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در چند دهه اخیر ،به دلیل رشد غیرضروری مخارج سالمت در کشورهای در حال توسعه و
نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سالمت ،عوامل مؤثر بر کیفیت و مدت زمان معاینه بیماران
از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از مهمترین مباحث مطرح
شده در حوزه اقتصاد سالمت تبدیل شده است .بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از دادههای
پرسشنامهای در سال  1931و به کارگیری مدل نظری جاقر و جگرز ( )0222و روش
الگوسازی سلسله مراتبی خطی ( )HLMبه ارزیابی عوامل مؤثر بر مدت زمان سپری شده
در اتاق معاینه و بررسی فرضیه تقاضای القایی در بین متخصصین زنان استان آذربایجان
شرقی پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که در بخش زنان القای تقاضای
غیرضروری توسط پزشکان ( )PIDوجود دارد .همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است
که متخصصین زنان از نوع «پزشکان متمایل به سود» هستند .این مطالعه وجود اثر دسترسی
بیماران را تأیید میکند .با توجه به نتایج مذکور پیشنهاد میشود در راستای کاهش رقابت و
از بین بردن اثر القایی ،پذیرش دانشجویان رشته تخصصی زنان کاهش یابد ،سیاستگذاری-
های الزم جهت افزایش اطالعات بیماران در مورد مراقبتهای پزشکی انجام گیرد و نظارت و
کنترل دولت بر سیستم سالمت کشور افزایش یابد.
واژههای کلیدی :تقاضای القایی ،سیستم سالمت کشور ،روش الگو سازی سلسله مراتبی
خطی
طبقهبندی .I11 ،D01 ،C12 :JEL
1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.
*نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
بازار خدمات درمانی به علت داشتن ویژگیهایی از قبیل کمبود اطالعات بیماران نسبت
به پزشکان ،ناآگاهی بیماران ،نقش کارگزاری پزشکان و نقش پوشش و ساختار بیمه از
دیگر بازارها متمایز بوده و نیازمند بررسی خاص خود است .بنابراین به دلیل وجود تفاوتها
و ویژگیهای مذکور از یک سو و اثرات اجتنابناپذیر آن بر سایر بخشهای اقتصادی و
نقش آن در بهبود رفاه جامعه از سوی دیگر ،بررسی جنبههای گوناگون بازار خدمات
درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .با مراجعه به ادبیات اقتصاد سالمت در مییابیم
که مطالعه رفتار پزشکان نقش اساسی در این حوزه دارد .زیرا اگرچه میزان پرداختی به
پزشکان در مقابل کل هزینههای درمانی مبلغ ناچیزی است ،ولی هیچ تصمیمی در زمینه
مصرف دارو ،انجام آزمایشات ،عمل جراحی و سایر اقدامات درمانی بدون پیشدستی و
موافقت پزشکان صورت نمیگیرد (پولی .)1312 ،1یکی از جنبههای مهمی که عالوه بر
ویژگیهای مکانی و شرایط فردی بیماران ،از رفتار پزشکان نیز تأثیر عمدهای میگیرند،
مدت زمان سپری شده هر بیمار در اتاق معاینه است .این میتواند تحت تأثیر عوامل بالقوه
زیادی در طرف تقاضا (مثل جنسیت بیمار ،سن بیمار ،تحصیالت بیمار ،میزان درآمد
بیمار ،شرایط بیماری و غیره) و طرف عرضه (مثل تعداد بیماران پزشک ،نوع استخدام
پزشک و نوع اخالق پزشک) میباشد .آنچه در این میان مورد توجه ویژه محققان حوزه
سالمت قرار گرفته است« ،نظریه تقاضای القایی پزشک »0است .این فرضیه بیان میکند
که تقاضای مراقبتهای بهداشتی ممکن است تحت تأثیر رفتارهای عرضهکنندگان سالمت
قرار گیرد .دلیل این امر به وجود اطالعات نامتقارن در بازار سالمت مربوط میشود .در
واقع ممکن است پزشکان به علت اطالعات درمانی بیشتر نسبت به بیماران خود ،آنان را
متقاعد به استفاده از مراقبتهای بهداشتی غیرضروری سازند ،در حالی که این خدمات
تأثیری در رفع مشکل بیمار ندارند .بنابراین در صورت حاکم بودن قانون تقاضای القایی
در بازار مراقبت های بهداشتی ،پزشکان به منظور افزایش درآمد خود ،به بیماران توصیه
میکنند تا حجم بیشتری از مراقبتهای بهداشتی را استفاده کنند (خانی.)1931 ،9
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حال با توجه به افزایش هزینههای بخش سالمت در کشورهای مختلف (صادقی و
همکاران )1930 ،1و با توجه به این که در سطح استانی نیازی علیرغم افزایش مخارج
سالمت ،سطح سالمت به وضعیت مطلوب نزدیکتر نشده است ،بررسی عوامل مؤثر بر
کیفیت معاینه بیماران و نیز بررسی تقاضای القایی توسط پزشکان برای اتخاذ سیاستهای
مناسب جهت کاهش مخارج سالمت و نیز برای سیاستگزاری مناسب شرکتهای بیمه
ضروری به نظر میرسد .با توجه به شرایط مذکور ،سیاستگزاریهای مناسبت توسط
دولت جهت کنترل هزینههای اضافی و کاهش تقاضای القا شده توسط پزشکان امری
ضروری به شمار میرود .برای این کار و از آنجا که مدت زمان سپری شده در اتاق معاینه
میتواند شاخصی برای کیفیت معاینه باشد ،اولین گامی که میتوان برداشت ،مطالعه
عوامل مؤثر بر مدت زمان معاینه و بررسی وجود و یا عدم وجود تقاضای القایی پزشکان
است .لذا مهمترین هدف مطالعه حاضر این است که با استفاده از اطالعات پرسشنامهای
مربوط به  41پزشک متخصص زنان و  002بیمار در سال  1931و به کارگیری مدل
نظری جاقر و جگرز )0222( 0و روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی )HLM( 9به ارزیابی
عوامل مؤثر بر مدت زمان سپری شده در اتاق معاینه و بررسی وجود و یا عدم وجود
تقاضای القایی بین پزشکان متخصص زنان استان آذربایجان شرقی بپردازد .بنابراین سؤال
اصلی تحقیق حاضر این است که آیا وجود تقاضای القایی از جانب پزشک در بین
متخصصین زنان در استان آذربایجان شرقی تأیید میشود؟

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مطالعات نظری
مطالعات شین و روئمر )1313( 4و روئمر )1301( 5اولین تحقیقاتی هستند که در زمینه
تقاضای القایی در حوزه سالمت انجام گرفتهاند .این مطالعات بیان کنندهی یک رابطه
مثبت بین تعداد تختهای بیمارستان و تعداد روزهای بستری بیماران میباشند .بنابراین
پدیده تقاضای القایی عرضهکننده )SID( 0در بازار خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان
«قانون روئمر» نیز شناخته شده است .این قانون به این صورت بیان میشود که «هر تخت
1

)Sadeghi et al. (2013
Jaegher and Jegers
3
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4
Shain and Roemer
5
Roemer
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بیمارستانی که ساخته میشود ،حتما پر خواهد شد .»1مفهوم این قانون را میتوان اینگونه
بیان نمود که همه تختهای بیمارستانی که ساخته میشوند صرف نظر از کم یا زیاد بودن
تعداد سرانه تختها ،اشغال خواهند شد .با وجود این که این نظریه برای تقاضای خدمات
بیمارستانی مطرح شده است ،می توان آن را به خدمات پزشکان نیز تعمیم داد .در واقع
میتوان گفت پزشکی که مجوز پزشکی میگیرد ،به دنبال آن تقاضا برای خدمت او نیز
ایجاد میگردد .بعد از روئمر ( ،)1301تجزیه و تحلیلهای نظری دیگری در رابطه با
2
تقاضای القایی موجود در بازار خدمات بهداشتی و درمانی توسط محققانی مثل درانو
( )1334و ویلنسکی )1339( 3و مک گوایر )0222( 4انجام گرفت که مؤید قانون روئمر
هستند .نظریه فوچز )1311( 5نیز بیان میکند که پزشکانی که با یک کاهش درآمد به
علت افزایش نسبت پزشک به جمعیت مواجه هستند ،تقاضا برای خدماتشان را از طریق
تأثیرگذاری بر بیماران افزایش میدهند و بدین ترتیب ،کاهش درآمد ناشی از افزایش
نسبت پزشک به جمعیت ،جبران میشود( .عبدلی .)1911 ،0به طور کلی ،برجستهترین و
عمومیترین ادعای اکثر مطالعات نظری و تجری جهان در سه دهه اخیر ،همبستگی مثبت
بین سرانه استفاده از مراقبتهای بهداشتی و تراکم پزشکان بدون در نظر گرفتن تغییر
قیمت تعادلی بوده است .اگرچه این یافته لزوما به مفهوم وجود القای تقاضا توسط پزشکان
نیست ،میتوان آن را به عنوان یک سیگنال برای وجود چنین تقاضایی قلمداد کرد .در
واقع ،آن چه از مرور ادبیات مربوطه برمیآید این است که در چهار دهه اخیر موضوع
تقاضای القایی پزشکان مورد توجه و مطالعه بسیاری از محققان و سیاستگزاران بوده
است .اما عدم توافق نظر و ناهمگن بودن نتایج از یک سو و وجود مشکالت و انتقاداتی که
بر مطالعات پیشین انجام میگرفت از سوی دیگر باعث شده است که این حوزه همچنان
به عنوان یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین مسائل جهان به شمار برود.
شایان ذکر است که مدل مورد استفاده در این مطالعه الگوی بهبود یافته ای از مدل
گریتن و سورنسن ) 0221( 1است که با الهام از شاخص اخالق پزشک جاقر و جگرز1
1
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( )0222و به کارگیری روش الگوسازی چندسطحی ساخته شده است .بنابراین به بررسی
پایههای نظری اساسی مورد استفاده در این مطالعه میپردازیم.
الف) مدل گریتن و سورنسن ()2001
گریتن و سورنسن ( )0221مدل خود را مبتنی بر پایههای اقتصاد خرد ساختهاند .این
مدل بر این فرض استوار است که پزشکان ،در پی حداکثرسازی مطلوبیت خود ( )Uبر
اساس درآمد ( )Yو فراغت ( )Lو نیز عدم مطلوبیت ناشی از القای تقاضا ( ،)Dمیباشند.
بنابراین تابع مطلوبیت آنها به شکل ) U=U(Y, L, Dاست که با توجه به محدودیت
بودجه ( )Yو محدودیت زمان ( ،)Tحداکثرسازی میشود .افزایش رقابت پزشکان درآمد
را از طریق کاهش تقاضا ،کاهش میدهد .در این شرایط تا زمانی که مطلوبیت منفی ناشی
از القای تقاضا ( )Dو فراغت کمتر ( )Lبا فایدهی حاصل از درآمد اضافی برابر شود ،به
القای تقاضا میپردارند .شایان ذکر است که پزشکان حقوق بگیر هیچ انگیزهی اقتصادی
برای القای تقاضا ندارند.
اولین فرضیه مورد بررسی در این مطالعه به این صورت است که پزشکان قراردادی (در
مقابل پزشکان حقوق بگیر) اقدام به القای تقاضا میکنند .برای آزمون این فرضیه مدل
زیر معرفی شده است.
log(L) =α1 +β1 C+control variables
() 1
که  Lتعداد آزمایشات هر مشاوره و  Cنوع قرار داد پزشکان را نشان میدهد .متغیرهای
کنترل نیز عبارتند از ویژگیهای پزشکان از قبیل جنسیت ،سن ،دارا بودن مدرک
تخصصی ،تجربه کاری (سال) ،و شاخصهای مربوط به وضعیت بیماران از قبیل سهم
بیماران کمتر از  0ساله ،آیا بیش از  12درصد بیماران مربوطه  02ساله و باالتر هستند،
و این که آیا بیش از  %11بیماران زن هستند .شایان ذکر است که رد این فرضیه برای
اثبات عدم وجود  SIDکافی نیست .چرا که ممکن است پزشکان قراردادی ،تنها زمانی
اقدام به القای تقاضا کنند که رقابت برای بیماران باالست .بنابراین ،فرضیه دوم به این
شکل معرفی میشود که با افزایش تراکم پزشکان ،پزشکان قراردادی میانگین تعداد
آزمایشات هر مشاوره را افزایش میدهند .بنابراین گریتن و سورنسن در مرحله بعد مدل
زیر را معرفی نمودهاند:
log(l) =α1 +β1 R+control variables
() 0
log(l) =α1 +α2 DUMα +β1 log R* (1-DUMα )+β2 log

()9

R* DUMα +control variables
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در مدل ( ،)0تراکم پزشکان ( )Rبه عنوان یک متغیر خطی وارد شده است؛ اما در مدل
( ،)9یک متغیر مجازی مانند  DUMαتعریف میشود که وقتی تراکم شهر مورد نظر ()R
بیشتر از نقطهای مانند  Rαاست 1 ،و در غیر این صورت مقدار صفر را میگیرد Rα .مقدار
تراکمی است که  αدرصد از شهرهای نمونه ،دارای تراکم کمتر از آن مقدار است .این
مدل طوری تصریح شده است که  β1ضریب رگرسیون در شهرهای با تراکم پزشک پایین
و  βضریب رگرسیون در شهرهای با تراکم پزشک باال است1.
2
ب) شاخص اخالق پزشک جاقر و جگرز ()2000
حال به بررسی شاخص اخالق پزشک جاقر و جگرز ( )0222از دیدگاه اقتصاد خرد می-
پردازیم .این شاخص نحوه تأثیر تعداد بیماران بر میزان خدمت ارائه شده از سوی پزشک
را نشان میدهد .جاقر و جگرز ( )0222از تبلیغ ترغیبکننده( 0استانو ،)1311 ،9جهت
ایجاد مدل  SIDنئوکالسیک استفاده کردهاند .با الهام از این مدل ،اگر  Yسود نقدی
پزشکان باشد ،داریم:
))∅(Y= ∅Q(∅)-C(Q
و
Q=Pδ
() 4
که در آن ɸ ،قیمت هر واحد خدمت پزشک ،و  Cو  Qبه ترتیب توابع هزینه پزشک و
مقدار خدمات سالمت هستند P .و 𝛿 نیز به ترتیب تعداد کل بیمارانی که به پزشک
مراجعه میکنند و میانگین خدمات ارائه شده به هر بیمار است.
حال اگر  ،Uمطلوبیت بیمار باشد ،خواهیم داشت:
)U=u(k, δ

()1
که در آن  kمیزان مخارجی است که بیمار برای کاالهای سالمت مورد مصرف خود
میپردازد .کل مخارج بیمار عبارت است از:
y=k+∅δ
() 0
حال اگر  Wمطلوبیت پزشک باشد ،داریم:
)W=w(Y, P, U
() 1
بنابراین ،مطلوبیت پزشک تحت تأثیر درآمد نقدی پزشک ،متوسط تعداد بیماران در یک
دوره زمانی (مثال هفته یا ماه) و مطلوبیت بیمار میباشد .بنابراین تابع حداکثرسازی
مطلوبیت پزشک به صورت زیر است:
1برای اطالعات بیشتر رجوع شود بهGrytten and Sørensen (2001) :
Persuasive Advertising
Stano
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})w{∅δP-C(δP), P, u(y-∅δ,δ

max
∅,γ

با توجه به معادله ( )1مشاهده میشود که مطلوبیت پزشک تابعی از قیمت و مقدار خدمت
انجام شده است .تعداد بیماران نیز یک متغیر درونزا بوده و تابعی از قیمت است.
جاقر و جگرز ( )0222شاخص اخالق پزشکی را با استفاده از شرایط مرتبه اول و تئوری
تابع ضمنی به صورت زیر استخراج کردهاند:1
∅-CQ

() 3

∅-CQ +γ

=| |εPδ

که در آن 𝛾 = 𝑤𝑈 + 𝑤𝑃 𝑃𝑈 /𝑤𝑌 𝑃𝑈 ،سود سایه است که به عنوان سود نهایی نوع-
دوستانه 0معالجه آخرین بیمار معرفی میشود .مشاهده میشود که هرچه سود نهایی
نوع دوستانه بزرگتر باشد ،شاخص اخالق پزشکی کوچکتر خواهد بود .به صورتی که
وقتی𝛾 به سمت بینهایت میل میکند |𝜀𝑃𝛿 | ،به سمت صفر میل میکند ،و وقتی 𝛾 به
سمت صفر میل میکند |𝜀𝑃𝛿 | ،به  1نزدیک میشود .به طور خالصه میتوان گفت
شاخص اخالق پزشک ،کشش میزان خدمات ( 𝛿) نسبت به تعداد بیماران ( )Pبا فرض
ثبات قیمت (∅) خدمات است .اگر  𝜀𝑃𝛿 = −1باشد ،پزشک کامال سودجو بوده و به
دنبال سود نقدی است .حال اگر  −1 < 𝜀𝑃𝛿 < 0مطلوبیت پزشک ترکیبی از مطلوبیت
حاصل از سود نقدی و غیرنقدی است .این شاخص به تشخیص سبک عمل 9پزشکان کمک
میکند.
حال با توجه به آنچه ذکر شد و با در نظر گرفتن این که در بررسی تقاضای القایی پزشکان
دو گروه از عوامل مربوط به دو واحد تحلیل متفاوت وجود دارند که میتوانند میزان
تقاضای بیمار را تحت تأثیر قرار دهند ،برای رسیدن به نتایج قابل اطمینان میتوان از
روش الگوسازی چندسطحی استفاده نموده مطالعه حاضر شامل دوسطح بیماران (سطح

اول یا پایین) و پزشکان (سطح دوم یا باال) است.
 -2-2مطالعات تجربی
 -1-2-2عوامل مرتبط با مدت زمان سپری شده در اتاق معاینه
با این که تعداد زیادی از مطالعات داخلی به بررسی عوامل مؤثر بر انواع متغیرهای سالمت
از جمله مخارج سالمت و تعداد آزمایشات تجویزی پرداختهاند ،بر اساس بررسیهای این
 1رجوع شود به )Jaegher and Jegers (2000
Altruistic Marginal Benefit
Practice Style

2
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مطالعه هیچ مطالعه داخلی پیشینی یافت نشده است که به بررسی عوامل مؤثر بر مدت
زمان ویزیت بیماران بپردازد.
مطالعات خارجی مرتبط با تحقیق حاضر به شرح زیر است.
بلومتال 1و دیگران ( )1333با استفاده از دادههای مراقبتهای درمانی ایاالت متحده برای
سال  1331و  1330به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر مدت زمان ارائه خدمات پزشکی
پرداختند .نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که مدت زمان ارائه خدمات پزشکی تحت
تأثیر عواملی همچون قدیمی یا جدید بودن بیمار و تعداد آزمایشهای تشخیصی توصیه
شده میباشد.
تای سیل 0و دیگران ( )0221با استفاده از یک نمونه  930نفری از ویزیتهای پزشکان
در سالهای  1331تا  0222در ایاالت متحده و با به کارگیری یک روش تجزیه و تحلیل
ویدئویی به بررسی ای ن سؤال پرداختند که زمان ویزیت ،چگونه بین بیماران سالمندی که
به پزشکان مراقبتهای اولیه مراجعه میکنند ،سپری میگردد .نتایج مطالعه آنها نشان
میدهد که عوامل کالن مربوط به هر مکان مثل ساختار سازمان و انگیزههای مالی پزشک
بیشتر از ماهیت مشکلی که بیماران دارند ،بر طول زمان معاینه اثر میگذارند.
پتک استر 9و دیگران ( )0221با استفاده از دادههای مقطعی  40پزشک عمومی اسلونیا و
 922ویزیت برای هرکدام ،به بررسی عوامل مؤثر بر مدت زمان مشاوره پزشکان پرداختند.
آنها دریافتند که مدت زمان ویزیت به ویژگیهای بیمار از قبیل جنسیت ،سن ،تحصیالت،
تعداد مشکالت سالمتی و تغییر پزشک در یک سال اخیر و ویژگیهای پزشکان از قبیل
سن پزشک ،حجم کاری پزشک و نوع مراجعه (مشاوره یا آزمایش بالینی) بستگی دارد.
لیائو )0223( 4با استفاده از دادههای موجود در پایگاه نظرسنجی مراقبتهای درمانی
ملی 1ایاالت متحده برای  04011بیمار و  1092پزشک در سال  0221و با به کارگیری
روش چندسطحی به بررسی عوامل مؤثر بر مدت زمان ویزیت و وجود یا عدم وجود تقاضای
القایی در بازار سالمت ایاالت متحده پرداخت .مهمترین نتایج تحقیق وی عبارت است از:
 .1پزشکان متخصص زنان و زایمانی که کارفرما هستند ،پزشکانی هستند که برای افزایش
سود نقدی خود به القای تقاضا میپردازند.
1
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 .0پزشکان عمومی و خانوادگی ،اطفال و زنان در پی حداکثر کردن سود نقدی خود
هستند ،اما سایر تخصصها نوع دوست هستند.
 .9هیچ گونه اثر دسترسی در بررسی مدت زمان مشاوره پزشکان مشاهده نشده است.
میگونگو 1و دیگران ( )0210با استفاده از دادههای  10پزشک مراقبتهای اولیه در سال
 1331و  1331مربوط به شبکه آمبوالنس کنتاکی 0به شناسایی عوامل مربوط به مدت
زمان ویزیت بیمار پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر زمان
ویزیت عبارتند از تعداد آزمایشات تشخیصی ،مراقبتهای غیر بیماری از قبیل چک کردن
کودکان ،نظارت بر حاملگی و معاینه عمومی پزشکی ،و ویزیت قبلی توسط پرستار یا
رزیدنت.
 -2-2-2تقاضای القایی پزشکان
کارلسن و گریتن )1331( 9به بررسی رابطه بین عرضه خدمات توسط پزشکان و رضایت
مصرف کننده از دسترسی و کیفیت خدمات پزشک در نروژ پرداختند .آنها دریافتند که
افزایش تعداد پزشکان منجر به بهبود رضایت مصرفکننده شده و رابطه بین رضایت و
تراکم پزشکان دارای بازدهی کاهنده به مقیاس است .آنها در این مطالعه بیان میکنند
که سیاستگزاران میتوانند تراکم بهینه پزشکان را محاسبه کنند.
دالتره و دورمونت )0229( 4با بررسی یک نمونه  4122نفری از پزشکان عمومی و
متخصصی که در قبال ویزیت انجام شده مزد دریافت میکردند ،در دوره 1313-1339
در فرانسه و با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبه بررسی وجود
تقاضای القایی از سوی پزشکان پرداختند .نتایج این مطالعه وجود تقاضای القایی از سوی
پزشکان فرانسه را برای مراقبتهای درمانی سرپایی تأیید میکند.
جورگز )0221( 1به بررسی اثر تراکم منطقهای پزشکان بر تعداد ویزیتها در آلمان در
سال  0220پرداختند .آنها دریافتند که تراکم پزشکان اثر مثبت و معنیداری بر تصمیم
بیماران بیمه دولتی برای مراجعه به پزشک و تعداد مراجعات بعدی دارد .در رابطه با
بیماران دارای بیمه خصوصی نیز تراکم پزشکان بر مراجعه اول آنها اثری ندارد ،اما تعداد
مراجعات آتی آنها را به طور قوی و معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد.
1
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وکوف 1و همکاران ( )0211به تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده بستری شدن و مخارج
بیش از حد نیاز در کشورهای اروپایی طی دوره  0223-0222پرداختند .آنها به این
نتیجه رسیده اند که دلیل اصلی افزایش بی رویه بستری شدن در بیمارستان ،افزایش
تقاضای القایی برای خدمات بیمارستانی ،مراجعه ناکارآمد ،بی اعتمادی بیمار به درمانهای
سرپایی ،بهرهوری پایین مراقبتهای بهداشتی اولیه ،نظارت ناکافی از سوی صندوق ملی
سالمت ملی بوده است.
شیگوکایاند و فوشیمیز )0219( 0با بررسی تغییرات در بازپرداخت ناشی از معرفی نظام
پرداخت آینده نگر )PPS( 9به اندازهگیری درجه تقاضای القایی عرضهکننده در درمان
نوزادان پرداختند .آنها دریافتند که بیمارستانها با افزایش استفاده از بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان و افزایش دستکاری وزن گزارش شده نوزادان ،به تصویب نظام پرداخت
آیندهنگر واکنش نشان میدهند .این القای تقاضا بدون این که تأثیری بر بهبود سالمت
نوزادان داشته باشد ،پرداختهای بیمارستانی را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
ورهرامی )1911( 4با استفاده از دادههای سال  1912تا  1911به بررسی فرضیه تقاضای
القایی پزشکان و آثار بلندمدت و کوتاه مدت قیمت بر تقاضای خدمات دارویی پرداخته و
نشان داده است که خدمات بیمارستانی و سرپایی جانشین یکدیگرند .وی اظهار میدارد
که زمانی که تعداد سرانه پزشکان افزایش مییابد ،میزان استفاده از خدمات سرپایی
افزایش می یابد و تقاضا برای خدمات بیمارستانی و سرپایی کامال تحت تأثیر قیمت این
خدمات می باشد.
عبدلی و ورهرامی )1913( 1با استفاده از اطالعات پرسشنامهای  922پزشک ساکن تهران
به مقایسه تقاضای القایی پزشکان رسمی و غیررسمی پرداختند .آنها با به کارگیری روش
الجیت به این نتیجه رسیدند که ایجاد انگیزه در بیماران جهت استفاده از انواع خدمات
بهد اشتی و درمانی از جانب پزشکان عمومی غیررسمی در مقایسه با پزشکان رسمی بیشتر
است.
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کیوان آرا و همکاران )1930( 1به شناسایی چالشهای تقاضای القایی با استفاده از روش
تجزیه و تحلیل موضوعی و استفاده از تجارب  11نفر از صاحبنظران دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان پرداختند .آنها  41زیر موضوع و  9موضوع اصلی استخراج نمودند که عبارت بود
از چالشهای سازمانهای بیمه ،چالشهای سیستم سالمت ،و چالشهای بیماران.
پناهی و همکاران )1934( 0با استفاده از دادههای تابلویی استانهای ایران در دوره 1913
تا  1911وجود تقاضای القایی توسط پزشکان را مورد بررسی قرار داده و وجود تقاضای
القایی در بخش سالمت را تأیید نمودهاند .اما در رابطه با تراکم تختهای بیمارستانی
وجود تقاضای القایی از جانب عرضه کننده رد میشود.

 -3طراحی الگوی تحقیق
یکی از پیچیدگیهای مطالعات اجتماعی -اقتصادی وجود دادههای ناهمگن است که ناشی
از چند سطحی بودن واحدهای تحلیل است .در سالهای گذشته به علت محدودیت
روشهای اقتصادسنجی ،بدون در نظر گرفتن این ویژگی دادهها ،از روش تجزیه و تحلیل
یک سطحی استفاده میشد .روش الگوسازی چند سطحی 9یکی از روشهای الگوسازی
است که از دهه  1332مورد استقبال صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است .در این روش
پدیده های اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن گروه بندی موجود در دنیای واقعی در
قالب بنگاهها ،خانوارها و  ...مورد بررسی قرار میگیرد .بدین ترتیب این روش مدلسازی با
متغیر در نظر گرفتن ضرایب ،ناهمگنی موجود در دادهها را در نظر گرفته و استنباط
آماری قابل اطمینانتری به دست میدهد (صمدی و فراهانی .)1931 ،4روش الگوسازی
چندسطحی به این صورت است که با تحلیل همزمان بیش از یک واحد تحلیل امکان
مطالعه دادههای ناهمگن را در اختیار محقق قرار میدهد .بدین صورت که برای هر واحد
تحلیل یک یا چند معادله در نظر میگیرد و با متغیر در نظر گرفتن یک یا چند ضریب
به استنتاج قابل اطمینانتری به دست میدهد .در مطالعات مربوط به تقاضای القایی
پزشکان ،آن چه محقق برای آمارگیری با آن سر و کار دارد رفتار بیماران است .این رفتار
از یک طرف تحت تأثیر ویژگیهای مربوط به خود بیماران میباشد و از سوی دیگر از
رفتار پزشکان تأثیر میپذیرد .ناهمگنی موجود بین دادههای مربوط به این مطالعات از
1
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نوع عمودی یا سلسله مراتبی است .چرا که بیماران به گروههای مختلفی تقسیم بندی
میشوند که بیماران هر گروه در سطح پایینتر تحت نظارت پزشکان مختلفی در سطوح
باالتر هستند .وجود این ناهمگنی در حوزهی القای تقاضا ،فروض کالسیک مورد استفاده
در روشهای آماری استاندارد را نقض میکند .بنابراین تحلیلهای رایج مثل  OLSو
سیستم معادالت همزمان )SEM( 1منجر به تخمینهای پارامتری تورشدار و ناپایدار و
آزمونهای معنیداری غیر قابل اتکا میگردند .با توجه به آنچه ذکر شد ،برای بررسی رفتار
بیماران باید ناهمگنی موجود در دادهها لحاظ شود .برای این کار میتوان از رویکرد مدل
خطی سلسله مراتبی ( )HLMاستفاده نمود.
همانطور که در بخش نظری نیز ذکر شد ،مدل مورد استفاده در این تحقیق الگوی بهبود
یافتهای از سورنسن و گریتن )0221( 0است که با الهام از شاخص اخالق پزشک جاقر و
جگرز )0222( 9و نیز لحاظ کردن مدل خطی سلسله مراتبی ( )HLMساخته شده است.
حال با در نظر گرفتن این که در بررسی تقاضای القایی پزشکان دو گروه از عوامل مربوط
به دو واحد تحلیل متفاوت وجود دارند که میتوانند میزان تقاضای بیمار را تحت تأثیر
قرار دهند ،برای رسیدن به نتایج قابل اطمینان میتوان از روش الگوسازی چندسطحی
استفاده نموده مطالعه حاضر شامل دوسطح بیماران (سطح اول یا پایین) و پزشکان (سطح
دوم یا باال) است.
سطح اول (بیماران):
lnyij =β0j +β1 gij +β2 incij +β3 aij +β4 edij +β5 conij +β6j denij +εij
()12
 ،lnyلگاریتم مدت زمان طی شده در اتاق معاینه پزشک  jبرای بیمار  g ،iمتغیر مجازی
جنسیت بیمار inc ،سطح درآمد بیمار a ،متغیر مربوط به سن بیمار ed ،سطح تحصیالت
بیمار con ،تعداد ویزیتها در  10ماه اخیر (شاخصی برای تعیین شرایط بیماری) ،و den
متغیر مجازی مربوط به مکان مطب یا کلینیک (کالنشهری یا حومه) را نشان میدهد.
زیرنویسهای  iو  jنیز بدین صورت تعریف میشوند:
 nj( i=1,…,njتعداد بیماران پزشک  jام) و  m( j=1,…,mتعداد پزشکان تحت بررسی)
سطح دوم (پزشکان):
β0j =r0 +r1 psj +r2 lnpj +τ0j
()11
1

Simultaneous Equations Model
Sorensen and Grytten
3
Jaegher and Jegers
2
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β6j =δ0 +δ1 empj +τ1j

()10
که در آن ps ،متغیر مجازی مربوط به نوع کلینیک یا مطب (دولتی یا غیردولتی)lnp ،
لگاریتم تعداد بیماران پزشک در هفته emp ،نوع سمت پزشک (کارفرما یا مستخدم) را
نشان میدهد .شایان ذکر است که علت لگاریتمی بودن متغیرهای «مدت زمان معاینه»
و «تعداد بیماران» این است که با توجه به شاخص اخالق پزشک آنچه مورد نیاز است،
کشش متغیر وابسته نسبت به تعداد بیماران است.
بنابراین ،فرم کاهش یافته را میتوان به صورت زیر نوشت:

yij =r0 +β1 gij +β2 incij +β3 aij +β4 edij +β5 conij +r1 psj +r2 lnpj +δ0 denij +

δ1 empj *denij + τ1j denij +τ0j + εij

()19
با توجه به معادله ( ،)19متغیرهای مؤثر بر زمان صرف شده برای ویزیت از سوی بیمار
عبارتند از جنسیت بیماران ،سطح درآمد ،سن ،شرایط بیماری و اثر تراکم پزشکان؛ که
اثر تراکم پزشکان خود شامل دو نیروست .یکی اثر ناشی از دسترسی آسان و دیگری فشار
پزشکان جهت افزایش تقاضای بیمار ،که از افزایش فشار رقابتی آنها سرچشمه میگیرد
(اثر  .)SIDمعادله ( )11توضیح میدهد که پزشک  jچگونه مصرف بیماران خود را بر
اساس منبع پرداخت مورد انتظار و همچنین بر اساس میزان تمایل پزشک به سود نقدی
تحت تأثیر قرار میدهد .معادله ( )10معادله تراکم است .این معادله چگونگی عکس
العمل پزشک  jو بیمارانش نسبت به تغییر تراکم پزشکان را نشان میدهد .اثرات کلی
تراکم زیاد پزشکان بر تقاضای مراقبت پزشکی ناشی از دو عامل است .یکی ،عکس العمل
پزشکان مالک و مستخدم به تراکم زیاد ،با هدف تنظیم میزان تقاضای بیماران .عامل
دیگر ،شرایط مصرف در منطقه جغرافیاییای است که پزشک در آنجا انجام وظیفه میکند.
با توجه به معادله ( )11میتوان گفت که اگر  r2<0باشد ،پزشکان از نوع «مایل به سود
نقدی» هستند؛ اگر = r20باشد ،پزشکان نوع دوست هستند؛ و اگر > r20باشد ،نمیتوان
از طریق تئوری نئوکالسیک  SIDجاقر و جگرز ( )0222نوع پزشکان را تفسیر کرد .ضریب
 δ0نیز نشان دهنده اثر دسترسی است .به این صورت که اگر  ، δ0 < 0اثر دسترسی
آسان برای مصرف کنندگانی که در مناطق با تراکم پزشک باالتر هستند ،وجود دارد .به
این مفهوم که در مراکز با تراکم پزشک باال ،بیماران به دلیل دسترسی آسان به پزشک،
در هر بار مراجعه وقت کمتری نسبت به مراکز با تراکم پایین در اتاق مشاوره سپری
میکنند .و اگر  ،δ0 =0اثر دسترسی برای مصرف کنندگانی که در مناطق با تراکم باالتر
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زندگی میکنند ،وجود ندارد .در رابطه با ضریب  δ1نیز میتوان گفت مثبت و معنیدار
بودن آن به این مفهوم است که پزشکان کارفرما (مالک یا سهامدار کلینیک) و یا خویش-
فرما نسبت به پزشکان کارکن (مستخدم) در مناطق با تراکم پزشک باالتر (رقبای بیشتر)
خدمات اضافیتری برای بیماران خود ارائه میدهند .اگر این ضریب صفر باشد ،یعنی
پزشکان کارفرما حتی در مناطق با تراکم پزشک باالتر برای بیمارانشان هیچ تعدیل و
تنظیم خدماتی انجام نمیدهند؛ و اگر  ، δ1 < 0پزشکان کارفرما خدمات کمتری برای
بیمارانشان در مناطق با تراکم پزشک باالتر ارائه میدهند.
مهمترین آزمون این مطالعه از ترکیب دو ضریب  r2و  δ1حاصل میشود که به شرح زیر
است:
 )1اثر SID
اگر < r20و  ،δ1 <0پزشکان تحت بررسی ،شبیه بنگاههای انتفاعی عمل کرده و در پی
حداکثرسازی سود نقدی خود هستند و همچنین پزشکان کارفرما خدمات اضافیتری در
مناطق با تراکم پزشک باالتر ایجاد میکنند .برقراری این شرایط به این مفهوم است که
احتمال وجود تقاضای القایی توسط پزشکان وجود دارد .جهت اطمینان از این که ارائه
خدمات اضافی توسط عرضهکننده به علت کسب سود باالتر بوده و دلیل دیگری ندارد،
باید به برررسی جداگانه پزشکان کارفرما و مستخدم و مقایسه  r2آنها پرداخت .به طوری
که اگر ضریب مربوط به پزشکان کارفرما نسبت به پزشکان استخدامی بیشتر به  -1نزدیک
باشد ،خدمت اضافی ایجاد شده از سوی کارفرما برای کسب سود بیشتر بوده است و SID
وجود دارد.
 )0تفاوت در سبک عمل
اگر  r2=0و  ،δ1 <0پزشکان کارفرما خدمات بیشتری به بیمارانشان ارائه میدهند ،اما این
امر ناشی از اثر  SIDنیست .بلکه نتیجه تفاوت عملکرد پزشک کارفرما میباشد .یعنی
پزشکان کارفرما سود باالتری ندارند.
برای رفع مشکل عدم وجود یک تئوری دقیق در رابطه با فرضیه تقاضای القایی پزشکان
نیز از شاخص اخالق پزشک معرفی شده توسط جگرز و جاقر ( )0222استفاده شده که
بر پایه مباحث اقتصاد خرد می باشد .همچنین برای رفع مشکالت اقتصادسنجی از قبیل
ناهمسانی واریانس ،از روش الگوسازی سلسله مراتب خطی ( )HLMاستفاده شده است.
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بنابراین این تحقیق به تحلیل و بررسی اطالعات جمعآوری شده ،با استفاده از رویکرد
الگوسازی چندسطحی  HLMو با به کارگیری نرمافزار استتا  114میپردازد.
برای بررسی آزمونهای ذکر شده در بخش روش تحقیق ،از دو نوع فرم جمعآوری اطالعات
مربوط به پزشکان و بیماران استفاده شده است .این فرمها بعد از تنظیم ،با مراجعه به
کلینیکها و مطبها ،توسط پزشکان و بیماران حاضر تکمیل شده است .جامعه آماری
تحت بررسی ،پزشکان متخصص زنان آذربایجان شرقی و بیماران مراجعه کننده به این
پزشکان هستند که طبق آخرین آمار ارائه شده در سالنامه آماری استان ،تعداد آنها به
ترتیب  919و  029910بوده است .نمونهگیری در این تحقیق از نوع نمونهگیری تصادفی
بوده و تعداد نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است که بعد از
حذف پرسشنامههای با اطالعات ناقص 41 ،پزشک و  002بیمار است.

 -4برآورد پارامترهای الگو
جدول ( )1فراوانی بیماران و آمار توصیفی مربوط به «زمان طی شده در اتاق معاینه» و
«تعداد بیماران هر پزشکان در هفته» را نشان میدهد.
جدول ( :)1آمار توصیفی
تعداد بیماران در
هفته

تعداد
تعداد
بیماران پزشکان
میانگین

002

41

مدت زمان طی
شده در اتاق معاینه
(دقیقه)

حداکثر حداقل میانگین انحراف
انحراف
استاندارد
استاندارد

120/11 010/11

412

12

1/14

9/11

حداکثر حداقل

11

9

منبع :یافتههای تحقیق

سؤاالت اصلی این مطالعه این است که اوال چه عواملی بر مدت زمان طی شده در اتاق
معاینه تأثیر میگذارند؟ و ثانیا آیا پزشکان مدت زمان معاینه را بر اساس انگیزههای مالی
خود تغییر میدهند؟ برای پاسخ به این سؤاالت نتایج تخمین چندسطحی برای پزشکان
تحت بررسی در جدول ( )0و ( )9نشان داده شده است.

Stata14

1
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جدول ( :)2نتایج تخمین مدل اصلی
متغیر وابسته :لگاریتم مدت زمان طی شده در اتاق معاینه
تخصص

عمومی

سطح اول:
عرض از مبدأ ()r0
جنسیت ()𝛽1
درآمد ()𝛽2
سن بیمار ()𝛽3
تحصیالت بیمار ( )𝛽4
شرایط بیمار ()𝛽5

*9/0913
------*2/1101
*-2/2204
*2/2919
*2/2113

سطح دوم:
منبع پرداخت به پزشک ()r1
لگاریتم تعداد بیماران در هفته ()r2
واکنش بیمار به تراکم پزشکان ( )𝛿0
واکنش پزشک کارفرما به تراکم پزشکان ( )𝛿1
)1
)0

*-2/2190
*-2/9091
*2/1913
*-2/0903

عالمت (*) به مفهوم معنی داری در سطح  2021میباشد.
به دلیل زن بودن همه بیماران ،متغیر جنسیت از مدل حذف شده است.
منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( :)3نتایج تخمین مدل به تفکیک پزشکان کارفرما و مستخدم
شاخص اخالق پزشک به تفکیک پزشکان کارفرما و
مستخدم
کارفرما

مستخدم

-2/4319

-2/1002

اثر  SIDوجود دارد.

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که مشاهده میگردد مهمترین متغیرهای طرف تقاضا که بر متغیر وابسته تأثیر
معنیداری دارند ،سن بیمار ،سطح تحصیالت بیمار و شرایط بیمار است .یعنی شرایطی
که در سطح بیماران باعث افزایش مدت زمان طی شده در اتاق معاینه میگردد عبارت
است از تحصیالت باالتر بیمار ،شرایط وخیمتر بیمار ،و جوانتر بودن بیمار .معنیدار بودن
سن بیمار با مطالعات لیائو ( ،)0223گریتن و سورنسن ( )0221و پتک استر و دیگران
( )0221که سازگار میباشد .به نظر میرسد علت منفی بودن ضریب این متغیر این است
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که بیمارانی که سن کمتری دارند ،بیشتر نگران سالمتی خود بوده و نیز اطالعات بیشتری
نسبت به بیماران با سن باالتر دارند و بنابراین سؤاالت بیشتری از پزشک خود میکنند و
زمان بیشتری در اتاق معاینه سپری مینمایند .در رابطه با تحصیالت بیماران نیز ،نتیجه
به دست آمده مطابق با نظریات موجود میباشد .به عنوان مثال پتک استر و دیگران
( )0221نیز به تأثیر معنیدار تحصیالت اشاره کردهاند .به طوری که بیمارانی که
تحصیالت با التری دارند به علت داشتن اطالعات بیشتر در رابطه با بیماری سؤاالت
بیشتری میکنند و از سوی دیگر پزشک نیز به علت اطالع از وجود آگاهی در این بیماران
زمان بیشتری با آنها طی میکند .در رابطه با شرایط بیماری نیز ،مطالعات مختلف از
شاخصهای متفاوتی برای نشان دادن شرایط بیماری استفاده کردهاند .مثال گریتین و
سورنسن ( )0221از سن بیمار به عنوان شاخصی برای وضعیت سالمت وی استفاده نموده
است .در حالت کلی نتیجه این مطالعه سازگار با مطالعات پیشین از قبیل گریتین و
سورنسن ( )0221و لیائو ( )0223است که بیان نمودهاند که هرچه شرایط بیمار وخیمتر
باشد شدت درمان و یا مدت زمان معاینه افزایش مییابد.
مشاهده میگردد که طبقه درآمدی بیمار تأثیر معنیداری بر مدت زمان سپری شده در
اتاق معاینه نداشته است .در سطح پزشک نیز دولتی و یا خصوصی بودن مطب یا کلینیک
نقش معنیداری در تعیین مدت زمان معاینه نداشته است و آنچه منجر به تغییر مدت
زمان مذکور میگردد ،کارفرما (یا خویش فرما) و یا مستخدم بودن پزشک میباشد .سه
ضریب کلیدی مورد بررسی در جدول ( )0عبارت است از ( r2تمایل پزشک به سود نقدی
یعنی اخالق پزشکی)( 𝛿0 ،اثر دسترسی مصرف کنندگان) و ( 𝛿1واکنش پزشک کارفرما
در مناطق با تراکم پزشک باال) .جدول ( )9نیز شواهد تجربی مربوط به وجود یا عدم وجود
تقاضای القایی را ارائه میکند و میتوان از این جدول برای تشخیص تفاوت در عملکرد
ناشی از نوع استخدام و اثر  SIDاستفاده نمود .در واقع با بررسی این دو جدول مشخص
خ واهد شد که اوال آیا اثر دسترسی برای بیماران معنیدار است یا نه ،ثانیا آیا پزشکان از
نوع متمایل به سود هستند یا نوع دوست ،و ثالثا این که اگر تفاوتی وجود دارد ،ناشی از
تفاوت در شیوه عملکرد پزشکان کارفرما با پزشکان استخدامی است یا ناشی از القای
تقاضای غیرضروری توسط پزشک.
الف) پزشک متمایل به سود نقدی در مقابل پزشک نوع دوست
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مقدار منفی و معنیداری شاخص اخالق پزشکان متخصص زنان ( )-2/9091نشان میدهد
که بر اساس نتایج این مطالعه ،این پزشکان تمایل به حداکثر کردن سود نقدی خود با
کنترل طول زمان معاینه و مشاوره برای هر بیمار را دارند.
ب) پزشک با تفاوت شیوه عملکرد یا با الگوی SID
با توجه به جدول ( )0پزشکان کارفرما در مناطق با تراکم پزشک باالتر  2/0903درصد
زمان مشاوره کمتری نسبت به پزشکان استخدامی برای بیمارانشان صرف میکنند .حال
برای بررسی منشأ این تفاوت به بررسی جداگانه کارفرمایان و مستخدمین و مقایسه
شاخصهای اخالقی این دو گروه میپردازیم .با توجه به جدول ( )4مشاهده میشود که
شاخص اخالق پزشکی پزشکان کارفرما نسبت به پزشکان استخدامی به عدد  -1نزدیکتر
است .بنابراین می توان بر اساس نتایج این تحقیق ،تفاوت رفتار در این بخش را به وجود
 SIDنسبت داد.
ج) اثر دسترسی آسان بیماران
با بررسی مجدد جدول ( )0مشاهده میگردد که اثر دسترسی آسان برای تخصص زنان و
زایمان وجود دارد .در واقع بررسی اثر دسترسی به معنی پاسخ به این سؤال است که آیا
بعد از کنترل اثر  ،SIDبیماران مدت زمان معاینه خود را در مراکز با تراکم پزشک باالتر،
به دلیل امکان دسترسیهای چندین باره با هزینه کمتر ،کاهش میدهند؟ نتایج این
مطالعه حاکی از آن است که پاسخ این سؤال مثبت است .به طور کلی ،بر اساس یافتههای
مطالعه حاضر به نظر میرسد که بیمار نیز در بخشی از تصمیمگیری برای افزایش یا
کاهش مدت زمان معاینه و درمان سهیم است.

 -5نتیجهگیری
با توجه به وجود اطالعات نامتقارن در بازار سالمت و اهمیت بررسی رفتار پزشکان از یک
سو و افزایش روزافزون مخارج سالمت در کشورهای در حال توسعه ،بررسی راههای
جلوگیری از افزایش غیرضروری مخارج سالمت حائز اهمیت است .لذا مهمترین هدف
مطالعه حاضر این بود که با استفاده از اطالعات پرسشنامهای در سال  1931و به کارگیری
مدل نظری جاقر و جگرز ( )0222و روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی ( )HLMبه
ارزیابی عوامل مؤثر بر مدت زمان سپری شده در اتاق معاینه و بررسی فرضیه تقاضای
القایی در بین پزشکان متخصص زنان استان آذربایجان شرقی بپردازد .نتایج حاصل از این
مطالعه نشان میدهد که
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در بخش تخصص زنان القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان ( )SIDوجود دارد.
به طوری که پزشکان برای افزایش سود نقدی خود مدتزمان طی شده برای هر
بیمار را کاهش میدهند.
متخصصین زنان از نوع پزشکان متمایل به سود هستند و تمایل به حداکثرسازی
سود نقدی خود دارند.
اثر دسترسی آسان بیماران وجود دارد.
با توجه به نتایج مذکور پیشنهادات سیاستی زیر توصیه میگردد:
کاهش پذیرش دانشجویان رشته زنان در راستای کاهش رقابت و از بین بردن اثر
القایی
سیاستگذاریهای الزم جهت افزایش اطالعات بیماران در مورد مراقبتهای پزشکی
افزایش نظارت و کنترل سیستم سالمت جهت بهبود کیفیت معاینه و مشاوره توسط
پزشکان
برنامهریزی دقیق فضایی و آمایش سرزمین در مقیاس منطقهای و علمی جهت
تأسیس کلینیکها و مطبهای جدید در استان آذربایجان شرقی.
اتخاذ سیاست پذیرش دانشجویان پزشکی در تخصصهای مورد نیاز جامعه بر اساس
بیماریهای رایج
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