اشاره
میکند که هزینة کل خدمات درمانی یا بخشی از آن توسط
سازمانهای بیمه گر پرداخت میشود .مخاطرات اخالقی پسین
زمانی اتفاق میافتد که فرد بیمار شده باشد و به جای رفتارهای
پرخطر ،منجر به افزایش هزینهها گردد .افراد پس از اینکه تحت
پوشش بیمة خدمات درمانی قرار میگیرند رفتارشان متفاوت
میشود و اصول پیشگیری از بیماریها را کمتر رعایت میکنند،
زیرا پوشش بیمه باعث کاهش هزینههای خدمات درمانی در
هنگام استفاده میشود و به همین دلیل انگیزهای برای صرفه
جویی در خدمات سالمت ندارند و با مصرف بیش از حد الزم
سبب افزایش تقاضا از طرف مصرف کننده و در نتیجه افزایش
تورم در هزینههای سالمت خواهند شد[.]20-22
 -0دو نوع تغییر رفتار ناشی از بیمه یا به اصطالح مخاطرات
اخالقی در نظام سالمت وجود دارد :الف) :در بعد تقاضا (مصرف
کننده خدمات) ب) :در بعد عرضه (ارائه کننده خدمات)[ .]92در
هر دو بعد ،بیماران و ارائه کنندگان خدمات موجب استفاده
نامناسب از خدمات سالمت میشوند .که در سطح پایین باعث
تحمیل هزینه به سازمانهای بیمه گر و در سطح باال باعث
تحمیل هزینههای ملی مراقبت سالمت می گردند[.]22
مخاطرات اخالقی در بعد تقاضا(مصرفکننده
خدمات)
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بحث
اگرچه وقوع بیشتر بیماریها تصادفی و ممکن است هزینههای
زیادی به دنبال داشته باشد که این هزینهها مشکالت مالی
غیرقابل تحملی را برای بیمار یا خانوار به وجود
میآورد ،اما پوشش بیمه اغلب منجر به مصرف بیش از حد
مراقبتها توسط مصرفکنندگان میشود[ .]09 ,02بیمههای
مراقبت سالمت سبب میشوند که فرد هزینهای کمتر از هزینة
واقعی خدمات را بپردازد و این انگیزه را در عموم ایجاد میکند؛
تا خدمات و مراقبتهایی را هم که خیلی مورد نیاز نیست تقاضا
کنند و پدیدة مخاطرات اخالقی شکل گیرد [.]00
مخاطرات اخالقی یک نگرانی در بازار بیمه و سیاستهای بیمه-
ای است که از طرف ارائهکنندة خدمت و هم از سوی تقاضا
کنندة خدمت اتفاق میافتد[ .]02مخاطرات اخالقی باعث
کاهش رفاه ،افزایش هزینهها و حق بیمه ،کاهش پوشش بیمه-
ای ،مصرف غیرضروری خدمات و کاهش فواید انباشته شدة
خطر و کارایی فنی و تخصیصی نظام سالمت گشته که آن را
کاهش میدهد[ .]00 ,92مخاطرات اخالقی در تمام انواع بیمه
های درمانی اعم از بیمة خدمات درمانی کارمندان دولت ،تأمین
اجتماعی و غیره وجود دارد[ .]02میزان شدت مخاطرات اخالقی
در آمارهای درآمدی باالتر جامعه ،بیشتر است و میزان ریسک
گریزی در آمارهای پایین درآمدی جامعه در مصرف خدمات
دارویی و پاراکلینیکی[خدمات بهداشتی و
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مخاطرات اخالقی در بعد عرضه(ارائه کنندهة
خدمات)
مخاطرات اخالقی ارائه کننده ،زمانی اتفاق میافتد که ارائه
کنندة خدمت به خاطر افزایش درآمد خود ،خدمات بیشتری ارائه
کند[ .]21 ,21بیمه ،انگیزة افراد را برای پیشگیری از بیماری
کاهش میدهد ،چون بیمار تنها بخشی از هزینه را پرداخت می-
کند و به همین دلیل ارائه کنندة خدمت نیز انگیزة بیشتری برای
عرضة خدمات غیر ضروری و بیشتر بر نیاز مصرف کننده
دارد[ .]21از دیدگاه پزشکان ،گاهی اصرار بیمار است که موجب
نوشته شدن نسخه و درخواستهای غیر ضروری برای مراجعه
به آزمایشگاه ،رادیولوژی ،سی تی اسکن و MRIمیشود[.]02
 -2الف :مخاطرات اخالقی ناشی از اطالعات پنهانی :به این
معناست که بیمه گر قادر نیست مقدار زیان واقعی یا وضعیت و
شدت بیماری فرد بیمه شده را مشاهده یا اندازه گیری کند و بر
اساس آن هزینه را به مقدار نیاز واقعی پرداخت کند .در واقع در
بیمة سالمت ،بیمه گر تسلیم نظر پزشک یا بیمار میشود در
حالیکه خود بیمار یا پزشک از نیاز واقعی به خدمت آگاه است.
پزشک میداند که نیازی برای ارائة یک خدمت خاص نیست،
اما ممکن است به دلیل پرداخت هزینهها توسط بیمهگر ،مراقبت
غیرضروری تجویز کند[.]19-29 ,02
ب :مخاطرات اخالقی با اقدامهای پنهانی :اشخاص بیمه شده
احتیاط الزم را برای جلوگیری از بیماری به کار نمیگیرند زیرا
این مراقبتها برای آنها هزینه به دنبال دارد و به هنگام وقوع
بیماری میتواند منابع مالی سازمانهای بیمهگر را تحت تأثیر
قرار دهند[.]91
بایستی گفت که میزان درآمد و وضعیت سالمت افراد اثر معنی-
داری بر مخاطرات اخالقی دارد .به این معنا که با افزایش درآمد،
میزان مخاطرات اخالقی افزایش خواهد یافت و هر چه وضعیت
سالمت فرد بدتر باشد ،به دلیل استفادة بیشتر از خدمات درمانی،
احتمال وقوع پدیدة مخاطرات اخالقی توسط وی بیشتر خواهد
بود[ .]10 ,02به صورت کلی میتوان بیان کرد که انواع
مخاطرات اخالقی مانند :مخاطرات اخالقی پیشین و پسین،

مخاطرات اخالقی ناشی از اطالعات و اقدامات پنهانی و
مخاطرات اخالقی ارائه کننده و مصرف کننده ممکن است در
اثر پوشش بیمهای به وجود آید[.]12
نتایج پژوهش محمد تقی زاده با عنوان بررسی تأثیر مخاطرات
اخالقی و انتخاب نامساعد در وضعیت بیمة ایران طی سالهای
 9211-19نشان داده است که با افزایش تورم و هزینههای
بهداشتی ـ درمانی ،افراد ،ریسک گریزی بیشتری در مصرف
خدمات دارویی و پاراکلینیکی نسبت به مصرف سایر کاالها
داشته و مخاطرات اخالقی در میان بیمههای درمان پایه(خدمات
درمانی تأمین اجتماعی) و بیمة مکمل وجود داشته است .در
مدت زمان پژوهش افراد تحت پوشش بیمة خدمات درمانی
دارای کمترین میزان مخاطرات و افراد تحت پوشش بیمة
خدمات درمانی مکمل ،دارای بیشترین مخاطرات اخالقی بوده-
اند[ .]90بر اساس نتایج پژوهشهای مشابه ،بیمه شدگان
کارمندان دولت،کارگران و کارفرمایان دارای بیشترین میزان
مخاطرات اخالقی هستند و در بین افراد بیمه شده بیشترین
میزان مخاطرات اخالقی متوجه کارمندان دولت است و با
افزایش سن فرد بیمه شده نیاز به خدمات درمانی بیشتر شده و
وقوع مخاطرات اخالقی در مصرف خدمات بیشتر میشود[.]11
از پیامدهای مخاطرات اخالقی در دریافت خدمات درمانی،
مراجعة بیمه شدگان به پزشکان و مراکز درمانی با هزینههای
باالتر ،تقاضای بیش از اندازه دارو و درخواست کامل آزمایشات
سالمتی و خدمات پاراکلینیکی غیر ضروری است[ .]12سازمان-
های بیمه گر پوشش قابل توجهی از خدمات سرپایی  ،مصرف
دارو و خدمات پاراکلینیکی را بر خالف خدمات درمانی بستری
ارائه میدهند .به طور مثال سازمان بیمة خدمات درمانی،
پرداخت % 12از هزینههای ناشی از مصرف دارو ،خدمات
رادیولوژی و پاراکلینیکی را پذیرفته و از طرفی درکشور ما
مصرف دارو به عنوان حیاتیترین بخش خدمات درمانی اهمیت
یافته است .چرا که در کشورهای پیشرفته مراقبتهای سرپایی
 %22ولی در کشور ما  %12،ازکل هزینههای مراقبت سالمت را
به خود اختصاص میدهد .همچنین  %22از منابع سازمان تأمین
اجتماعی در بخش دارویی و  %02در بخش خدمات پاراکلینیکی
هزینه میشود که این آمار دو برابر استاندارد جهانی است[,02
.]11
کنترل مخاطرات اخالقی
راههای مختلفی برای کنترل مخاطرات اخالقی استفاده می
شود .میتوان با جلوگیری از مصارف کم ارزش از سود
تخصیص جلوگیری کرد؛ ولی از طرفی ممکن است بر
خانوارهای کم درآمد تأثیر گذاشته و آنها مصرف خدمات را به
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مخاطرات اخالقی گیرندة خدمت ،به این معنی است که افراد
تحت پوشش بیمه ،مراقبت بیشتری نسبت به افراد بیمه نشدة
تقاضا میکنند چرا که هزینههای پرداختی کمتر از هزینه واقعی
خدمت است .کشش قیمتی تقاضا معیاری برای پتانسیل
مخاطرات اخالقی است و میتوان برای خدمات بیمارستانی با
کشش تقاضای کمتر ،پوشش بیمهای کاملتر باشد و در طول
زمان ،در توسعة پوشش بیمه به خدماتی با کمترین کشش
تقاضا(کشش ناپذیر) اولویت داده شود[.]22 ,21
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انواع مخاطرات اخالقی در بازار بیمه

وابسته )) ،(Diagnostic related groups(DRGبررسی الگوی
مصرف ،بررسی گزارش آماری ،سیستم مراقبتهای مدیریت
شده و اصالح ساختاری نظام ارائه خدمت جزء این روش هستند.
جهت کنترل مخاطرات اخالقی در بعد عرضه  ،سازمان بیمه گر
با بررسی الگوی مصرف ،ممکن است از پرداخت بخشی از
هزینههای انجام شده از طریق اعمال کاهش هزینهها خودداری
کند( .)22 ,20 ,22 ,92در این ارزیابیها عالوه بر توجه به تحت
پوشش بودن یا نبودن خدمات ارائه شده ،سازمانهای بیمه گر
به وجود تخلف یا تقلب در ارائة خدمات و اطمینان از اینکه همة
خدمات لحاظ شده در صورتحساب بیماران ،واقعاً ارائه شده
است یا نه ،نظارت میکنند[ .]21برای کنترل مخاطرات اخالقی
در بخشهای بیمارستانی ،در بسیاری از کشورها از گروه های
تشخیصی وابسته به عنوان ابزاری جهت کنترل هزینهها استفاده
میشود .در نتیجه برای یک گروه خاص از بیماریها ،سازمان
بیمه گر هزینة ثابتی را به بیمارستان می پردازد بدون آنکه ،به
میزان هزینة واقعی بیمارستان برای آن بیمار توجه کند[.]21
همچنین کارِ گروهی و نظارت و مدیریت مشترک از سوی
پزشکان میتواند در کاهش مخاطرات اخالقی از سوی ارائه
دهندگان خدمات تأثیرگذار باشد[ .]22سیاستهای طرف عرضه،
برای کنترل هزینهها به توانایی مدیریتی زیادی نیاز دارد که
اغلب از عهدة سازمانهای بیمهگر خارج است وکنترلهای بعد
عرضه ممکن است برای افرادی که توان و فرصت انتظار برای
دریافت درمان را ندارند مشکل ساز باشد[.]21
در پایان الزم است ذکر شود ،که سازمانهای بیمهگر در نظام
سالمت به طور مداوم با وضع قوانین و مقررات سعی در کنترل
رفتار بیماران و ارائه کنندگان مراقبتها دارند و با این رویه در
جهت کنترل هزینهها و مخارج افزایش یافته ناشی از مخاطرة
اخالقی که ممکن است در اثر رفتار مصرف کنندگان و یا ارائه
کنندگان خدمات سالمت باشد تالش می کممد[.]92
نتیجه گیری
مخاطرات اخالقی در بازار بیمة سالمت میتواند به دلیل تقارن
نداشتن اطالعات و تغییر رفتار افراد در بازار سالمت رخ دهد.
بیمارانی که از پوشش بیمهای برخوردار هستند ،ممکن است
مقدار بیشتری از خدمات را تقاضا کنند و ارائه کنندة خدمات با
آگاهی از اینکه بیمار کل هزینة خدمات را پرداخت نمیکند
ممکن است تقاضای القایی را افزایش دهد .و این پدیده باعث
افزایش هزینهها ،کاهش پوشش بیمه ای ،مصرف غیرضروری
خدمات و غیره گردد .برای جلوگیری از این پیامدها الزم است
سیاستهای مناسب برای جلوگیری از مخاطرات اخالقی
مصرف کننده(کنترل بعد تقاضا) و ارائه کنندة خدمات (کنترل
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شیوه ای کاهش دهند که تأثیر منفی بر سالمت آنها بگذارد.
بنابراین به دالیل مربوط به عدالت در سالمت ،برنامههای
پرداخت از سوی مصرف کننده باید شامل معافیت های مبتنی بر
نیاز باشند[.]11
مخاطرة اخالقی را به عنوان یک کل ،زمانی می توان به طور
مؤثر محدود کرد که در هر دو بعد عرضه و تقاضا کنترل شود-
[ .]11مداخالتی که برای جلوگیری از مخاطرات اخالقی گیرندة
خدمات به کار گرفته میشود سیاستهای طرف تقاضا و
مداخالتی که به منظور جلوگیری از مخاطرات اخالقی ارائه
کنندة خدمات به کار می رود سیاستهای طرف عرضه
نامگذاری میشوند[.]22
از روشهای کنترل مخاطرات اخالقی در بعد تقاضا میتوان به
فرانشیز ،پرداخت ثابت ،همکاری در پرداخت یا تعیین سقف
پرداخت ،تشویق در استفاده نکردن ،پرداخت اول ،صف انتظار و
حسابهای پس انداز درمان نام برد[ .]92روشهای کنترلی در
بعد تقاضا میتواند باعث آگاهی از نیاز به پیشگیری در مصرف
کننده شده و از این طریق باعث کاهش مخاطرات پیش بینی
شده) (ex anteشود و ثانیاً آگاهی از هزینه ،از طریق مصرف
کننده میتواند تأثیر فوری بر تدارک خدمات به وسیلة ارائه
کننده داشته باشد و بدین وسیله احتمال خطرات به وقوع
پیوسته)(ex postرا کاهش دهد[.]19
البته روشهای کنترلی برای بعد تقاضا ممکن است به اندازة
کافی مؤثر نباشد ،چون خطرات اخالقی ارائه کننده(تقاضای
القایی) تأثیر پرداخت از جیب را خنثی میکند .بنابراین پرداخت
از جیب بیماران زمانی میتواند مفید واقع شود که با اقدامات
کنترل تقاضای القایی همراه شود[ .]22 ,22سیاستهای طرف
تقاضا به تنهایی فقط روی تقاضای خدمات از سوی مصرف
کننده تأثیر میگذارند و مانع ارائة خدمات اضافی از سوی ارائه
کننده نمیشود و به تنهایی مشکل مخاطرة اخالقی را کنترل
نمیکند .بنابراین تالشهای بیشتر از طریق سیاستهای طرف
عرضه نیز الزم است تا این خدمات اضافی را کنترل کند.
کنترلهای بعد تقاضا ممکن است از طریق هزینه های باال و
غیرقابل خرید خدمات ،دسترسی به آن را برای بیماران بی
بضاعت کاهش دهد[ .]29نتایج مطالعه کشاورز باعنوان انتخاب
نامساعد و مخاطرات اخالقی در بازار بیمه درمان ایران نشان
میدهد که بطور متوسط افزایش یک درصدی نرخ پرداخت از
جیب  0/9 ،درصد هزینههای استفاده از خدمات دارویی و
پاراکلینیکی را کاهش میدهد[.]02
در بعد عرضه ،سیاست های کنترلی غالبا توسط دولت با استفاده
از ابزارهای قانونی و اداری صورت میگیرد  .روش پرداخت
سرانه ،پرداخت گلوبال ،پرداخت بر مبنای گروههای تشخیصی
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 عوارض منفی به دنبال،بیماران به دلیل تقارن نداشتن اطالعات
داشته؛ آنگونه که دریافت کنندگان خدمات ممکن است دریافت
هر دو خدمات ضروری و غیرضروری را کاهش دهند و به
درمان ناکافی منجر گردد و به همین دلیل از سیاستهای طرف
عرضه بیشتر از سیاستهای طرف تقاضا برای کنترل مخاطرات
.اخالقی حمایت میشود
تعارض منافع
هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد

 در بعد تقاضا میتوان از فرانشیز.بعد عرضه) بکار گرفته شود
برای خدمات با کششپذیری باال جهت کنترل مخاطرات
 در این روش بیمه شده درصدی از هزینة.اخالقی استفاده کرد
هر نوع خدمات درمانی دریافت شده را می پردازد و بدین ترتیب
انگیزة بیمه شده را برای مصرف غیرضروری خدمات کاهش
، از سیاستهای مناسب برای مقابله با مخاطرة اخالقی.میدهد
استفاده از همکاری در پرداخت است که دریافت کنندة خدمات
را مجبور میکند مقداری از هزینة خدمات را بپردازند؛ که این
 اما.موضوع مصرف خدمات با ارزش کمتر را کاهش میدهند
معموالً این روش کنترلی در بازار مراقبت سالمت که در آن
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Abstract:
Introduction:
Health is recognized as one of the prerequisites for social welfare systems. Insurance coverage
changes the behavior of the consumer (patient) and the provider (doctor) of the medical services,
which is considered a moral hazard. This study was conducted with the aim of addressing the concept
of moral hazard and its types and consequences in health insurance marketing.
Materials and Methods:
This is a review article that its related articles have been selected from published literature in national
and international databases. The database of English texts includes Pubmed, Science direct, Scopus
and the Google Scholar search engine and Persian texts including Magiran, Sid, Irandoc, Iranmedex
and Medlib. Articles were searched between the years of 2009 and 2018. Finally, among the articles
founded, 52 related articles were selected, which studied moral hazard in health insurance system.
Results:
Moral hazards are caused by the change in service providers and consumer behavior as a result of
being insured due to the presence of a third-party payer. The third-party is another agent or company,
such as insurance, which covers the cost of patients and therefore the consumer and service provider
are not motivated to reduce received services. In moral hazard, people with higher insurance
coverage, make less efforts to prevent (ex-ante moral hazard), and with the onset of illness, they use
more and better health care services (Ex-post moral hazard). The moral hazard of the consumer is the
most significant form of moral hazard.
Conclusion:
Moral hazards have negative consequences, such as reducing the welfare and increasing costs in the
health system. It is essential to investigate and recognize the effects of moral hazard and its control in
order to prevent undesirable outcomes and misallocation of resources. To control consumer moral
hazard, one can use franchise, especially for highly elastic services.
Keywords: Moral Hazards, Asymmetric Information, Ex-ante and Ex-post moral hazard, Health
Insurance
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