
 پژوهش عنوان

 صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگانبه درمان  یلیتکم یمهبشناسی ارائه  ارزیابی و آسیب

 

 مسئله یحو تشر یانب

بگیران،  وظیفه در جهت کمک به حفظ سالمتی بازنشستگان و افراد تحت تکفل ایشان وصندوق بازنشستگی کشوری 

های سنگین  و جلوگیری از تحمیل هزینهپایه، ارائه خدمات درمانی مناسب  های مازاد بر بیمۀ جبران بخشی از هزینه

نفر میلیون  2 تعداد حال حاضر نیز اجرا گذاشته است و در ها قبل به سال طرح بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را از درمان،

 داده است. بگیران را تحت پوشش قرار تکفل آنان و وظیفه بازنشستگان و افراد تحت از

بازنشستگان و افراد  کارمندان، اند مکلفی اجرای یها دستگاه( قانون مدیریت خدمات کشوری، 58ماده ) موجب به که هرچند

در خصوص بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان  گذار قانون ؛ ورا تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهند خودتحت تکفل 

علیرغم عدم این صندوق  ذلک معنکرده است،  ینیب شیپی تکلیفی برای صندوق بازنشستگی کشوری اجرای یها دستگاه

بودجه سالیانه کل کشور برای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، کماکان این  اخیر در یها سال دراعتبار الزم  ینیب شیپ

خسارت درمان از محل اعتباری که با  یها نهیهز .اجرا گذاشته استبه  است مهم و پرهزینه یها طرح ازطرح را که یکی 

% 58که سهم صندوق در آن بیش از  شودمیگردیده، پرداخت  نیتأمو صندوق بازنشستگی کشوری  شده مهیبمشارکت 

حداکثر  االمکان یحت تا شدهتالش بسیار مالی  یکمبودها ومشکالت  با وجود .شود یم نیتأمو از محل منابع داخلی  بوده

 خدمات چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی به بازنشستگان ارائه شود.

 

 :پژوهشضرورت انجام 

آن اجرای  باها و مخاطراتی که با توجه به تحمیل بار مالی فراوان این طرح به صندوق بازنشستگی کشوری و آسیب

ای، بار مالی ترین مراکز هزینهن زمینه با هدف شناسایی عمدهلذا انجام پژوهشی عمیق در ایود، شصندوق تواند متوجه  می

توانند محل بروز مخاطرات اخالقی و سوءاستفاده از طرح ای که میناشی از آنها، و در عین حال شناسایی مراکز هزینه

 د، الزم و ضروری است.شومذکور 

 

 شرح خدمات:

 درمان توسط صندوق بازنشستگی کشوریالزامات )قانونی( ارائۀ طرح بیمه تکمیلی  -

 ای طرح بیمه تکمیلیترین مراکز هزینهشناسایی عمده -

 تواند محل بروز مخاطرات اخالقی قرار گیردای که میشناسایی و معرفی مراکز هزینه -


