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الف

خالصه یافته ها
80 درصد از کل پرونده های درمانی به 15 خدمت )از 500 خدمت درمانی( مربوط است. ●
36 درصد از کل پرونده ها مربوط به خدمات آزمایشگاهی است. ●
35 درصد از کل پرونده ها مربوط به خدمات تشخیصی، درمانی سرپایی است. ●
جراحــی کاتاراکــت )عمــل آب مرواریــد چشــم( بــه طــور متوســط هــم باالتریــن هزینــه  ●

را داشــته و هــم باالتریــن ســهم از کل هزینه هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
80 درصــد از کل پرونده هــای درمانــی مــردان بــه 16 خدمــت درمانــی  و 80 درصــد از  ●

کل پرونده هــای درمانــی زنــان بــه 14 خدمــت درمانــی تعلــق دارد.
ســه خدمــت آزمایــش، انــواع ســونوگرافی و انــواع نوارنــگاری هــم در مــردان و هــم در  ●

ــد. ــن ســهم از کل پرونده هــا را دارن ــا ســوم باالتری ــان رتبه هــای اول ت زن
جراحــی کاتاراکــت و آزمایــش، باالتریــن ســهم هزینــه از کل هزینه هــای درمانــی هــم  ●

مــردان و هــم زنــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــال  ● ــب( و اعم ــر )قل ــروق کرون ــتی ع ــا آنژیوپالس ــراه ب ــی هم ــه آنژیوگراف ســهم هزین

ــت. ــر اس ــان باالت ــه زن ــبت ب ــردان نس ــب در م ــس قل ــی بای پ جراح
ســهم هزینــه فیزیوتراپــی، داروهــای شــیمی درمانی و اعمــال جراحــی تعویــض مفصــل  ●

زانــو در زنــان نســبت بــه مــردان باالتــر اســت.





1 

مقدمه

در اولیــن گــزارش بیمــه تکمیلــی در بهــار 1396، بــه بررســی هزینه هــای بیمــه تکمیلــی 
بازنشســتگان و افــراد تحــت تکفــل در قــرارداد ســال 1395-1394 صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری بــا شــرکت بیمــه آتیه ســازان حافــظ پرداختــه شــد. در آن گــزارش اطالعــات و 
آمــار مربــوط بــه تعــداد پرونده هــا و هزینه هــای آنهــا در دســته بندی های کلــی تعهــدات 
ــزارش  ــن گ ــت. در ای ــرار گرف ــورد بررســی ق ــتا ن ها م ــک جنســیت و اس ــه تفکی ــه ب بیم
ــداد  ــا و تع ــر هزینه ه ــی جزئی ت ــه بررس ــت ب ــزارش اول اس ــل گ ــی مکم ــه نوع ــه ب ک

ــه می شــود.  ــوع خدمــت پرداخت ــه ن ــا توجــه ب ــی ب پرونده هــای بیمــه تکمیل
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1- هزینه های کل بیمه تکمیلی با توجه به نوع خدمت در قرارداد سال 1394-1395
1-1- کل پرونده های درمانی به تفکیک نوع خدمت درمانی و هزینه متوسط آنها

ــدوق بازنشســتگی  ــداد کل مســتمری بگیران صن ــاه ســال 1395، تع ــان شــهریور م در پای
کشــوری 1,284,182 نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد، 1,039,964 نفــر بازنشســته بوده انــد. 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــتگان صن ــی بازنشس ــه تکمیل ــاله بیم ــرارداد یکس ــی ق ــال مال در س
ــا پایــان مردادمــاه ســال 1395(، تعــداد  ــا شــرکت بیمــه آتیه ســازان حافــظ )ت کشــوری ب
ــان،  ــل آن ــدگان تحــت تکف ــه بازنشســتگان و بیمه ش ــوط ب ــی مرب ــای درمان کل پرونده ه

ــوده اســت.  2,619,651 فقــره ب
پرونده هــای  کل  از  مختلــف  درمانــی  خدمــات  ســهم   )1( شــماره  جــدول  در 
تشکیل شــده، ســهم تجمعــی آنهــا بــه عــالوه متوســط هزینــه هــر نــوع خدمــت درمانــی 

ــت. ــده اس ــه ش ارائ

جدول 1- سهم خدمات درمانی با باالترین سهم از تعداد کل پرونده ها، سهم تجمعی و هزینه 
متوسط هر خدمت

شرح تعهدات
سهم هر خدمت از کل 

پرونده های درمانی 
)درصد(

سهم 
تجمعی 
خدمات

هزینه متوسط

)ریال(

34.634.6553,895آزمایش
13.347.9709,504انواع سونوگرافی

5.353.2426,271انواع نوارنگاری )نوار مغز، قلب، عصب و عضله و...(
4.057.11,099,891انواع MRI )ام آر آی(

3.961.02,105,652فیزیوتراپی
3.864.8848,086انواع تست های ارزیابی قلب

2.667.43,450,305داروهای شیمی درمانی
1.869.214,398,764جراحی کاتاراکت
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شرح تعهدات
سهم هر خدمت از کل 

پرونده های درمانی 
)درصد(

سهم 
تجمعی 
خدمات

هزینه متوسط

)ریال(

1.770.9761,420جراحی های مجاز سرپایی
1.672.5638,225انواع ماموگرافی

1.674.0644,532انواع خدمات پاراکلینیکی چشم
1.575.6855,600پاتولوژی

1.577.0240,500هزینه ویزیت بیماران سرطانی
1.578.51,112,432سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری

1.479.9902,781انواع سی تی اسکن

همانطــور کــه مالحظــه می شــود، 15 خدمــت درمانــی ارائــه شــده حــدود 80 درصــد 
کل پرونده هــا را تشــکیل می دهنــد. به عــالوه، تقریبــا 35 درصــد از کل پرونده هــا 
مربــوط بــه خدمــت آزمایــش اســت. پــس از آن، انــواع ســونوگرافی بــا اختــالف چشــمگیر 
ــا  ــگاری ب ــواع نوارن ــاص داده و ان ــود اختص ــه خ ــه دوم را ب ــدی رتب ــهم 13 درص و س
ــواع خدمــات نشــان  ســهم 5.5 درصــدی در جایــگاه ســوم قــرار دارد. درصــد تجمعــی ان
ــد از  ــًا 70 درص ــوع، تقریب ــی متن ــت درمان ــوع خدم ــدود 500 ن ــان ح ــه از می ــد ک می ده
ــق دارد.  ــی تعل ــوع خدمــت درمان ــه 8 ن ــط ب ــیِ تشــکیل شــده، فق کل پرونده هــای درمان
ــته بندی  ــه دس ــوط ب ــهم مرب ــن س ــز باالتری ــی نی ــت درمان ــوع خدم ــن 8 ن ــان ای از می
»خدمــات آزمایشــگاهی« اســت و خدمــات موجــود در ردیف هــای دوم تــا ششــم کــه در 
مجمــوع 30.3 درصــد از کل پرونده هــای موجــود در جــدول فــوق را تشــکیل می دهنــد، در 
ــد. ســهم پرونده هــای مربــوط  دســته بندی »خدمــات تشــخیصی، درمانــی ســرپایی« دارن
ــاص و  ــای خ ــی و بیماری ه ــوق تخصص ــتری ف ــر »بس ــته بندی ها نظی ــایر دس ــه س ب
ــال  ــات ســرپایی گران قیمــت« و »اعم ــی و برخــی خدم ــالج«، »بســتری عموم صعب الع
مجــاز ســرپایی« نســبت بــه دو دســته بندی دیگــر، بســیار کمتــر اســت. بــا توجــه بــا آمــار 
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بســیار بــاالی پرونده هــای تشــخیصی، ســوال اساســی ایــن اســت کــه: آیــا دلیــل ســهم 
بــاالی خدمــات آزمایشــگاهی و تشــخیصی در تعــداد پرونده هــای تشــکیل شــده می توانــد 
عــدم توانایــی الزم پزشــکان در تشــخیص بالینــی مناســب و انتخــاب ســاده ترین راه کــه 

همانــا معرفــی بــه مراکــز آزمایشــگاهی و تشــخیصی اســت، باشــد؟
ــه متوســط هــر  ــی از کل پرونده هــا، هزین ــوع خدمــت درمان ــر ســهم هــر ن عــالوه ب
ــد( نشــان  ــن 15 خدمــت )کــه 80 درصــد از کل پرونده هــا را تشــکیل می دهن یــک از ای
می دهــد کــه هــر پرونــده جراحــی کاتاراکــت )آب مرواریــد چشــم( از باالتریــن هزینه هــای 
ــا اختــالف فــراوان  درمانــی در بیــن ســایر خدمــات برخــوردار اســت کــه پــس از آن و ب
هزینــۀ داروهــای شــیمی درمانــی و فیزیوتراپــی در رتبــۀ دوم  و ســوم هزینــۀ متوســط هــر 
پرونــده قــرار دارنــد. در ایــن بیــن، ویزیــت بیمــاران ســرطانی پایین تریــن هزینــه متوســط 

را بــه خــود اختصــاص داده  اســت.
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1-2- هزینه های پرداخت شده بیمه تکمیلی به تفکیک نوع خدمت درمانی

ــت  ــای پرداخ ــی از کل هزینه ه ــت درمان ــر خدم ــه ای ه ــهم هزین ــماره )2( س ــدول ش ج
ــد. از  ــان می ده ــی 1394-1395 را نش ــال مال ــتگان در س ــی بازنشس ــه تکمیل ــده بیم ش
ــه  ــی بیم ــای پرداخت ــد از کل هزینه ه ــی، 70 درص ــت درمان ــوع خدم ــدود 500 ن ــن ح بی
ــن  ــه باالتری ــه 32 خدمــت اســت، ک ــوط ب ــدوق بازنشســتگی کشــوری مرب ــی صن تکمیل
ســهم از کل ایــن هزینه  هــا مربــوط بــه عمــل جراحــی کاتاراکــت )10.8 درصــد( بــوده و 
خدمــات آزمایشــگاهی بــا ســهم 8 درصــدی از کل هزینه هــای پرداختــی در جایــگاه دوم 

ــرار دارد.  ق
ــا در  ــی آنه ــو درمان ــای تشــخیصی ب ــی و روش ه ــی و عروق ــای قلب ــش بیماری ه نق
ــوط  ــات مرب ــواع خدم ــه ان ــوده و به طوریک ــگ ب ــت بســیار پررن ــوع خدم ــن 32 ن ــن ای بی
بــه ایــن بیمــاری حــدود 15 درصــد از کل هزینه هــای بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان را بــه 
خــود اختصــاص می دهــد. ســایر جراحی هــای مغــز و اعصــاب و ارتوپــدی در ســقف های 
فــوق تخصصــی و عمومــی تقریبــا 6 درصــد و همچنیــن هزینه هــای بیماری هــای 

ــوند. ــامل می ش ــات را ش ــۀ خدم ــد از هزین ــالج 5.5 درص صعب الع

جدول 2- سهم هر خدمت درمانی از کل هزینه های پرداختی و سهم تجمعی همان خدمات

شرح تعهدات
سهم هر خدمت 

درمانی از کل هزینه 
)درصد(

سهم تجمعی هزینۀ 
خدمات

10.810.8جراحی کاتاراکت
8.018.8آزمایش

4.223.0آنژیوگرافی همراه با آنژیوپالستی عروق کرونر
3.926.9انواع سونوگرافی

3.730.6داروهای شیمی درمانی
3.434.1طبی داخلی مانند ) دیابت، خون، عفونی، ایکتر و...(
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شرح تعهدات
سهم هر خدمت 

درمانی از کل هزینه 
)درصد(

سهم تجمعی هزینۀ 
خدمات

3.437.5فیزیوتراپی
2.640.1اعمال جراحی بای پس قلب

آنژیوگرافی عروق کرونر یا عروق بای پس شده با یا بدون 
تزریق در حفرات قلبی

2.342.4

2.244.5بستری طبی قلبی
1.846.4سایر اعمال جراحی ارتوپدی در سقف عمومی

1.848.2انواع MRI )ام آر آی(
1.649.8تعویض مفصل زانو

1.551.3انواع کوله سیستکتومی به هر روش
1.552.8درمان طبی مغز و اعصاب
1.454.2سایر اعمال جراحی عمومی
1.455.6انواع تستهای ارزیابی قلب

1.356.9آنژیوگرافی همراه با آنژیوپالستی
1.258.1ترمیم انواع فتق

1.259.3پزشکی هسته ای )رادیوایزوتوپ(
هیسترکتومی خوش خیم با یا بدون APRepair به هر 

روش
1.260.5

1.061.5سایر اعمال جراحی چشم
1.062.5پروستاتکتومی به هر روش خوش خیم

0.963.4انواع نوارنگاری )نوار مغز، قلب، عصب و عضله و...(
0.964.3رادیوتراپی

0.965.3بستری طبی دستگاه تنفسی در سقف عمومی
سایر اعمال جراحی مغز و اعصاب در سقف فوق 

تخصصی
0.966.2
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شرح تعهدات
سهم هر خدمت 

درمانی از کل هزینه 
)درصد(

سهم تجمعی هزینۀ 
خدمات

0.967.0سایر اعمال جراحی سیستم ادراری در سقف عمومی
0.867.9تزریق آواستین یک چشم)بازنشستگی(

MS 0.868.7داروهای بیماری
0.869.4آنژیوپالستی عروق کرونر با یا بدون استنت

0.770.1بستری جهت شیمی درمانی

2- تعداد پرونده ها و هزینه های درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان بر اساس نوع خدمت 
درمانی به تفکیک جنسیت

ــدوق  ــی صن ــرارداد بیمــه تکمیل ــردان در ق ــه م ــق ب ــی متعل ــداد کل پرونده هــای درمان تع
ــا هزینــه ای معــادل  بازنشســتگی در ســال مالــی 1394-1395 حــدود 925 هــزار فقــره ب
ــوده اســت. طــی همیــن مــدت، تعــداد پرونده هــای درمانــی  2.55 هــزار میلیــارد ریــال ب
ــه  ــوده ک ــره ب ــون فق ــتگان 1.7 میلی ــل بازنشس ــت تکف ــان تح ــته و زن ــان بازنشس زن
هزینــه ای معــادل 3.7 هــزار میلیــارد ریــال صــرف ایــن پرونده هــا شــده اســت. در ادامــه 
گــزارش بــه بررســی تعــداد پرونده هــا و هزینه هــای پرداختــی آنــان بــه تفکیــک جنســیت 

ــود. ــه می ش پرداخت

2-1- سهم انواع خدمات درمانی از کل پرونده های تشکیل شده درمانی مردان و متوسط 
هزینه هر خدمت درمانی آنها

در جــدول )3(، ســهم هــر نــوع خدمــت درمانــی تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی ارائه شــده 
ــه  ــا ب ــات از کل پرونده ه ــن خدم ــی ای ــهم تجمع ــده، س ــزار پرون ــردان از 925 ه ــه م ب

همــراه متوســط هزینــه هــر خدمــت درمانــی نشــان داده شــده اســت. 
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جدول 3- سهم تعداد پرونده های هر خدمت درمانی از کل پرونده های درمانی مردان، سهم 
تجمعی و متوسط هزینه هر نوع خدمت درمانی مردان

شرح تعهدات
سهم هر خدمت در مانی 
از کل پرونده ها )درصد(

سهم تجمعی هر 
خدمت )درصد(

هزینه متوسط 
هر خدمت 

)ریال(

35.135.1529,348آزمایش
12.447.6676,709انواع سونوگرافی

انواع نوارنگاری )نوار مغز، قلب، عصب 
و عضله و...(

5.653.1372,891

4.357.4817,226انواع تست های ارزیابی قلب
3.560.91,065,438انواع MRI )ام آر آی(

3.264.12,105,015فیزیوتراپی
2.666.73,454,233داروهای شیمی درمانی

2.268.914,020,393جراحی کاتاراکت
1.870.6614,040انواع خدمات پاراکلینیکی چشم

1.672.3722,164جراحی های مجاز سرپایی
1.573.8908,118انواع سی تی اسکن

1.475.2238,961هزینه ویزیت بیماران سرطانی
1.376.5530,042تست ورزش

1.377.8966,127پاتولوژی
طبی داخلی مانند )دیابت، خون، عفونی، 

ایکتر و ...(
1.279.08,170,539

1.180.12,491,532پزشکی هسته ای )رادیوایزوتوپ(

ــه 16  ــق ب ــردان متعل ــی م ــای درمان ــد از کل پرونده ه ــه 80 درص ــود ک ــه می ش مالحظ
خدمــت مشــخص اســت کــه خدمــات آزمایشــی 35 درصــد از کل پرونده هــای درمانــی مــردان 
را تشــکیل داده و پــس از آن، انــواع ســونوگرافی بــا ســهم 12.5 درصــدی در جایــگاه دوم قــرار 
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گرفتــه اســت. انــواع نوارنــگاری و تســت های ارزیابــی قلــب در مــردان در جایگاه هــای ســوم 
و چهــارم از منظــر تعــداد پرونــدۀ تشکیل شــده قــرار دارنــد. 

ــه  ــق ب ــن ســهم از کل پرونده هــا، 36.5 درصــد متعل از مجمــوع 80 درصــدی باالتری
ــات  ــته بندی »خدم ــه دس ــوط ب ــد مرب ــگاهی« و 32 درص ــات آزمایش ــته بندی »خدم دس
تشــخیصی، درمانــی ســرپایی« اســت کــه در مجمــوع تقریبــا 68.5 درصــد از کل 
ــتری  ــته بندی های »بس ــایر دس ــه س ــبت ب ــه نس ــد؛ ک ــی دهن ــکیل م ــا را تش پرونده ه
ــات  ــی خدم ــی و برخ ــتری عموم ــالج«، »بس ــای صعب الع ــی و بیماری ه ــوق تخصص ف
ــه خــود اختصــاص  ــی را ب گران قیمــت« و »اعمــال مجــاز ســرپایی« ســهم بســیار باالی

ــد. داده ان
ــه  ــده جراحــی کاتاراکــت از بیشــترین هزین ــن مالحظــه می شــود کــه هــر پرون همچنی
ــی مــردان برخــوردار  ــی تحــت پوشــش بیمــۀ تکمیل متوســط در بیــن ســایر خدمــات درمان
ــت،  ــای دیاب ــات بیماری ه ــامل خدم ــی ش ــی داخل ــات طب ــاس، خدم ــن اس ــر همی ــت. ب اس
خونــی، عفونــی، ایکتــر و... باالتریــن هزینــه پــس از جراحــی کاتاراکــت در مــردان را بــه خــود 
اختصــاص می دهنــد. بــه همیــن ترتیــب، هزینــه داروهــای شــیمی درمانی، پزشــکی هســته ای 

ــد.  ــا پنجــم هزینــه ای درمــان مــردان قــرار دارن و فیزیوتراپــی در رتبه هــای ســوم ت

2-2- بررسی سهم هزینه انواع خدمات درمانی بیمه تکمیلی در مردان

جــدول شــمارۀ )4( 27 خدمــت درمانــی کــه 70 درصــد از کل هزینه هــای درمــان متعلــق 
ــکیل  ــوری را تش ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــۀ تکمیل ــش بیم ــت پوش ــردان تح ــه م ب

می دهنــد، نشــان می دهــد.
ــدی در  ــهم 11 درص ــا س ــم( ب ــد چش ــت )آب مرواری ــی کاتاراک ــاس، جراح براین اس
صــدر جــدول ســهم هزینه هــا قــرار گرفتــه و هزینــه آزمایــش بــا ســهمی حــدود 7 درصــد 
در جایــگاه دوم قــرار دارد. ســهم هزینــه »اعمــال جراحــی بای پــس قلــب« در مــردان و 
ــا چهــار  ــا کل جامعــه آمــاری بیمه شــدگان تکمیلــی )جــدول شــمارۀ )2(( ب در مقایســه ب
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ــه  ــوط ب ــات مرب ــه اســت. خدم ــرار گرفت ــای متوســط ق ــارم هزینه ه ــه چه ــه در رتب مرتب
ــدرج  ــای من ــد از کل هزینه ه ــا 20 درص ــی، تقریب ــای قلب ــان بیماری ه ــخیص و درم تش
در جــدول را تشــکیل می دهنــد. خدمــات ارتوپــدی و مغــز و اعصــاب در ســقف عمومــی 
ــود  ــه خ ــدول را ب ــود در ج ــدود 3.5 درصــد از کل 70 درصــد موج ــوق تخصصــی ح و ف

ــد. ــاص می دهن اختص

جدول 4- سهم هزینه به تفکیک نوع خدمت از کل هزینه های بیمه تکمیلی مردان و سهم تجمعی خدمات 

شرح تعهدات
سهم هزینه هر خدمت از کل 

هزینه های مردان )درصد(
سهم تجمعی هر 

خدمت

11.211.2جراحی کاتاراکت
6.717.9آزمایش

6.224.1آنژیوگرافی همراه با آنژیوپالستی عروق کرونر
4.628.7اعمال جراحی بای پس قلب

3.632.3طبی داخلی مانند )دیابت، خون، عفونی، ایکتر و...(
3.335.6داروهای شیمی درمانی

3.138.6انواع سونوگرافی
آنژیوگرافی عروق کرونر یا عروق بای پس شده با 

یا بدون تزریق در حفرات قلبی
2.541.2

2.443.6فیزیوتراپی
2.446.0پروستاتکتومی به هر روش خوش خیم

2.348.2ترمیم انواع فتق
2.350.5بستری طبی قلبی

1.952.4آنژیوگرافی همراه با آنژیوپالستی
1.854.3درمان طبی مغز و اعصاب

سایر اعمال جراحی سیستم ادراری در سقف 
عمومی

1.555.8
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شرح تعهدات
سهم هزینه هر خدمت از کل 

هزینه های مردان )درصد(
سهم تجمعی هر 

خدمت

1.557.3سایر اعمال جراحی عمومی
1.558.8سایر اعمال جراحی ارتوپدی در سقف عمومی

1.360.2انواع MRI )ام آر آی(
1.361.5انواع تستهای ارزیابی قلب

1.262.7آنژیوپالستی عروق کرونر با یا بدون استنت
1.163.8سایر اعمال جراحی چشم

1.164.8انواع کوله سیستکتومی به هر روش
1.065.9بستری طبی دستگاه تنفسی در سقف عمومی

1.066.9پزشکی هسته ای )رادیوایزوتوپ(
0.967.8رادیوتراپی

0.968.7تزریق آواستین یک چشم
سایراعمال جراحی سیستم گوارش در سقف فوق 

تخصصی
0.869.5

0.870.3سیستواورتروسکوپی از هر نوع
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2-3- سهم انواع خدمات درمانی از کل پرونده های تشکیل شده درمانی زنان و متوسط 
هزینه هر خدمت درمانی آنها

در جــدول شــماره )5(، 14 خدمــت درمانــی مختلــف، کــه 80 درصــد از کل پرونده هــای 
درمانــی تشــکیل شــده زنــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد، ســهم تجمعــی آنهــا و نیــز 

متوســط هزینــه هــر نــوع خدمــت درمانــی نشــان داده شــده اســت.
ــوط  ــز مرب ــان نی ــی زن ــۀ تکمیل ــای بیم ــردان، بیشــترین ســهم از پرونده ه ــد م همانن
ــد از کل  ــت. در کل 36 درص ــوده اس ــونوگرافی ب ــواع س ــگاهی و ان ــت آزمایش ــه خدم ب
پرونده هــای یــاد شــده مربــوط بــه »خدمــات آزمایشــگاهی« و تقریبــا 36 درصــد 
ــی  ــه عبارت ــه »خدمــات تشــخیصی، درمــان ســرپایی« اســت. ب ــوط ب ــز مرب دیگــر آن نی
ــه  ــوط ب ــان مرب ــرای زن ــده ب ــی تشکیل ش ــای درمان ــد از کل پرونده ه ــش از 70 درص بی
ایــن دو دســته بندی اســت و فقــط 10 درصــد از آن بــه دســته بندی های »بســتری 
ــات  ــی خدم ــی و برخ ــتری عموم ــالج«، »بس ــای صعب الع ــی و بیماری ه ــوق تخصص ف

ــد. ــق دارن ــس« تعل ــرپایی« و »آمبوالن ــال مجازس ــرپایی«، »اعم س
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جدول 5- سهم تعداد پرونده های هر خدمت درمانی از کل پرونده های درمانی زنان، سهم تجمعی 
و متوسط هزینه هر نوع خدمت درمانی زنان

شرح تعهدات
سهم هر نوع خدمت 
درمانی زنان از کل 
پرونده ها )درصد(

سهم تجمعی 
هر خدمت

هزینه متوسط هر 
خدمت درمانی 

زنان

34.334.3567,624آزمایش
13.848.1725,645انواع سونوگرافی

انواع نوارنگاری )نوار مغز، قلب، عصب 
و عضله و...(

5.253.2457,564

4.257.52,105,912فیزیوتراپی
4.261.71,115,256انواع MRI )ام آر آی(

3.665.3868,380انواع تستهای ارزیابی قلب
2.667.83,448,133داروهای شیمی درمانی

2.470.2638,261انواع ماموگرافی
سنجش تراکم استخوان یا 

دانسیتومتری
2.072.31,115,562

1.774.0781,923جراحیهای مجاز سرپایی
1.775.7808,012پاتولوژی

1.677.214,688,193جراحی کاتاراکت
1.578.7241,266هزینه ویزیت بیماران سرطانی
1.480.2664,847انواع خدمات پاراکلینیکی چشم
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ــر  ــه ه ــد، ک ــان می ده ــان نش ــرای زن ــی ب ــت درمان ــن 14 خدم ــط ای ــه متوس هزین
پرونــده جراحــی کاتاراکــت بــه طــور متوســط 14,7 میلیــون ریــال هزینــه داشــته اســت 
ــای  ــالف هزینه ه ــر خ ــط را دارد. ب ــه متوس ــن هزین ــات باالتری ــن خدم ــان ای ــه در می ک
درمانــی مربــوط بــه مــردان کــه خدمــات طبــی داخلــی در رتبــۀ دوم هزینه هــای متوســط 
قــرار داشــت، آیتــم داروهــای شــیمی درمانی زنــان در بیشــترین ســهم هزینــه ای پــس از 
ــه همیــن ترتیــب، هزینه هــای فیزیوتراپــی، ســنجش  خدمــات آزمایشــگاهی قــرار دارد. ب
ــط  ــم متوس ــا پنج ــوم و ت ــای س ــب در رتبه ه ــه ترتی ــواع MRI ب ــتخوان و ان ــم اس تراک

هزینــه هــر پرونــده درمانــی زنــان قــرار دارنــد.

2-4- سهم هزینه انواع خدمات درمانی بیمه تکمیلی زنان

جــدول زیــر ســهم 31 خدمــت درمانــی کــه 70 درصــد از کل هزینه هــای بیمــۀ تکمیلــی 
ــان  ــد را نش ــکیل می دهن ــوری را تش ــتگی کش ــدوق بازنشس ــش صن ــت پوش ــان تح زن
ــان  ــرای زن ــش ب ــات آزمای ــت و خدم ــی کاتاراک ــه جراح ــاس، هزین ــد.  براین اس می ده
نیــز هماننــد مــردان از باالتریــن ســهم از هزینه هــای درمانــی برخــوردار بوده انــد. ســهم 
هزینــه انــواع ســونوگرافی بــرای زنــان در جایــگاه ســوم قــرار دارد و ایــن در حالــی اســت 
کــه در کل جامعــه آمــاری مــورد بررســی در رتبــه چهــارم و در رتبه بنــدی ســهم هزینــه 
انــواع خدمــات مــردان در جایــگاه هفتــم قــرار داشــته اســت. ســهم هزینــه اعمــال جراحــی 
ــن  ــه ای ــهم هزین ــی س ــته ول ــرار داش ــم ق ــگاه هجده ــان در جای ــب در زن ــس قل بای پ
خدمــت درمانــی بــرای مــردان در رتبــه چهــارم بــوده اســت. ســهم هزینه هــای ارتوپــدی 
ــای  ــی و روش ه ــای قلب ــت. بیماری ه ــردان اس ــر از م ــان باالت ــاب در زن ــز و اعص و مغ
ــوده اســت کــه ایــن مقــدار  ــان حــدود 11 درصــد از کل هزینه هــا ب تشــخیصی آن در زن

نســبت بــه مــردان بــه صــورت قابــل توجهــی کمتــر اســت. 
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جدول 6- سهم هزینه به تفکیک نوع خدمت از کل هزینه های بیمه تکمیلی زنان و سهم تجمعی خدمات

شرح تعهدات
سهم هزینه هر خدمت 
از کل هزینه ها )درصد(

سهم 
تجمعی

10.510.5جراحی کاتاراکت
8.919.4آزمایش

4.623.9انواع سونوگرافی
4.128.0فیزیوتراپی

4.032.0داروهای شیمی درمانی
3.335.3طبی داخلی مانند ) دیابت ، خون ، عفونی ، ایکتر و ....(

2.838.1آنژیوگرافی همراه با آنژیوپالستی عروق کرونر
2.340.5تعویض مفصل زانو

2.142.6انواع MRI )ام آر آی(
آنژیوگرافی  عروق کرونر یا عروق بای پس شده با یا بدون تزریق در 

حفرات قلبی
2.144.7

2.146.8بستری طبی قلبی
2.148.8سایر اعمال جراحی ارتوپدی در سقف عمومی

2.050.8هیسترکتومی خوش خیم با یا بدون APRepair به هر روش
1.952.7انواع کوله سیستکتومی به هر روش

1.454.1انواع تستهای ارزیابی قلب
1.455.4پزشکی هسته ای)رادیوایزوتوپ(

1.356.8درمان طبی مغز و اعصاب
1.358.1اعمال جراحی بای پس قلب
1.359.4سایر اعمال جراحی عمومی

MS 1.260.6داروهای بیماری
1.161.7انواع نوارنگاری)نوار مغز،قلب،عصب وعضله و...(

1.062.7سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری
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شرح تعهدات
سهم هزینه هر خدمت 
از کل هزینه ها )درصد(

سهم 
تجمعی

1.063.7سایر اعمال جراحی مغز و اعصاب در سقف فوق تخصصی
0.964.7رادیوتراپی

0.965.6سایر اعمال جراحی چشم
0.966.4بستری طبی دستگاه تنفسی در سقف عمومی

0.867.3آنژیوگرافی همراه با آنژیوپالستی
0.868.1تزریق آواستین یک چشم

0.768.8انواع ماموگرافی
0.769.4آندوسکوپی ساده-بازنشستگی
0.670.1جراحی دیسک ستون فقرات
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جمع بندی

بررســی پرونده هــا و هزینه هــای خدمــات درمانــی بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان صنــدوق 
ــن ســهم از  ــه باالتری ــد ک ــرارداد 1395-1394 نشــان می ده بازنشســتگی کشــوری در ق
ــات  ــواع خدم ــس از آن ان ــت و پ ــش اس ــه آزمای ــوط ب ــی مرب ــای درمان ــداد پرونده ه تع
تشــخیصی درمانــی باالتریــن ســهم از تعــداد پرونده هــا را دارنــد. در میــان ایــن خدمــات 
ــن  ــی باالتری ــی، MRI و فیزیوتراپ ــونوگرافی، نوارگراف ــواع س ــز ان ــی نی ــخیصی درمان تش
ــه  ــم ب ــت ه ــی کاتاراک ــد. جراح ــود اختصــاص داده  ان ــه خ ــا را ب ــداد پرونده ه ســهم از تع
ــهم از کل  ــن س ــه و باالتری ــن هزین ــا باالتری ــهم از هزینه ه ــم در س ــط و ه ــور متوس ط
هزینه هــا را در میــان ســایر خدمــات درمانــی منــدرج در جــداول گــزارش )کــه ســهم 80 
درصــدی از کل پرونده هــا را تشــکیل داده انــد( دارد. از ایــن امــر می تــوان نتیجــه گرفــت 
ــتگان  ــتفاده بازنشس ــورد اس ــت م ــات گران قیم ــی از خدم ــی یک ــت درمان ــن خدم ــه ای ک
اســت. پــس از خدمــات آزمایشــگاهی و خدمــات تشــخیصی درمانــی، ســهم هزینه هــای 
خدمــات تشــخیصی درمانــی قلبــی و عروقــی در مــردان نســبت بــه زنان بیشــتر بــوده و در 
عــوض خدمــات ارتوپــدی و مغــز و اعصــاب در زنــان از ســهم هزینــه ای بیشــتری نســبت 
ــی هــم در ســهم از کل  ــی فیزیوتراپ ــت درمان ــه خدم ــد. رتب ــردان برخــوردار بوده ان ــه م ب
ــان باالتــر از مــردان قــرار دارد. ســهم هزینــه  پرونده هــا و هــم در ســهم از هزینــه در زن
ــات  ــه خدم ــوده اســت. ســهم هزین ــردان ب ــان بیشــتر از م ــز در زن ــواع ســونوگرافی نی ان
آنژیوگرافــی همــراه بــا آنژیوپالســتی عــروق کرونــر و اعمــال جراحــی بای پــس قلــب در 
مــردان باالتــر از زنــان بــوده و ســهم هزینــه خدمــات داروهــای شــیمی درمانی و تعویــض 

مفصــل زانــو در زنــان بیشــتر از مــردان بــوده اســت.






