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الف

خالصه یافته ها

ــر  √ ــت. ه ــوده اس ــتگان ب ــداد بازنشس ــش از تع ــی بی ــه تکمیل ــای بیم ــداد پرونده ه تع
ــود  ــی خ ــه تکمیل ــار از بیم ــک ب ــش از ی ــی بی ــورد بررس ــول دوره م ــته در ط بازنشس
ــدوق  ــتگان صن ــداد کل بازنشس ــال 1394 تع ــای س ــت. )در انته ــرده اس ــتفاده ک اس
1,046,838 نفــر بــوده ولــی در دوره مــورد بررســی تعــداد پرونده هــای بیمــه تکمیلــی 

ــت.( ــوده اس ــره ب 1,463,528 فق
ــی 3,640  √ ــدگان اصل ــرای بیمه ش ــتگی  ب ــدوق بازنشس ــی صن ــای پرداخت کل هزینه ه

ــود شــرکت های تحــت پوشــش در  ــادل 15 درصــد از س ــه مع ــوده ک ــال ب ــارد ری میلی
ــوده اســت. ســال 1394 ب

ــده  √ ــراد بیمه ش ــت اف ــوری باب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــای پرداخت کل هزینه ه
تحــت تکفــل 2,632 میلیــارد ریــال بــوده کــه بیــش از 72 درصــد هزینــه مربــوط بــه 

ــت. ــی اس ــدگان اصل بیمه ش
ــات »تشــخیص  √ ــداد پرونده هــای پزشــکی تشــکیل شــده در بخــش خدم بیشــترین تع

درمانــی غیربیمارســتانی« و »خدمــات آزمایشــگاهی« اســت.
بیشــترین هزینــه تحمیــل شــده بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از محــل بیمه هــای  √

تکمیلــی بیمه شــدگان اصلــی مربــوط بــه خدمــات »بســتری فــوق تخصصــی و 
بیمــاران خــاص« و »بســتری عمومــی و برخــی خدمــات ســرپایی گران قیمــت« اســت. 
ــده  ــت ش ــوع خدم ــن دو ن ــرف ای ــا ص ــد کل هزینه ه ــش از  75 درص ــه بی به طوری ک

اســت.
ــکی،  √ ــای پزش ــی زن از کل پرونده ه ــدگان اصل ــدی بیمه ش ــهم 41 درص ــم س علی رغ

ــا را  ــد از کل هزینه ه ــا 34 درص ــروه تنه ــن گ ــی ای ــه تکمیل ــکی بیم ــای پزش هزینه ه
ــات پزشــکی  ــه خدم ــان داشــت ک ــوان اذع ــذا می ت ــود اختصــاص داده اســت. ل ــه خ ب
ارائه شــده بــه مــردان از هزینــۀ باالتــری نســبت بــه خدمــات پزشــکی زنــان برخــوردار 

بوده  انــد.
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حــدود 70 درصــد پرونده هــا در ده اســتان تهــران، اصفهــان، فــارس، مازنــدران،  √
خراســان رضــوی، گیــالن، آذربایجــان شــرقی، خوزســتان، آذربایجــان غربــی و کرمــان 

ــد. ــدی برخوردارن ــهم 30 درص ــر از س ــتان دیگ ــده و 21 اس ــکیل ش تش
ــدگان  √ ــی بیمه ش ــه تکمیل ــکی بیم ــای پزش ــای پرونده ه ــد از هزینه ه ــدود 60 درص ح

اصلــی در شــش اســتان تهــران، خراســان رضــوی، اصفهــان، فــارس، گیــالن و مازندران 
صــرف شــده اســت.

مقایســۀ هزینــۀ متوســط هــر پرونــده پزشــکی طــی دورۀ مــورد بررســی بــه تفکیــک  √
هــر اســتان نشــان می دهــد کــه هزینــۀ اختصاص داده شــده بــه هــر پرونــده در هشــت 
اســتان تهــران، سیســتان و بلوچســتان، البــرز، خوزســتان، خراســان رضــوی، هرمــزگان، 

گیــالن و یــزد بیــش از متوســط کشــور بــوده اســت.
اســتان سیســتان و بلوچســتان در شــاخص هزینــه متوســط در جایــگاه دوم و باالتــر از  √

متوســط هزینــه کل کشــور قــرار گرفتــه اســت کــه بســیار قابــل تأمــل اســت.
از منظــر هزینه هــای بیمــه تکمیلــی افــراد تحــت تکفــل بیــش از 60 درصــد از  √

ــب در  ــه ترتی ــل ب ــراد تحــت تکف ــی اف ــه تکمیل ــای پزشــکی بیم ــای پرونده ه هزینه ه
شــش اســتان تهــران، فــارس، مازنــدران، اصفهــان، خراســان رضــوی و گیــالن صــرف 

شــده اســت.
مقایســۀ هزینــۀ متوســط هــر پرونــده پزشــکی طــی دورۀ مــورد بررســی بــه تفکیــک  √

ــت  ــد در هش ــر پرون ــه ه ــده ب ــۀ اختصاص داده ش ــه هزین ــد ک ــان می ده ــتان ها نش اس
ــزد، خراســان رضــوی، خوزســتان، گیــالن، کرمــان و قزویــن  ــرز، ی اســتان تهــران، الب

ــوده اســت. بیــش از متوســط کشــور ب
ســهم زنــان بازنشســته از پرونده هــای پزشــکی نســبت بــه ســهم ایشــان از کل بازنشســته ها  √

بیشــتر بوده اســت.
ســهم مــردان بیمه شــده اصلــی از بــار مالــی وارده شــده بــه صنــدوق بازنشســتگی بیشــتر  √

از زنــان بــوده اســت.
اســتان تهــران باالتریــن تعــداد از بازنشســتگان و افــراد تحــت تکفــل را دارد و بــه همیــن  √



 ت

ترتیــب باالتریــن تعــداد پرونده هــای پزشــکی و باالتریــن میــزان هزینــه درمــان بــرای ایــن 
افــراد را نیــز داشــته اســت.

ــدگان  √ ــکی بیمه ش ــای پزش ــری از پرونده ه ــهم باالت ــور س ــمالی کش ــتان ش ــه اس س
ــته اند. ــل داش ــت تکف ــراد تح ــداد اف ــتگان و تع ــداد بازنشس ــهم از تع ــه س ــبت ب نس

اســتان تهــران باالتریــن ســهم از هزینه هــا و اســتان های خراســان جنوبــی و خراســان  √
ــته اند. ــدگان را داش ــای بیمه ش ــهم از هزینه ه ــن س ــمالی کمتری ش





1 

مقدمه

ــرای  ــوادث ب ــروز ح ــاری و ب ــگام بیم ــی در هن ــای اجتماع ــتن بیمه ه ــا داش ــروزه تنه ام
ــتان ها،  ــی در بیمارس ــل جراح ــتری و عم ــای بس ــت. هزینه ه ــی نیس ــدگان کاف بیمه ش
فشــار مالــی فراوانــی را بــه افــراد وارد می کنــد. بــه همیــن منظــور ســازمان های دولتــی 
و خصوصــی کــه تعــداد کارکنــان آنهــا و افــراد تحــت تکفل شــان بیــش از 70 نفــر باشــند 
ــد. در  ــرار دهن ــی ق ــان تکمیل ــۀ درم ــش بیمه نام ــت پوش ــا را تح ــن گروه ه ــد ای می توانن
ــوع بیمــۀ گروهــی درمــان تکمیلــی، پرداخــت هزینه هــای بیمارســتانی و جراحــی  ایــن ن
ــه  ــود. ب ــد می ش ــه تعه ــرایط بیمه نام ــق ش ــی طب ــوادث احتمال ــاری و ح ــی از بیم ناش
همیــن منــوال، بازنشســتگاِن صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از طریــق بیمــه آتیه ســازان 
حافــظ تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی درمــان قــرار گرفته انــد، کــه ســاالنه بــار هزینــه ای 

ــد.  ــل می کن ــدوق تحمی ــه صن ــل توجهــی را ب قاب
بــر ایــن اســاس، گــزارش حاضــر بــه تحلیــل اطالعــات آمــاری مربــوط بــه هزینه های 
بیمــه تکمیلــی درمــان جامعــه تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه تفکیــک 
دو بخــش بیمه شــدگان اصلــی )بازنشســته و ازکارافتــاده( و تحــت تکفــل در بــازه زمانــی 
1394/6/1 تــا 1395/5/31 پرداختــه اســت. تمامــی اطالعــات موجــود در ایــن گــزارش از 

صنــدوق بازنشســتگی کشــوری دریافــت شــده اســت.
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1- بررسی هزینه های بیمه تکمیلی 
1-1- هزینه های بیمه تکمیلی بیمه شدگان اصلی

تعــداد کل بازنشســتگان و ازکارافتــادگان تحــت پوشــش صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در 
انتهــای ســال 1394 معــادل 1,046,838 نفــر بــوده کــه 36 درصــد آنــرا زنــان و 64 درصــد 

را مــردان تشــکیل می دهنــد.

جدول 1- تعداد بازنشستگان کل کشور به تفکیک جنسیت

مردزنتعداد بازنشستگان کل کشور

1,046,838
سهمتعدادسهمتعداد

368,984%36665,771%64

تعــداد کل پرونده هــای پزشــکی بیمــه تکمیلــی بیمه شــدگان اصلــی طــی دورۀ 
1394/6/1 تــا 1395/5/31، 1,463,528 فقــره بــوده کــه از ایــن تعــداد زنــان 41 درصــد و 

ــد. ــاص داده  ان ــود اختص ــه خ ــا را ب ــد از کل پرونده ه ــردان 59 درص م

جدول 2- تعداد پرونده های پزشکی بیمه شدگان اصلی 

مردزنتعداد پرونده های پزشکی بیمه شده اصلی

1,463,528
سهمتعدادسهمتعداد

602,156%41861,372%59

ــداد کل  ــه تع ــرد، اول اینک ــاره ک ــوان اش ــه می ت ــه دو نکت ــداول )1( و )2( ب ــا مقایســه ج ب
ــدوق بازنشســتگی کشــور  ــداد کل بازنشســتگان صن ــدگان از تع ــای پزشــکی بیمه ش پرونده ه
بیشــتر بــوده اســت. بــه عبارتــی دیگــر هــر بازنشســته در طــول دوره مــورد بررســی بیــش از یک 
بــار از بیمــه تکمیلــی خــود اســتفاده کــرده اســت. دوم اینکــه، بــا توجــه بــه باالتــر بــودن ســهم 
زنــان از پرونده هــای پزشــکی نســبت بــه ســهم آنهــا از تعــداد کل بازنشســتگان، می تــوان گفــت 

کــه وضعیــت ســالمت مــردان طــی دورۀ مــورد بررســی بهتــر از زنــان بــوده اســت.
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جدول 3- هزینه های پزشکی پرداختی صندوق بازنشستگی بابت بیمه شده اصلی )میلیون ریال(

مردزنجمع کل هزینه های صندوق
متوسط هزینه هر 

پرونده

3,640,542
مردزنسهمهزینهسهمهزینه

1,253,547%342,386,994%6622.8

ــتگی   ــدوق بازنشس ــی صن ــای پرداخت ــود کل هزینه ه ــه می ش ــه مالحظ همانطورک
ــال )34  ــارد ری ــه 1,253 میلی ــوده ک ــال ب ــارد ری ــی 3,640 میلی ــدگان اصل ــرای بیمه ش ب
ــت.  ــوده اس ــردان ب ــهم م ــد( س ــال )66 درص ــارد ری ــان و 2,386 میلی ــهم زن ــد( س درص
ــه  ــی ب ــورد بررس ــی دورۀ م ــردان  ط ــان و م ــکی زن ــای پزش ــه پرونده ه ــط هزین متوس
ترتیــب معــادل 2,081,765  و 2,771,154 ریــال بــوده اســت. علی رغــم ســهم 41 
ــای  ــدول 2(، هزینه ه ــکی )ج ــای پزش ــی زن از کل پرونده ه ــدگان اصل ــدی بیمه ش درص
پزشــکی بیمــه تکمیلــی ایــن گــروه تنهــا 34 درصــد از کل هزینه هــا را بــه خــود اختصــاص 
ــه مــردان از  ــوان اذعــان داشــت کــه خدمــات پزشــکی ارائه شــده ب ــذا می ت داده اســت. ل

ــد.  ــوردار بوده  ان ــان برخ ــات پزشــکی زن ــه خدم ــری نســبت ب ــۀ باالت هزین
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جدول 4- تعداد پرونده های پزشکی بیمه شدگان اصلی به تفکیک نوع خدمت دریافتی و هزینه های آن 
به تفکیک جنسیت و کل و سهم هزینه هر خدمت از کل هزینه ها 

نوع خدمت

کلمردزن

تعداد 
پرونده

هزینه 
)میلیون 

ریال(

تعداد 
پرونده

هزینه 
)میلیون 

ریال(

تعداد 
پرونده

هزینه 
)میلیون 

ریال(

سهم از 
هزینه کل 

)درصد(

8,57914,2519,81719,36718,39633,6180.9سایر

خدمات 
214,673129,213314,349171,137529,022300,3508.3آزمایشگاهی

بستری فوق 
تخصص و بیماران 

خاص
57,507285,13877,021699,246134,528984,38427.0

بستری عمومی 
و برخی خدمات 
سرپایی گران قیمت

48,677557,900121,8621,203,935170,5391,762,83648.4

خدمات 
تشخیص درمانی 

غیربیمارستانی
259,348255,862322,205281,264581,553537,12714.8

اعمال مجاز 
13,06410,96515,16111,32328,22522,2880.6سرپایی

آمبوالنس شهری 
3082179577191,2659370.0و بین شهری

602,1561,253,547861,3722,386,9941,463,5283,640,542100جمع کل

ــداد  ــده تع ــه ش ــکی ارائ ــات پزش ــی خدم ــه در تمام ــد ک ــان می ده ــدول )4( نش ج
پرونده هــای پزشــکی مــردان بیشــتر از زنــان اســت. بیشــترین تعــداد پرونده هــای پزشــکی 
ــات  ــتانی« و »خدم ــی غیربیمارس ــخیص درمان ــات »تش ــش خدم ــده در بخ ــکیل ش تش
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آزمایشــگاهی« اســت. امــا در بررســی هزینه هــا مالحظــه می شــود کــه بیشــترین 
ــی  ــدوق بازنشســتگی کشــوری از محــل بیمه هــای تکمیل ــه صن ــل شــده ب ــه تحمی هزین
بیمه شــدگان اصلــی مربــوط بــه خدمــات »بســتری فــوق تخصصــی و بیمــاران خــاص« و 
ــش  ــه بی ــرپایی گران قیمــت« اســت. به طوری ک ــات س ــی و برخــی خدم »بســتری عموم
ــوط  ــی مرب ــدگان اصل ــی بیمه ش ــه تکمیل ــکی بیم ــای پزش ــد از کل هزینه ه از 48 درص
ــد از کل  ــت« و 27 درص ــرپایی گران قیم ــات س ــی خدم ــی و برخ ــتری عموم ــه »بس ب
ایــن هزینه هــا مربــوط بــه »بســتری فــوق تخصــص و بیمــاران خــاص«  می باشــد. بــه 
ــده و 25  ــت ش ــوع خدم ــن دو ن ــرف  ای ــا ص ــد کل هزینه ه ــش از  75 درص ــی بی عبارت

ــه  پنــج خدمــت دیگــر تعلــق  دارد. درصــد مابقــی ب

جدول 5- متوسط هزینه هر پرونده پزشکی بیمه شدگان اصلی به تفکیک زن و مرد و نوع خدمت 
)میلیون ریال(

هزینه متوسط کلهزینه متوسط مردهزینه متوسط زننوع خدمت

1.61.91.8سایر
0.60.540.56خدمات آزمایشگاهی

4.997.3بستری فوق تخصصی و بیماران خاص
11910بستری عمومی و برخی خدمات سرپایی گران قیمت

0.980.870.92خدمات تشخیص درمانی غیربیمارستانی
0.830.740.78اعمال مجاز سرپایی

0.70.750.74آمبوالنس شهری و بین شهری
22.72.4جمع کل

همانطــور کــه در جــدول )5( مشــاهده می شــود، باالتریــن متوســط هزینــۀ هــر پرونــدۀ 
پزشــکی بیمــه تکمیلــی هماننــد کل هزینه هــا بــه دو خدمــت »بســتری فــوق تخصــص 
و بیمــاران خــاص« و »بســتری عمومــی و برخــی خدمــات ســرپایی گران قیمــت« تعلــق 
ــی  ــی و برخ ــتری عموم ــگاهی، بس ــات آزمایش ــدۀ خدم ــر پرون ــاس، ه ــن اس ــر ای دارد. ب
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خدمــات ســرپایی گران قیمــت، تشــخیص درمانــی غیربیمارســتانی و اعمــال مجــاز 
ــن  ــه همی ــته اند. ب ــردان داش ــا م ــه ب ــتری در مقایس ــۀ بیش ــان هزین ــرای زن ــرپایی ب س
منــوال خدمــات بســتری فــوق تخصــص و بیمــاران خــاص، آمبوالنــس شــهری و بیــن 
شــهری و ســایر خدمــات پزشــکِی مــردان از هزینــۀ باالتــری نســبت بــه زنــان برخــوردار 

بوده انــد.    

1-2- هزینه های بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل

ــال 1394  ــدوق بازنشســتگی کشــوری در س ــاری صن ــالنامه آم ــات س ــاس اطالع ــر اس ب
ــا  ــه ب ــود ک ــر ب ــون نف ــدوق 2 میلی ــی صن ــۀ تکمیل ــراد تحــت پوشــش بیم ــداد کل اف تع
ــوردار از  ــل برخ ــراد تحــت تکف ــداد اف ــی از آن، تع ــر بیمه شــدۀ اصل کســر 1,046,838 نف
ــه  ــوط ب ــی مرب ــرآورد می شــود. اطالعــات بیمــه تکمیل ــر  ب ــی  953,162 نف بیمــه تکمیل
ایــن افــراد نشــان می دهــد کــه تعــداد کل پرونده هــای پزشــکی  آنهــا طــی دورۀ مــورد 
بررســی 1,156,122 فقــره بــوده کــه 94 درصــد از ایــن تعــداد مربــوط بــه زنــان و فقــط 6 

درصــد آن مربــوط بــه مــردان اســت.

جدول 6- اطالعات مربوط به تعداد پرونده های پزشکی بیمه شدگان تحت تکفل

مردزنتعداد پرونده افراد تحت تکفل

1,156,122
سهمتعدادسهمتعداد

1,092,510%9463,612%6

ــت  ــدوق بازنشســتگی کشــوری باب ــی صن ــای پرداخت ــدت، کل هزینه ه ــن م ــی ای ط
افــراد بیمه شــده تحــت تکفــل 2,632 میلیــارد ریــال بــوده کــه 2,470 میلیــارد ریــال آن 
مربــوط بــه زنــان و فقــط 161 میلیــارد ریــال مربــوط بــه مــردان بــوده اســت کــه ســهم 
هــر یــک از آنهــا تقریبــًا بــه همــان ترتیــب سهم شــان در تعــداد پرونده هــا، یعنــی زنــان 

94 درصــد و مــردان 6 درصــد، بــوده اســت.
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جدول 7- اطالعات مربوط به هزینه های پزشکی پرداختی صندوق بازنشستگی بابت بیمه شده 
تحت تکفل )میلیون ریال(

جمع کل هزینه های صندوق
متوسط هزینه هر پروندهمردزن

مردزنسهمهزینهسهمهزینه

2,632,2372,470,285%94161,952%62.22.5

چنانچــه مالحظــه می شــود، متوســط هزینــه پرونــده پزشــکی زنــان و مــردان تحــت تکفــل 
تقریبــاً بــا هــم برابر نــد. 

جدول 8- تعداد پرونده های پزشکی بیمه شدگان تحت تکفل به تفکیک نوع خدمت دریافتی و هزینه های 
آن به تفکیکی جنسیت و سهم هزینه هر نوع خدمت از هزینه کل )هزینه: میلیون ریال/سهم: درصد(

نوع خدمت

کلمردزن

هزینهتعداد پرونده
تعداد 
پرونده

هزینهتعداد پروندههزینه
سهم از 
هزینه کل

13,36920,9676021,21513,97122,1830.8سایر

394,357223,23022,66512,547417,022235,7779.0خدمات آزمایشگاهی
بستری فوق تخصص 

و بیماران خاص
81,529487,9925,01430,00686,543517,99819.7

بستری عمومی و 
برخی خدمات سرپایی 

گران قیمت
123,1701,291,1539,66494,870132,8341,386,02352.7

خدمات تشخیص 
درمانی غیر بیمارستانی

457,800428,82423,40221,454481,202450,27817.1

21,35717,4912,1671,78723,52419,2780.7اعمال مجاز سرپایی
آمبوالنس شهری و 

بین شهری
92862798731,0267000.0

1,092,5102,470,28563,612161,9521,156,1222,632,238100جمع کل
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ــی،  ــدگان اصل ــد بیمه ش ــل همانن ــت تکف ــراد تح ــکی اف ــای پزش ــن پرونده ه در بی
ــر بیمارســتانی« و  ــی غی ــه »خدمــات تشــخیص درمان ــق ب ــده متعل ــداد پرون بیشــترین تع
ــی،  ــدگان اصل ــد بیمه ش ــز همانن ــه ای نی ــر هزین ــت. از منظ ــگاهی« اس ــات آزمایش »خدم
ــات  ــروه خدم ــه دو گ ــوط ب ــل مرب ــت تکف ــراد تح ــی اف ــۀ تکمیل ــه بیم ــترین هزین بیش
ــا 53 درصــد و »بســتری  ــات ســرپایی گران قیمــت« ب ــی و برخــی خدم »بســتری عموم
فــوق تخصــص و بیمــاران خــاص« بــا 20 درصــد  اســت. بــه عبارتــی  حــدود 73 درصــد 
ــه  ــی ب ــن دو خدمــت خــاص و 27 درصــد مابق ــه ای ــوط ب از کل هزینه هــای مذکــور مرب

ــت. ــته اس ــق داش ــا تعل ــایر هزینه ه س

جدول 9- متوسط هزینه هر پرونده پزشکی بیمه شدگان تحت تکفل به تفکیک زن و مرد )میلیون ریال(

جمع کلهزینه متوسط مردهزینه متوسط زننوع خدمت

1.521.6سایر

0.560.550.56خدمات آزمایشگاهی
5.985.986بستری فوق تخصص و بیماران خاص

109.810بستری عمومی و برخی خدمات سرپایی گران قیمت
0.930.910.93خدمات تشخیص درمانی غیر بیمارستانی

0.810.820.81اعمال مجاز سرپایی
0.670.740.69آمبوالنس شهری و بین شهری

2.22.52.2جمع کل

ــت  ــتگی باب ــدوق بازنشس ــای صن ــی و هزینه ه ــار مال ــی ب ــون اصل ــوع کان در مجم
بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان و افــراد تحــت تکفــل آنهــا متعلــق بــه دو خدمــت »بســتری 
ــرپایی  ــات س ــی خدم ــی و برخ ــتری عموم ــاص« و »بس ــاران خ ــص و بیم ــوق تخص ف

گران قیمــت« اســت.
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2- بررسی آمار بیمه تکمیلی به تفکیک استان ها

بررســی آمــاری تعــداد پرونده  هــای پزشــکی بیمه هــای تکمیلــی و هزینه هــای مرتبــط بــا 
آنهــا در اســتان  های مختلــف، جایــگاه هــر یــک از اســتان ها از کل بــار هزینــه ای نســبت 

ــه ســایر اســتان ها و متوســط کشــور را نشــان می دهــد. ب

2-1- بررسی آمار بیمه تکمیلی بیمه شدگان اصلی به تفکیک استان ها 

ــدگان  ــی بیمه ش ــه تکمیل ــۀ بیم ــده و هزین ــای تشکیل ش ــداد پرونده ه ــدول )10( تع ج
اصلــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه تفکیــک اســتان بــه همــراه ســهم هــر یــک از 

اســتان ها از تعــداد پرونده هــا و کل هزینه هــا نشــان می دهــد. 

جدول 10- تعداد پرونده و هزینه پزشکی بیمه شدگان اصلی و سهم هر استان از پرونده ها و هزینه ها

استان

هزینه پرونده )میلیون ریال و درصد(تعداد پرونده )فقره/درصد(

کلمردزن
سهم 

از 
پرونده

کلمردزن
سهم 

از 
هزینه

آذربایجان 
شرقی

25,33743,50368,8404.748,669111,007159,6764.4

آذربایجان 
غربی

15,94328,99944,9423.129,22262,84992,0722.5

5,45115,15220,6031.48,30028,27036,5701.0اردبیل

46,21563,624109,8397.586,541170,954257,4957.1اصفهان

19,82717,74537,5722.644,16260,281104,4422.9البرز

2,5389,22111,7590.84,22320,60124,8240.7ایالم

3,9428,69812,6400.97,58622,54930,1350.8بوشهر
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استان

هزینه پرونده )میلیون ریال و درصد(تعداد پرونده )فقره/درصد(

کلمردزن
سهم 

از 
پرونده

کلمردزن
سهم 

از 
هزینه

134,666135,092269,75818.4352,827516,034868,86123.9تهران

چهارمحال 
بختیاری

5,3078,98114,2881.07,67816,58924,2670.7

خراسان 
جنوبی

4,4878,10112,5880.96,29516,62622,9210.6

خراسان 
رضوی

44,19159,000103,1917.193,628176,043269,6727.4

خراسان 
شمالی

4,0515,9159,9660.77,38113,11720,4990.6

17,89438,75456,6483.939,850117,507157,3564.3خوزستان

7,17811,69118,8691.313,75427,13940,8931.1زنجان

8,46915,39223,8611.615,36034,14249,5021.4سمنان

سیستان و 
بلوچستان

5,64511,80017,4451.212,97235,76248,7341.3

46,12563,523109,6487.588,392164,254252,6466.9فارس

10,19111,11221,3031.520,03730,46350,4991.4قزوین

4,4318,52812,9590.98,79919,63628,4360.8قم

9,41714,43723,8541.615,03127,98143,0131.2کردستان

20,81023,57244,3823.041,54264,091105,6332.9کرمان
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استان

هزینه پرونده )میلیون ریال و درصد(تعداد پرونده )فقره/درصد(

کلمردزن
سهم 

از 
پرونده

کلمردزن
سهم 

از 
هزینه

12,80020,06632,8662.225,09451,97777,0712.1کرمانشاه

کهگیلویه و 
بویراحمد

1,86912,06413,9331.02,64225,24727,8890.8

12,28923,43335,7222.422,67062,08584,7542.3گلستان

44,17754,47998,6566.789,735160,339250,0746.9گیالن

10,86618,26929,1352.019,65543,45563,1101.7لرستان

39,05168,427107,4787.371,258160,727231,9866.4مازندران

11,86317,33929,2022.021,82342,03463,8571.8مرکزی

4,8467,37012,2160.89,95421,59731,5510.9هرمزگان

13,91019,26533,1752.321,82834,93456,7631.6همدان

8,37017,82026,1901.816,63948,70465,3431.8یزد

602,156861,3721,463,5281001,253,5472,386,9943,640,542100جمع کل
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نمودار 1- مقایسه سهم هر استان از تعداد پرونده های پزشکی بیمه شده اصلی و سهم استان ها 
از تعداد بازنشستگان

براســاس اطالعــات منــدرج در جــدول )10( مالحظــه می شــود بیشــترین تعــداد پرونده هــای 
ــده  ــن پرون ــد( و کمتری ــران )21.5 درص ــتان ته ــی در اس ــده های اصل ــی بیمه ش ــه  تکمیل بیم
ــدران و  ــارس، مازن در اســتان خراســان شــمالی )0.68 درصــد( اســت. اســتان های اصفهــان، ف
خراســان رضــوی هــر کــدام بــا بیــش از 7 درصــد از تعــداد ایــن پرونده هــا پــس از تهــران در 
رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. نمــودار )1( بــه وضــوح ســهم هــر اســتان از تعــداد پرونده هــا و 
تعــداد بازنشســتگان را نشــان می دهــد. در اســتان هایی ماننــد گیــالن، مازندران و گلســتان ســهم 
تعــداد پرونده هــای پزشــکی به طــور قابــل توجهــی از ســهم تعــداد بازنشســتگان باالتــر اســت.

ســهم تجمعــی اســتان ها از تعــداد پرونده هــای پزشــکی بیمــه تکمیلــی بیمه شــده های 
اصلــی نشــان می دهــد کــه حــدود 70 درصــد پرونده هــا در ده اســتان تهــران، اصفهــان، 
فــارس، مازنــدران، خراســان رضــوی، گیــالن، آذربایجــان شــرقی، خوزســتان، آذربایجــان 

غربــی و کرمــان تشــکیل شــده و 21 اســتان دیگــر از ســهم 30 درصــدی برخوردارنــد. 
همچنیــن در اســتان های تهــران، خراســان رضــوی، آذربایجــان شــرقی، خوزســتان و 
کرمــان ســهم اســتان از تعــداد بازنشســته ها بیــش از ســهم آن اســتان از تعــداد پرونده های 
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تشــکیل شــده طــی دورۀ مــورد بررســی اســت. در اســتان هایی چــون اصفهــان، فــارس، 
مازنــدران، گیــالن و گلســتان عکــس ایــن موضــوع اتفــاق افتــاده اســت. 

از منظــر هزینه هــای پرونده هــای تشکیل شــده بیمه شــدهای اصلــی، چنانچــه در 
ــای پزشــکی  ــای پرونده ه ــدود 60 درصــد از هزینه ه ــماره 2 مشــخص اســت، ح ــودار ش نم
بیمــه تکمیلــی بیمه شــدگان اصلــی در شــش اســتان تهــران، خراســان رضــوی، اصفهــان، 

فــارس، گیــالن و مازنــدران صــرف شــده اســت. 

نمودار 2- سهم هزینه  پرونده های پزشکی بیمه شده اصلی هر استان و سهم استان از تعداد 
بازنشسته ها 

بــه عــالوه، ســهم هزینه هــای صرف شــده از کل هزینه هــای بیمــه تکمیلــی 
بازنشســتگان در هــر یــک از اســتان های اردبیــل، بوشــهر، قــم، کهکیلویــه و بویراحمــد، 
ایــالم، چارمحــال و بختیــاری، خراســان جنوبــی و خراســان شــمالی کمتــر از یــک درصــد 
ــه  ــهم از هزین ــدران س ــالن و مازن ــتان، گی ــران، گلس ــرز، ته ــتان های الب ــت. در اس اس
نســبت بــه ســهم از تعــداد بازنشســتگان ایــن اســتان ها بیشــتر بــوده اســت و اســتان های 
ــتری از  ــهم بیش ــخصی س ــور مش ــه ط ــدان ب ــان، هم ــی، کرم ــرقی و غرب ــان ش آذربایج

ــته اند. ــی داش ــه تکمیل ــه کل بیم ــهم از هزین ــه س ــتگان نســبت ب ــداد بازنشس تع
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مقایســۀ هزینــۀ متوســط هــر پرونــده پزشــکی طــی دورۀ مــورد بررســی بــه تفکیــک هــر 
ــده در هشــت اســتان  ــر پرون ــه ه ــۀ اختصاص داده شــده ب ــه هزین ــد ک اســتان نشــان می ده
تهــران، سیســتان و بلوچســتان، البــرز، خوزســتان، خراســان رضــوی، هرمــزگان، گیــالن و یــزد 
بیــش از متوســط کشــور بــوده اســت. همچنیــن اســتان های همــدان و چهارمحــال و بختیاری 
از کمتریــن هزینــۀ متوســط بیــن ســایر اســتان ها برخوردارنــد. اســتان سیســتان و بلوچســتان 
بــا توجــه بــه اینکــه در ســایر شــاخص ها ماننــد تعــداد پرونده هــای پزشــکی یــا هزینه هــای 
کل خدمــات پزشــکی در مراتــب بــاال قــرار نــدارد، در شــاخص هزینــه متوســط در جایــگاه دوم 

و باالتــر از متوســط هزینــه کل کشــور قــرار گرفتــه اســت کــه بســیار قابــل تأمــل اســت.

جدول 11- مقایسه متوسط هزینه پرونده های پزشکی بیمه شدگان اصلی به تفکیک استان ها با 
متوسط هزینه هر پرونده در کل کشور )ریال(

کلاستانکلاستان

2,304,158فارس3,220,890تهران
2,194,285قم2,793,552سیستان و بلوچستان

2,186,727مرکزی2,779,794البرز
2,167,195زنجان2,777,793خوزستان

2,166,129لرستان2,613,324خراسان رضوی
2,158,450مازندران2,582,747هرمزگان
2,111,030ایالم2,534,808گیالن
2,074,597سمنان2,494,960یزد

2,056,851خراسان شمالی2,487,511متوسط کشور
2,048,674آذربایجان غربی2,384,107بوشهر
2,001,619کهگیلویه و بویراحمد2,380,087کرمان
1,820,870خراسان جنوبی2,372,613گلستان
1,803,165کردستان2,370,525قزوین

1,775,000اردبیل2,344,993کرمانشاه
1,711,008همدان2,344,294اصفهان

1,698,398چهارمحال بختیاری2,319,530آذربایجان شرقی
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2-2- بررسی آمار بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل به تفکیک استان ها

جــدول )12( تعــداد کل افــراد تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی و بیمه شــدگان تحــت تکفــل 
در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری را بــه تفکیــک اســتان در ســال 1394 نشــان می دهــد. 
بیــش از 60 درصــد ایــن افــراد در اســتان های تهــران، فــارس، خراســان رضــوی، 

ــد. ــالن زندگــی می کنن ــان، خوزســتان، آذربایجــان شــرقی و گی ــدران، اصفه مازن

جدول 12- تعداد کل بیمه شدگان، حقوق بگیران و افراد تحت تکفل به تفکیک استان ها

استان
تعداد افراد تحت 

پوشش بیمه
تعداد حقوق 

بگیران
تعداد افراد 
تحت تکفل

سهم استان از تعداد افراد 
تحت تکفل )درصد(

95,84451,73544,1094.6آذربایجان شرقی
65,12934,36730,7623.2آذربایجان غربی

29,61113,88115,7301.6اردبیل
131,29374,76156,5326.0اصفهان

42,60324,22118,3821.9البرز
18,1307,85010,2801.1ایالم
22,29010,90011,3901.2بوشهر
396,619224,811171,80818.1تهران

18,52611,1207,4060.8چهارمحال بختیاری
19,09410,8328,2620.9خراسان جنوبی
154,78578,07576,7108.0خراسان رضوی
12,6137,6514,9620.5خراسان شمالی

90,42443,30347,1214.9خوزستان
24,95212,65212,3001.3زنجان
27,69914,23913,4601.4سمنان

41,52017,38224,1382.5سیستان و بلوچستان
158,04474,33883,7068.8فارس
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استان
تعداد افراد تحت 

پوشش بیمه
تعداد حقوق 

بگیران
تعداد افراد 
تحت تکفل

سهم استان از تعداد افراد 
تحت تکفل )درصد(

23,58213,03710,5451.1قزوین
16,2148,8697,3450.8قم

29,20816,50712,7011.3کردستان
69,20038,41430,7863.2کرمان

50,13925,94324,1962.5کرمانشاه
25,0639,26215,8011.6کهگیلویه و بویراحمد

44,10620,38923,7172.5گلستان
93,72651,38842,3384.4گیالن
44,27320,08424,1892.5لرستان
113,20956,51256,6975.9مازندران
38,96420,08918,8752.0مرکزی
25,32510,63914,6861.5هرمزگان
40,64624,45016,1961.7همدان
37,16919,13718,0321.9یزد

2,000,0001,046,838953,162100جمع کل
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جدول 13- تعداد پرونده پزشکی و هزینه بیمه شدگان تحت تکفل به تفکیک جنسیت و استان ها، 
سهم استان  ها از پرونده ها و هزینه ها

استان

هزینه پرونده )میلیون ریال / درصد(تعداد پرونده )فقره / درصد(

کلمردزن
سهم 

از 
پرونده

کلمردزن
سهم 

از 
هزینه

50,3782,48452,8624.6113,2476,417119,6644.5آذربایجان شرقی

34,3991,94936,3483.169,4104,19673,6062.8آذربایجان غربی

18,4291,08719,5161.729,5901,84331,4331.2اردبیل

79,0824,53883,6207.2166,65610,507177,1636.7اصفهان

22,9701,37724,3472.160,8934,05764,9502.5البرز

12,57787713,4541.220,1941,18621,3800.8ایالم

10,84273511,5771.022,5591,83224,3920.9بوشهر

185,3307,193192,52316.7587,55426,614614,16823.3تهران

چهارمحال 
11,54781512,3621.118,1931,44719,6400.7بختیاری

8,4446219,0650.813,4741,35514,8300.6خراسان جنوبی

65,5414,15469,6956.0160,26012,176172,4366.6خراسان رضوی

6,1374776,6140.612,39086513,2540.5خراسان شمالی

49,4632,60152,0644.5117,2296,396123,6254.7خوزستان

15,30788916,1961.429,0452,04331,0881.2زنجان

19,50184120,3421.837,2511,45138,7021.5سمنان

سیستان و 
14,0521,11215,1641.330,8272,26333,0901.3بلوچستان
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استان

هزینه پرونده )میلیون ریال / درصد(تعداد پرونده )فقره / درصد(

کلمردزن
سهم 

از 
پرونده

کلمردزن
سهم 

از 
هزینه

83,3665,97289,3387.7173,32115,555188,8767.2فارس

13,87079414,6641.331,5451,94233,4871.3قزوین

11,10170511,8061.020,4341,21921,6530.8قم

18,3161,15819,4741.726,1691,93428,1021.1کردستان

25,4162,24927,6652.458,1896,16364,3522.4کرمان

28,5472,00530,5522.653,7514,71658,4672.2کرمانشاه

کهگیلویه و 
18,9891,63320,6221.826,3562,50928,8651.1بویراحمد

32,9311,77834,7093.071,2224,71175,9332.9گلستان

60,9643,54164,5055.6140,83410,785151,6195.8گیالن

27,3501,99229,3422.550,3643,62553,9892.1لرستان

89,3464,86094,2068.1173,88712,125186,0127.1مازندران

24,5291,31625,8452.247,4772,82850,3051.9مرکزی

10,77566911,4441.023,2161,68124,8970.9هرمزگان

22,8211,43024,2512.135,5292,28937,8181.4همدان

20,1901,76021,9501.949,2195,22454,4432.1یزد

1,092,51063,6121,156,1221002,470,285161,9522,632,238100جمع کل
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نمودار 3- مقایسه سهم هر استان از تعداد پرونده های پزشکی افراد تحت تکفل و سهم استان ها 
از این افراد

ــکی  ــای پزش ــداد پرونده ه ــتان ها تع ــی اس ــود در تمام ــه می ش ــه مالحظ ــور ک همانط
زنــان )افــراد تحــت تکفــل( بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر از مــردان اســت. اســتان های 
ــرقی و  ــان ش ــالن، آذربایج ــوی، گی ــان رض ــان، خراس ــارس، اصفه ــدران، ف ــران، مازن ته
خوزســتان مجموعــًا بیــش از 60 درصــد پرونده هــای بیمــه تکمیلــی افــراد تحــت پوشــش 
را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. اســتان های قــم، بوشــهر، هرمــزگان، خراســان جنوبــی 

ــوع پرونده هــا را داشــته اند.   ــر از یــک درصــد ایــن ن و خراســان شــمالی هــر یــک کمت
نمــودار )3( تفــاوت ســهم هــر اســتان از تعــداد پرونده هــا را در مقایســه بــا ســهم آنهــا 
ــر ایــن اســاس، در اســتان های گیــالن،  ــراد تحــت تکفــل نشــان می دهــد. ب از تعــداد اف
مازنــدران، گلســتان و اصفهــان ســهم اســتان از پرونده هــای افــراد تحــت تکفــل بیــش از 
ســهم تعــداد ایــن افــراد اســت. بــه عبارتــی در ایــن اســتان ها هــر فــرد بیمه شــده بیــش 

از یــک پرونــدۀ بیمــه تکمیلــی در دوره مــورد بررســی داشــته اســت. 
ــودار )4(  ــه در نم ــل چنانچ ــت تکف ــراد تح ــی اف ــه تکمیل ــای بیم ــر هزینه ه از منظ
مالحظــه می شــود بیــش از 60 درصــد از هزینه هــای پرونده هــای پزشــکی بیمــه 
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ــدران،  ــارس، مازن ــران، ف ــتان ته ــب در شــش اس ــه ترتی ــل ب ــراد تحــت تکف ــی اف تکمیل
ــت. ــده اس ــرف ش ــالن ص ــوی و گی ــان رض ــان، خراس اصفه

نمودار 4- سهم هزینه پرونده های پزشکی افراد تحت تکفل استان ها و سهم از استان از 
تعداد افراد تحت تکفل

بــر همیــن اســاس، ســهم هزینه هــای صرف شــده در هــر یــک از اســتان های 
ــان  ــی و خراس ــان جنوب ــاری، خراس ــالم، چهارمحــال و بختی ــم، ای ــهر، ق ــزگان، بوش هرم
شــمالی کمتــر از یــک درصــد بــوده اســت. همچنیــن در ایــن نمــودار مالحظــه می شــود 
در برخــی اســتان ها ماننــد تهــران، اصفهــان، مازنــدران، گیــالن، گلســتان و البــرز ســهم 
هزینــه از ســهم تعــداد افــراد تحــت تکفــل بیشــتر بــوده و در برخــی دیگــر از اســتان ها 
همچــون فــارس، خراســان رضــوی، خوزســتان، کرمــان و سیســتان و بلوچســتان ســهم 

افــراد تحــت تکفــل اســتان فراتــر از ســهم از کل هزینــۀ بیمــه تکمیلــی اســت.
 مقایســۀ هزینــۀ متوســط هــر پرونــده پزشــکی طــی دورۀ مــورد بررســی بــه تفکیــک 
ــت  ــد در هش ــر پرون ــه ه ــده ب ــۀ اختصاص داده ش ــه هزین ــد ک ــان می ده ــتان ها نش اس
اســتان تهــران، البــرز، یــزد، خراســان رضــوی، خوزســتان، گیــالن، کرمــان و قزویــن بیــش 
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از متوســط کشــور بــوده اســت. همچنیــن اســتان های همــدان، کردســتان و کهکیلویــه و 
بویراحمــد از کمتریــن هزینــۀ متوســط بیــن ســایر اســتان ها برخوردارنــد.  

جدول 14- مقایسه متوسط هزینه پرونده های پزشکی بیمه شدگان تحت تکفل به تفکیک 
استان ها با متوسط هزینه هر پرونده در کل کشور )ریال(

هزینه متوسط کلاستانهزینه متوسط کلاستان

2,025,025آذربایجان غربی3,190,101تهران

2,004,005خراسان شمالی2,667,660البرز

1,974,523مازندران2,480,301یزد

1,946,423مرکزی2,474,158خراسان رضوی

1,919,471زنجان2,374,481خوزستان

1,913,691کرمانشاه2,350,502گیالن

1,902,579سمنان2,326,124کرمان

1,839,988لرستان2,283,645قزوین

1,834,089قم2,276,782متوسط کشور

1,635,945خراسان جنوبی2,263,710آذربایجان شرقی

1,610,629اردبیل2,187,703گلستان

1,589,094ایالم2,182,151سیستان و بلوچستان

1,588,755چهارمحال بختیاری2,175,516هرمزگان

1,559,436همدان2,118,662اصفهان

1,443,055کردستان2,114,171فارس

1,399,697کهگیلویه و بویراحمد2,106,894بوشهر
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جمع بندی

ــه  ــبت ب ــا نس ــته از پرونده ه ــان بازنشس ــهم زن ــه س ــد ک ــه ش ــزارش مالحظ ــن گ در ای
ــخص  ــا مش ــی هزینه ه ــا در بررس ــت. ام ــتر اس ــته ها بیش ــان از کل بازنشس ــهم ایش س
شــد کــه مــردان بیمه شــده اصلــی نســبت بــه زنــان بــار مالــی بیشــتری را بــر صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری تحمیــل کرده انــد. در حالــی کــه در میــان افــراد تحــت تکفــل بــار 
ــون  ــوع کان ــوده اســت. در مجم ــان ب ــدوق بیشــتر از ســمت زن ــه صن ــی وارد شــده ب مال
ــوع  ــوری در دو ن ــتگی کش ــدوق بازنشس ــرای صن ــی ب ــه تکمیل ــای بیم ــی هزینه ه اصل
ــی  ــی و برخ ــتری عموم ــاص« و »بس ــاران خ ــص و بیم ــوق تخص ــتری ف ــت »بس خدم
ــن دو خدمــت  ــز هزینه هــای ای ــه ری ــات ســرپایی گران قیمــت« اســت. دسترســی ب خدم
ــکالت  ــا و مش ــن بیماری ه ــان دهندۀ اصلی تری ــد نش ــاری، می توان ــوع بیم ــک ن ــه تفکی ب
عمــدۀ بازنشســتگان و افــراد تحــت تکفــل آنهــا باشــد. روشــن شــدن ایــن مــوارد همچنین 
ــگیری  ــه پیش ــوف ب ــت گذاری های معط ــر سیاس ــی در ام ــایان توجه ــک ش ــد کم می توان

ــد. ــا کن ــی بیماری ه ــروز برخ از ب
ــا برخــورداری از باالتریــن  بررســی آمــاری اســتان ها نشــان داد کــه اســتان تهــران ب
تعــداد بازنشســته و افــراد تحــت تکفــل، باالتریــن تعــداد پرونــده پزشــکی و هزینــه درمــان 
بــرای ایــن افــراد را نیــز بــه خــود اختصــاص داده اســت. هــر ســه اســتان  شــمالی کشــور 
ــته و  ــهم از بازنشس ــه س ــبت ب ــدگان نس ــکی بیمه ش ــای پزش ــری از پرونده ه ــهم باالت س
ــت  ــودن وضعی ــب ب ــون نامناس ــی چ ــد دالیل ــه می توان ــد ک ــل را دارن ــت تکف ــراد تح اف
ســالمت در ایــن اســتان ها نســبت بــه ســایر اســتان های کشــور داشــته باشــد. همچنیــن 
ــان  ــی و خراس ــان جنوب ــتان های خراس ــا و اس ــن ســهم از هزینه ه ــران باالتری ــتان ته اس
شــمالی کمتریــن ســهم از هزینه هــای بیمه شــدگان را داشــته اند. در نهایــت قــرار 
گرفتــن اســتان سیســتان و بلوچســتان در رتبــۀ دوم متوســط هزینــۀ پرونده هــای پزشــکی 

بیمه شــدگان اصلــی )پــس از اســتان تهــران( نیــز بســیار قابــل تامــل اســت.  




