ویژهنامه صندوقهای بازنشستگی

مالقات با بحران

خوب اما ناکافی

ت وگو با عباس رشیدی ،درباره بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری
گف 
شهنازدیواندری

میگویند بیمه تکمیلی درمان پاشنه آشیل صنعت بیمه کشور است و اگر از حاال تدبیری اندیشیده نشود به زودی شاهد ورشکستگی
شرکتهای بیمه تجاری خواهیم بود .قبلتر بیمههای شخص ثالث اتومبیل هم زیان هنگفتی را متوجه شرکتهای بیمه کرده بود و حاال
افزایش چشمگیر تعرفههای درمان در کشور همزمان با اجرای طرح تحول سالمت بار مضاعفی بر دوش شرکتهای بیمهای گذاشته .در عین
حال بیمهشدگان تحت پوشش هم از خدمات ارائه شده در بیمه تکمیلی درمان ابراز نارضایتی میکنند .مسائل و مشکالتی که بازنشستگان
تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری در بخش درمان با آن مواجهاند را با عباس رشیدی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی
کشوری در میان گذاشتیم .او توضیح داد که بیمه آتیهسازان حافظ برای ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان طی مناقصه انتخاب شد و لزوما
همه شرکتهای بیمهای توانایی انجام چنین قراردادی را ندارند.

طرح :جمال رحمتی

منابع درمــان صندوق افراد تحت پوشــش
صندوق بازنشســتگی کشــوری از کجا تامین
میشود و آیا در تامین آن مشکلی وجود دارد؟

بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق کشوری شامل
بسته خرید خدماتیســت و با توجه به منابعي که
در اختیار صندوق بازنشستگي كشوري قرار دارد
تامین میشــود .منابع صندوق بازنشستگي از دو
محل تامین میشــود .منبع اول مبالغیست که از
بازنشســتگان در زمینه بیمههای درمان گرفته و
منبع دوم درصدی اســت که از وجوهات صندوق
تامین میشود.
براي تامين بســتههاي خريد خدمتي حضور يك
شــركت بيمه در اين مابين ضروري است .در این
راستا بســته خرید خدمتی بين شركتهاي بيمه
واجد شرايط به مناقصه گذاشته میشود .اینجاست
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که شرکتهای بیمه وارد عمل میشوند و شرکت
بیمهای که مناســبترین قیمــت را ارائه دهد به
عنوان برنده مناقصه انتخاب میشود.
چرا گروهــی از بازنشســتهها نســبت به
پوششدهی این خدمات درمانی ابراز نارضایتی
میکنند؟

حوزه بســتری فــوق تخصصــی و جراحیهای
تخصصی و فــوق تخصصی ماننــد جراحی مغز و
اعصاب ،جراحی ســتون فقــرات ،جراحی لگن،
مفصل ،پیوندهای کبد ،مغز و استخوان ،داروهاي
تخصصی و نیز بیماریهای صعب العالج طبق آنچه
در قرارداد تعیین شده پرداخت ميشود .بیمارانی
که مبتال به بیماریهاي سخت و خاص هستند و
درمانهای گران قيمت و جراحیهای تخصصی را

ميطلبند ،میتوانند تا سقف  17میلیون تومان از
بیمه درمانی صندوق بازنشستگان استفاده کنند.
خدمات پاراکلینیکی یا خدمات درمانی ســرپايي
دامنهای گسترده دارند و تمام آحاد جامعه از این
نوع خدمات درمانی استفاده میکنند .اگر قرار باشد
بیمههای صندوق بازنشســتگي بــه خدمات پایه
بپردازند مبلغ زیادی صرف بیماریها و درمانهای
جزئی میشــود .با جمع شــدن مبالغی که برای
درمانهای ســاده ارائه نمیشــود ،رقم میلیونی
ذخیره شــده که میتواند برای درمانهای خاص
مورد استفاده قرار بگیرد.
وقتی قرار اســت خدمتی  17میلیــون تومانی به
یک بازنشسته یا ذینفع داده شود حداقل  50فرد
بیمهپرداز باید یک سال بیمه پرداخت کنند تا يك
نفر بتواند از خدمت فوق تخصصی بهرهمند شود.

چرا بعضی بیمارستانها و مراکز درمانی از تاخیر در پرداخت شرکتهای
بیمه تکمیلی گالیه دارند؟

بیمههای درمان معموال بیمههای جانبی هستند و
اگر ریسک جامعه هدف باال باشد ضریب خسارات
بسیار باال است .بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی
چنین ریسکی را پذیرفته است .بستن قرار داد با
شــرکت بیمه گر به صورت کارمزدیست و حق
الزحمه کار به شرکت بیمهگر داده میشود .تمام
هزینه بیمارستان و درمان بازنشستهها بر طبق
قراردادی که صندوق منعقد کرده مســتقیما از
ناحیه صندوق پرداخت میشود .به محض اینکه
اسناد بیمارستانی به شــرکت بیمه گر بر مبنای
قرارداد بسته شده ارسال شود در کمترین زمان
ممکن بدهی که ناشــی از درمــان ارباب رجوع
بوده اســت ،مستقیما به حســاب بیمارستانها
صندق بازنشستگي با توجه به منابعی که در اختیار
دارد باید به شــیوهای منابع مالي را مدیریت کند
تا بازنشســتهای که دچار حادثه یا بیماری خاصی
میشــود بتواند از ســقف باالتری از بیمه درمانی
بهرهمند شود .بستههای خرید خدمت درمانی باید
در سطحی باشــد که منابع صندوق بازنشستگی
بیمه بتواند پاســخگوی جامعه تحت پوشش خود
باشــد .اگر برای درمانهای سطحی یا آزمایشات
غیرتخصصی و خاص سقف مبالغ نامشخص باشد
منابع بیمه به سرعت بلعیده خواهد شد .رتبهبندی
خدمات درمانی توسط کارشناسان مربوطه انجام
میشود .ابراز نارضايتي بازنشســتگان از ناآگاهي
آنها است».
با توجه به مشــکالتی که وجود دارد ،صندوق
بازنشستگی کشوری چرا برای تحت پوشش قرار
دادن هزینههای درمان بازنشستگان اقدام کرده؟

 طبق قانــون ،مــاده  37برنامه پنجــم صندوق
بازنشســتگی کشــوری مکلف به اجــرای بیمه

بیمارانی که مبتال به بیماریهاي سخت و
خاص هستند و درمانهای گران قيمت و
جراحیهای تخصصی را ميطلبند ،میتوانند
تا سقف  17میلیون تومان از بیمه تکمیلی
درماناستفاده کنند

بازنشســتگان نیســت .صندوق بازنشســتگی به
جهت اینکه احســاس کرد جامعه هدف جامعهای
آســیب پذیراســت و به خدمات اين صندوق نياز
دارد همچنــان پا برجا مانده اســت .اگــر منابع
صندوق پاســخگو بود قطعا ســقف سایر خدمات
درمانی نیز بــاال میرفت .با اجــرای طرح تحول
سالمت ،بازنشستگان میتوانند بخشی از نیازهای
درمانی خود را با این طرح مدیریت و بیمه صندوق
بازنشستگی را برای مواقع خاص و ضروری استفاده
کنند .بازنشســتگان باید بداننــد مبلغی که برای
بیمه پرداخت میکنند آیا قیمت درمان آنهاست؟
یا هزینههای دیگری نیز وجود دارد که از طریقی
دیگر تامین میشود.
مجلس هیــچ مصوبــهای بــرای بیمــه درمان

واریز میشــود .قرارداد صندوق بازنشســتگی
قرارداد سرانهای نیست .شرکت بیمهگر صندوق
بازنشســتگی کشــوری ،بیمه آتیهسازان حافظ
است .آتیهسازان حافظ مکلف شده که بر مبنای
قراردادی که با بیمارســتانها منعقد میکند به
سرعت و با ارسال اسناد بیمارستان در کمترین
زمان ممکن ،پرداختها را انجام دهد .در سال96
هیچ تاخیــری از جانب صندوق بازنشســتگی
در خصــوص پرداختهای بیمارســتانی وجود
نداشته است .بیمارستانها در جایی خارج از بیمه
بازنشستگان دچار مشکل هستند يا در فرستادن
اســناد نواقصي وجود دارد كــه پرداختها را به
تاخير مياندازد.
بازنشستگان نداشته .صندوق بازنشستگی کشوری
مبلغی را از حقوق بازنشســته کم میکند تا بتواند
برای یک ســال او را تحت بیمه درمان قرار دهد.
براي نمونه صندوق بیمه بازنشســتگی کشــوری
خدمات آزمایشگاهی را تا سقف  320هزار تومان
پوشش میدهد .اگر افراد از مراکز درمان خصوصی
اســتفاده کنند تنها یــک دوره میتواننــد از این
تخفیفات بهره ببرند ،اما استفاده از مراکز درمانی
دولتی این امــکان را به چندین مرتبــه افزایش
میدهد .اســتفاده از بیمارســتانهای خصوصی
و مراکــز درمــان لوکس و الکچــری هزینههای
درمان باالیــی دارد و تخفیفات بیمههای صندوق
بازنشســتگی دردی از افراد تحت پوشــش را دوا
نمیکند».
آیا دولت هم در این بخــش به صندوق کمک
مالی میکند؟

بیمارانی که به بیمارستانهای طرح تحول سالمت
مراجعه کنند اغلب هزینهها را از طریق طرح تحول
ســامت دريافت ميكنند .در نظام سالمت ،بیمه
ســامت به عنوان بیمه پایه محسوب میشود .فرد
شــاغل از زمان شــروع به کار تحت پوشش بیمه
ســامت قرار میگیرد و تا زمانی که فــرد در قید
حیات است میتواند از این بیمه بهرهمند شود .بیمه
ســامت یک بیمه اجباری نیز محسوب میشود.
بیمه صندوق بازنشستگی بر اســاس قانون برنامه
پنجم ممنوع شده است .در اين راستا بیمه صندوق
بازشســتگی به عنوان مازاد بیمه پایه وجود دارد.
این بیمه از ســهم بودجه ســنواتی دولت استفاده
نمیکند و به مدت سه سال است که بودجه صندوق
بازنشستگان قطع شده اســت .ریسک قبول بیمه
درمان بازنشستگان در مقوله درمان بسیار باال است.
در اين راستا امکان اینکه بتوان صد درصد خدمات
مازاد عالوه بر بیمه پایه در صندوق بازنشســتگی
وجود داشته باشد ،نیســت .برخی از بازنشستگان
که شرایط باالتری دارند مستقیما با برخی خدمات
کمکرســان درمانی وارد مذاکره میشوند و بسته
سومیرا تعریف میکنند .با توجه به محدودیتهایی
که در تمام سیستمهای اجرایی وجود دارد نمیتوان
سه بیمه را در یک بیمه ادغام کرد .به این جهت است
که این شاخهها به وجود آمده است.

شرکت بیمهای طرف قرارداد با صندوق کشوری
طی چه فرآیندی انتخاب میشود؟

این قرارداد در سطح کشور جزو یکی از قراردادهای
سنگین بیمهای است .ارقام بســیار باال و گردش
بســیار باالیی در بیمه بازنشستگان وجود دارد .به
جهت باال بودن جمعیت هدف در ســطح کشور،
تنها چند شــرکت از عهده انجام چنین قراردادی
برمیآیند.
بیمههایی کــه از عهــده چنين جامعــه هدفي
برمیآیند ،شامل بیمه ایران ،بیمه دانا ،بیمه البرز،
بیمه آتیهسازان حافظ و دو بیمه دیگر هستند .تنها
شش بیمه توان انجام بیمه تکمیلی بازنشستگان
را دارند .از لحــاظ قانون ،انتخاب شــرکت بیمه
مورد نظر باید به صورت مناقصهای صورت بگیرد.
امسال نیز بیمه آتیهســازان حافظ به دلیل تجربه
باالیی که در حــوزه درمان دارد موفــق به برنده
شــدن در مناقصه شده اســت 18 .سال است که
این مناقصه بین شرکتهای بیمه متقاضی انجام
میشود .بخشــی از نارضایتی که در حال حاضر
وجود دارد مربوط به تقاضا و مطالبات مردم است.
بازنشستگان درخواســت خدمات بیشتری را در
بسته خدماتی خود دارند و نیز تمایل دارند برخی
حوزهها مانند دندانپزشکی ،دارو و غیره اضافه شود.
به دلیل امکانات محدود ،شــرایطی وجود ندارد
که بتوان به راحتی تصمیمگیــری کرد .ناظراني
در شــركت آتيهســازان حافظ از طرف صندوق
بازنشستگی در بیمارستانها و بیمه وجود دارند كه
در صورت تخلف بيمه آتيهسازان حافظ اقدامات
الزم را انجام ميدهند.
آیا برنامــهای برای افزایش ســقف تعهدات
بیمهگذار جهت رفاه بیشتر بازنشستگان وجود
دارد؟

طبق مصوبه جدید در سال جاری سقف حوزههای
مختلــف درمانی بــرای بیمه شــدگان صندوق
بازنشستگي كشوري افزایش داشته است .بستري

وقتی قرار است خدمتی  17میلیون تومانی
به یک بازنشسته یا ذینفع داده شود حداقل
 50فرد بیمهپرداز باید یک سال بیمه
پرداخت کنند تا يك نفر بتواند از خدمت فوق
تخصصی بهرهمند شود

تخصصــي جراحيهاي تخصصي بــه 17ميليون
تومان ،بســتري عمومي و خدمــات عمومي یک
ميليون و  500هزار تومان ،خدمات درماني سرپايي
650هزار تومان ،خدمات آزمايشگاهي  320هزار
تومان و اعمال مجاز ســرپايي به 350هزار تومان
رســیده اســت .خدمات راديولوژي ،راديوگرافي
و غيره جزو قرارداد سال گذشــته نبوده است كه
از ابتداي شــهريور سال  96تا ســقف 150هزار
تومان بیمه شدگان ميتوانند از آن استفاده كنند.
آمبوالنس داخل شــهری  85هــزار تومان و براي
هواپيما  300هزار تومان نیز در نظر گرفته شــده
است .حذف و اضافه بيمه شدگان تا  25آبان سال
جاری با مراجعه به شــعب مورد نظر آتیهســازان
حافظ امکانپذیر است.
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