
 اردیبهشت 98 2
   شماره 160

  

دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

برای  هم  بزرگی  چالش  تکمیلی  های  بیمه  امروزه   
بیمار، هم آزمایشگاه ها و حتا خود شرکت های بیمه گر 
شده است.  به گفته ی کارشناسان بیمه، شرکت های بیمه 
خصوصی برای افزایش سهم بازار خود وارد هماوردی 
نفسگیر با یکدیگردرحوزه بیمه درمان تکمیلی  شده اند 
زیان  سرانجام  و  درمان  هزینه های خسارت  افزایش  که 
برای شرکت های بیمه است .بی گمان این گفته می تواند 
درست باشد. اما در این راستا باید گفت که سال ها است 
که بیشترین زیان، گریبانگیر بیماران می شود، زیرا ناگزیرند 
که بخش چشمگیری از درآمد خود را برای پرداخت به 
بیمه های گونه گون بپردازند. با وجود این همه بیمه های 
پایه و بیمه های تکمیلی، هزینه های برخی از بیماری ها 
که زیر پوشش آنها نمی باشد، به گونه ای است که برخی 
برای درمان خود و یا یکی از اعضای خانواده خود، بخش 

بزرگی از هستی خود را از دست می دهند.
عالی  شورای  تصمیم  زایده  که  تکمیلی  های  بیمه 
بیمه در سال 1370 است، با همه ی کارهای بزرگ و 
گسترده ای که انجام داده است، روز به روز مایه ی از 

هم گسستگی درروند درمان نیازمندان می شود. 
باید در  را  این زمینه  نابسامانی در  پایه ی  رویهمرفته 
بهداشت   وزارت  در  ویژه  به  ریزی،  برنامه  ناکارآمدی 
دانست. زیرا هربار با تعویض همکاران در این وزارتخانه، 

پدیده ی آزمون و خطا تکرار می شود.  

در سال 13۵۶ سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان 
آمیخته شد. دوباره  بهداری  اجتماعی در وزارت  تامین 
در سال 13۵۹سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداری 
جدا شد. این سازمان که روزی بزرگترین سازمان درمانی 
قرار  ورشکستگی  پرتگاه  لبه ی  در  امروزه  بود،  کشور 
دارد.  در 1374 سال قانون بیمه همگانی خدمات درمانی 
کشور از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. 
برپایه ی آن، دولت موظف بود که شرایط الزم را براي 
تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه که 

متقاضي بیمه خدمات درماني هستند، فراهم نماید. 
انقالب،  از  پس  وزیر  نیرومندترین   ،13۹1 سال  در 
به جای اینکه با ادغام  بیمه های اصلی به سوی  ایجاد 
پوشش بیمه ی همگانی گام نهد، بیمه سالمت را آغاز 
کرد که پس از هفت سال، ناروایی آن بر همگان آشکار 

شده است.  
هرساله  به شمار بیمه های تکمیلی افزوده می شود، 
های  برنامه  های  ناترازمندی  از  اندازه ای  تا  شاید  تا 
دولت ها  را جبران کند. بی گمان این چالش ها پا برجا 
بیمه ها یک کاسه شود  تا روزی که همه  بود،  خواهد 
و بیمه بهداشت همگانی که همه ی مردم ایران را زیر 

پوشش قرار دهد، اجرا شود.
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