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Abstract
Introduction: In response to the significant increase in health care expenditure and the
raising need for universal health coverage, private health insurance (PHI) market has
expanded in recent years.
Methodology: This research is a descriptive-analytical study based on a cross-sectional
design. It presents the share of GDP and per capita expenditure spent on PHI and the role of
PHI in financing inpatient care, outpatient care, pharmaceutical expenditure, and public
health and prevention against other health financing methods in selected countries. It also
examines the relationships between PHI and other factors. The selected countries are 13
OECD members, including Australia, Canada, Denmark, Germany, Hungary, Japan, Korea,
Mexico, Netherlands, Poland, Spain, Switzerland, and Turkey.
Results: The findings indicate that in contrast to other selected countries, Netherlands spends
more GDP and per capita expenditure on PHI, and Canada, Switzerland, and Hungary,
respectively, have higher PHI share in financing outpatient care and pharmaceutical
expenditure, inpatient care, and public health and prevention. Regarding analyzed
relationships, there is a significant correlation between the share of PHI and GDP devoted to
health sector and/or per capita expenditure. A significant relationship was also seen between
the share of PHI funding outpatient care and pharmaceutical expenditure.
Conclusion: The results show that private health insurance, which can be expanded by
increasing total health expenditure, is the most important financing mechanism for
completing public financing systems.
Keywords: Organized financing, Insurance, Health insurance
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مقدمه :در سالهای اخیر بازار بیمه خصوصي سالمت در کشورهای پیشرفته به طـور ششـمریری سوسـیه یافتـه اسـت .در مطالیـه
حاضر با بررسي جایراه بیمه خصوصي سالمت در کشورهای منتخب ،پیشنهاداسي جهت سوسیه این بیمه در ایران ارایه شده است.
مواد و روشها :مطالیهی حاضر ،مطالیهای سوصیفي-سحلیلي است .در این پژوهش ابتدا به سییین سهم بیمه خصوصي سالمت از
سولید ناخالص داخلي ) (GDPو سرانه سالمت و همچنین سهم آن در سدارک خدمات بستری ،خدمات سرپایي ،مخارج دارویي و
بهداشت عمومي و پیشریری پرداخته شد و سپس رابطه میان سهم این بیمه با برخي فاکتورها بررسي گردید .به منظور سحلیل روابط
از سست آماری اسپیرمن استفاده شد .کشورهای منتخب شامل  33کشور  OECDبودند.
یافتهها :بر مبنای یافته های پژوهش ،در میان کشورهای منتخب کشور هلند باالسرین سـهم از  GDPو سـرانه سـالمت را بـه بیمـه
خصوصي سالمت اختصاص مي دهد و کشورهای کانادا ،سوئیس و مجارستان به سرسیب از باالسرین سهم بیمه خصوصـي در سـامین
مالي خدمات سرپایي و مخارج دارویي ،خدمات بستری و بهداشت عمومي و پیشریری برخوردارند .رابطه میان سهم سرانه سالمت
و سولید ناخالص داخلي اختصاص یافته به بخش سالمت و سهم بیمه خصوصي سالمت و همچنین رابطه میان سهم بیمـه خصوصـي
سالمت در سدارک خدمات سرپایي و مخارج دارویي مینادار است.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش افزایش کل مخارج بخش سالمت ،افزایش حمایت دولـت از بیمـه گـران خصوصـي و
سدوین سیاستهایي به منظور سقویت رقابت میان شرکتهای بیمه از جمله راهکارهای سوسیه بیمه خصوصي سالمت در ایران مي-
باشند.
واژههای کلیدی :بیمه خصوصي سالمت ،بازار بیمه ،نظام سامین مالي سالمت ،کشورهای OECD

 )1نویسنده مسئول ،کارشناسي ارشد مدیریت و خدمات بهداشتي درماني ،مرکز تحقیقات طب سنتي و تاریخ طب دانشگاه علوم
پزشکي شیراز،شیراز ،ایران
 )9کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات طب سنتي و تاریخ طب دانشگاه علوم پزشکي شیراز ، ،شیراز ،ایران
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مقدمه:
امررزه م مزاتبررت سررالمت بل مقابررا قررر م ا تررزال
بالب کرره بل ه ينقررره يررا برره بلیررا ابررناق له برره
له شرراه برره نرررواه اهلرریم مدررجهه مولبتو رره مرری
باشررر ( .)1برره رولق رره ينقررره يررا صررز ش ر م بل
مزاتبرررت سرررالمت ا  %3تولیررر ااخرررالي باخهررری
( )GDPهرراه بل سررا  1١۸۴برره  %١/۹بل سررا
 1١١۹ابررناق قاب رره اسررت ( .)2بل نرریم لررا يرررو
پوشررر به اشررر ی بزا یرررز بل بدررریال ا ک ررروليا
محقق ا ر م اسرت ه بل سزتاسرز بایرا  3/1میهیرالب اررز
برره انمررا زالرری بالهيررا اساسرری ه مرروالب ررزهل
بقگز بس زسی ا الا  .اگرايی بتیرق ترز بره اقرم مدرجهه
م خي می سرا ب کره بدریال ا اقرم مع رالش لق ره
بل م الش مالی اظام سالمت بالب (.)3
ا رزبرری بزابررز ررنالا سررا ماه سررالمت هرراای يررز
اظررام سررالمت محابظررت مررالی بل بزابررز ينقررره يررا
اامطهوب لا بره نررواه ق ری ا اير ا اصرهی خروب بالا
مرری باش ر ( )2ه اقررم بل لالیدررت کرره بهلررت يررا امرری
تواارر يمره قرا بخر بنل ری ا مزاتبرت سرالمت لا ا
محررا بوب رره نمررومی تررامیم مررالی کرررر ( .)۸بیمرره
ا مررانی سررالمت يرره کرره برره نرررواه لاق ر تررزقم اررو
بیمره مطرزم مری باشر ترهرا  1۱ترا  1۱بلصر ا
معیرت لا بل ک روليا کره بل مر ه  ۸۱ترا ۰۱
بلصر ا معیرت لا بل ک روليا برا بل مر م وسر
تحت پوشر ترزال مری بير ه بلصر قراب ا مرراب
بل اقررم ک رروليا ا لام پزباخررت مدرر قیه ا یرر
بیمرالاه مهیرا مری شروب کره بره نررواه ااناب اره ترزقم
شیوم تامیم مرالی برال برز قرو سروم مرراب سرالمت لا
بل به سروم ک روليا برا بل مر پراقیم ترامیم امروبم
است (.)3
با تو ره بره اقرم محر هبقت يرا اظرام سرالمت بیمره
خصوصرری سررالمت برره نرررواه لام لهرری بررزا کرراي
ينقرره يررا بیمرال برره ررول له ابررنهه محبوبیرت مرری
قاب ( .)3بیمه خصوصری مرراب بی ر ز لا را بره را ه
تجهیررن مرری اماقرر ه ابررزاب کرره بقرر ايها ه سررال ق
مخ هررری بالا ر تررابل خواير ر برروب مناقررا واررا وای لا
ا بیمه سالمت ره کرر (.)۱
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بیمررره خصوصررری سرررالمت بل بدررریال ا ک ررروليا
سرررا ماه يم رررال ه توسرررعه ات صررراب ( )OECDا
پوش رری هسرری بزخررولبال برروبم ه بل بزخرری ا اقررم
زهيهرا معی ری کره بره
ک وليا مرب اهلیره پوشر
لرو م سرالمت نمرومی بس زسری ا الار بره شرمال مری
لهب برره رولق رره بررز مبرررا مطالعرراش صررولش زب رره
میرررناه پوشر ر اهلیررره بیمررره خصوصررری سرررالمت بل
مزق رررا بررره  %۹2بل يهررر بررره  %2۴بل بهژقرررو بررره
 %۱۹/۱ه بل لمرراه برره  %١/1مرری لسرر ( .)۰بررا اقررم
ه رروب د ر زا بیمرره خصوصرری سررالمت بل ک روليا
بللررا توسررعه ادررب ا محرر هب اسررت .مطالعرره ا کرره
توس ر بلرهررز ااجررام ش ر ا رراه باب کرره اقررم بیمرره بل
اقررررزاه  %1/۱البه  %3/١لبررررراه  %11/١نزبدرررر اه
سرررررعوب  %١/3تزکیررررره  %۱/3ه تزکمردررررر اه %۹
پوشرر لا برره خرروب اخ صررا مرری بيرر ( .)۹بیمرره
خصوصرری سررالمت بل ک رروليا بللررا توسررعه غالبررا
امراقی ا بس زسرری اررابزابز نر م تواارراقی پوشر تعر اب
قررراب ا ابرررزاب ه مجرررنا سررراخ م به رررزقم مزاتبرررت
سررالمت بررزا مزهتمر ر اه لا برره بسررت مرری بي ر کرره
الب رره اظررام يررا بیمرره خصوصرری بررا رزالرری ررعی ه
اامرظه ه لا تاقی می کرر امرا شرواي بره بسرت مر م
ا ک رروليا بل لررا توسررعه وقررا ه اسررت کرره ا ررز
بیمرره خصوصرری سررالمت برره شرر هی مراسرر مرر قزقت
ررزبب اقرر متب رری بل بهبرروب بس زسرری ه بزابررز بل
ک وليا بللا توسعه اقرا خواي اموب (.)۴
برابزاقم ه ره بل لابطره برا بیمره خصوصری مطرزم مری
باش ر رزالرری ه ا ررزا بلسررت اقررم بیمرره برره ش ر هی
اسررت کرره ب ررواه ا ه برره نرررواه نقررره ا هررت
درر زا مررراب مررالی اظررام سررالمت ابررناق تعرر اب
ابررزاب تحررت پوشرر بیمرره سررالمت ه بسرر یابی برره
م ررالکت مررالی ناب ارره بهررزم دررت .بررا تو رره برره اقررم
امز بل اقم مطالعره برز ه شر قه ترا برا بزلسری ه تردریز
اقگام بیمره خصوصری سرالمت بل ک روليا مر خر
پی ررهاباتی لا بل لاسر ا بهرزم یرز يزرره بی ر ز ا
مناقررا با اليررا بیمرره خصوصرری سررالمت بل اقررزاه
الاقه اماقیه.
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مواد و روش ها:
پررژهي لا ررز مطالعرره ا توصرریری – تحهیهرری ا اررو
کررالبزب مرری باش ر کرره بیمرره خصوصرری سررالمت لا بل
ک وليا مر خ بره صرولش تطبیقری ه مقطعری مرولب
مطالعه تزال بابم است.
تدرررمت توصررریری پژهي بررره مطالعررره سرررهه بیمررره
خصوصری ا سرزااه سرالمت ه تولیر ااخرالي باخهرری بل
ک رروليا مر خرر پزباخ رره ه يمهررریم سررهه اقررم
بیمرره لا بل تررامیم مررالی خرر ماش بدرر ز سررزپاقی
مخررالد بالهقرری ه به اشررت نمررومی ه پی ررگیز مررولب
بزلسری ترزال بابم اسررت .بلصر معیررت تحرت پوشر
بیمررره خصوصررری سرررالمت ه اقر ر بیمررره خصوصررری
سالمت ا بقگز پالام زيا مولب بزلسی می باشر .
تدرمت تحهیهری اقرم پرژهي بره مطالعره لابطره میرراه
سهه بیمره خصوصری سرالمت برا بلصر تولیر ااخرالي
باخهرری اخ صررا قاب رره برره بخرر سررالمت ه سررزااه
سررالمت بل ک رروليا مر خرر پزباخ رره ه يمهررریم
لابطه میراه سرهه اقرم بیمره لا برا سرهه مرراب نمرومی
بهل رری سررهه صررر هت يررا تررامیم ا مررانی ه سررهه
پزباخررت يررا مدرر قیه ا یرر مررولب بزلسرری تررزال
بابم است .بل اهاقت لابطره میراه سرهه بیمره خصوصری
سالمت بل تر ال خر ماش سرزپاقی برا سرهه اقرم بیمره
بل ترر ال مخررالد بالهقرری مررولب مطالعرره تررزال زب رره
است.
ک ررروليا مر خررر بل اقرررم مطالعررره  13ک رررول
 OECDبوبارر کرره نبالتررر ا ک رروليا اسرر زالیا
کاارررابا باامرررال لمررراه مجالسر ر اه اپرررم کرررزم
م نقررو يهررر لهدرر اه اسررواایا سررو ی ه تزکیرره.
ب قررا اا خرراب ک رروليا برروت نبالتر ر ا بل بس ر ز
برروبه ارالنرراش مزبرروی برره اقررم ک رروليا بزخررولبال
اقم ک روليا ا ررزم يرا بیمره خصوصری برا ه رعیت
م ابه ه قرا مطهروب ترز ا اقرزاه ه بزخرولبال ه يرا ا
اارروا مخ هرر اظررام يررا تررامیم مررالی بیمرره يررا
سالمت ه بیمه يا خصوصی سالمت.

ررزب هل بابم يررا ه ارالنرراش مررولب ایررا بل سرره مايرره
بهم سرررا  13١۱ا مرررراب نهمررری م ررروب ه تابرررا
بس ر ز ماار ر ک ر م ر هه ا ررزقاش مجررالش نهمرری
مع بررز ه سرراقز ررنالا يررا مررزتب ه يمهررریم ا
درر جو اقر زا رری ا رزقررق پاقگايهررا ارالنرراتی
صررولش زبررت .هررت تجنقرره ه تحهیررا بابم يررا برره
مرظررول بسرر یابی برره ايرر ا تحهیهرری ا تدررت مررال
 spearmanه ارررزم ابرررنال  SPSS.15اسر ر رابم
زبق .
یافته ها:
قاب رره يررا لاصررا ا مطالعرره تطبیقرری بیمرره خصوصرری
سررالمت بل ک رروليا مر خرر ا رراه باب کرره سررهه
بیمررره خصوصررری سرررالمت بل ک ررروليا مر خر ر ا
 2232۱ب ل سزااه اخ صرا قاب ره بره بخر سرالمت
 1۱۱2ب ل اسرررت کررره بل اقرررم میررراه ک رررول يهرر ر
بی ر زقم سررهه ا سررزااه سررالمت ه ک رروليا لهد ر اه
ه مجالس ر اه کم ررزقم سررهه ا سررزااه سررالمت خرروب لا
برره بیمرره خصوصرری اخ صررا مرری بيررر  .يمهررریم
م وسرر سررهه بیمرره خصوصرری سررالمت ا  GDPبل
ک وليا مر خر  ۱/۸%مری باشر کره ن یراش ه بل
ه  1ا اه بابم ش م است.
مطالعاش ا اه باب که بیمره خصوصری سرالمت بره ررول
م وسرر  1۰%ا کررا مخررالد بخرر خصوصرری لا برره
خوب اخ صرا مری بير ه پر ا پزباخرت مدر قیه ا
ی ر بررا سررهه  ۹۱%مهرره تررزقم مرب ر تررامیم مررالی
خصوصرری بل ک رروليا مر خرر مرری باشرر  .بل اقررم
میرراه بیمرره خصوصرری سررالمت بل ک رروليا يهررر
لمرراه ه کااررابا بررا اخ صررا برری ا  3۱%ا مررراب
خصوصی ترامیم مرالی بره خروب بالا بی ر زقم سرهه ه
بل ک روليا اپررم لهدر اه ه مجالسر اه بررا اخ صررا
کم ز ا  ۱%ا اقم مرراب بره خروب بالا کم رزقم سرهه
می باش .
مطالعرراش يمهررریم ا رراه باب کرره میررااگیم سررهه بیمرره
خصوصرری سررالمت بل تررامیم مررالی خر ماش بد ر ز ۰%
خ ر ماش سررزپاقی  ۰%مخررالد بالهقرری  ۱%ه به اشررت
نمومی ه پی رگیز کم رز ا قرو بلصر اسرت .ر ه
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 2سررهه بیمرره خصوصرری سررالمت لا بل تررامیم مررالی
خ ر ماش بد ر ز سررزپاقی مخررالد بالهقرری ه به اشررت
نمومی ه پی رگیز بل میراه سراقز مرراب ترامیم مرالی
اظام سالمت بل ک وليا مر خ ا اه می بي .
ا اظز معیرت تحرت پوشر بیمره خصوصری سرالمت
ک ررول يهر ر بررا پوشر برری ا  ١۱بلص ر ا معیررت
خرروب بل صرر ل ک رروليا مر خرر تررزال بالب .پرر ا
ک ررول يهررر ک رروليا اسرر زالیا سررو ی ه کااررابا
برری ا  ۱۱بلصرر ا معیررت خرروب لا تحررت پوشرر
بیمرره خصوصرری تررزال بابم اارر  .بل میرراه ک رروليا
مر خرر ک رروليا اپررم مجالسرر اه ه لهدرر اه بررا
پوشرر کم ررز ا قررو بلصرر ا معیررت خرروب بالا
ل اتا پوش می باشر .
بررز مبرررا قاب رره يررا پژهي بیمرره خصوصرری سررالمت
بل تررامیم مررالی اظررام سررالمت ک رروليا مر خرر ا
اقرر يررا م ررراهتی بزخررولبال اسررت .رر ه  3اارروا
اقرر يررا بیمرره خصوصرری سررالمت لا بل ک رروليا
مر خ ا اه می بي .
بز اسا قاب ه يرا تحهیرا مرال لابطره میراه تولیر
ااخررالي باخهرری اخ صررا قاب رره برره بخ ر سررالمت ه
سرررررهه بیمررررره خصوصررررری سرررررالمت (p‹0.05
 )r=0.643ه لابطررره میررراه سرررزااه سرررالمت ه سرررهه
بیمررره خصوصررری سرررالمت بل ک ررروليا مر خررر
( )r=0.754 p‹0.05معرررررابال مرررری باشرر ر  .برررره
نررالهم سررهه بیمرره خصوصرری سررالمت بررا سررهه مخررالد
نمومی بهل ری سرهه صرر هت يرا ترامیم ا مرانی ه
سررررهه پزباخررررت يررررا مدرر ر قیه ا یرر ر بالا
يمبدرر گی متبررت امررا باترر لابطرره معرررابال اسررت.
( )p›0.05لابطرره میرراه سررهه بیمرره خصوصرری سررالمت
بل ترر ال خرر ماش سررزپاقی بررا سررهه اقررم بیمرره بل
مخررالد بالهقرری بل ک رروليا مر خرر معرررابال مرری
باش (.)r=0.839 p‹0.05
بحث و نتیجه گیری:
ا رراق پررژهي لرراکی ا ه اسررت کرره سررهه بیمرره
خصوصرری سررالمت ا سررزااه سررالمت ه تولیرر ااخررالي
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باخهرری بل ک رروليا مر خ ر تررا لر قرراب م ررامز ا
هسررعت ه سررطش پوشرر بیمرره ا مررانی سررالمت ه
سررراخ ال کهررری مزاتبرررت مررری باشر ر  .بر ر قم تزتیر ر
ک روليا يهرر ه سررو ی برا م مزکررن امروبه پوشر
بیمه ا مرانی سرالمت برز ت رز خاصری ا معیرت قرا
بدررر ه محررر هب ا خررر ماش میرررره ا مراسررر لا
هت در زا پوشر بیمره خصوصری سرالمت برزايه
سرراخ ه ه برررابزاقم ا بررا تزقم سررهه بیمرره خصوصرری بل
میرراه ک رروليا مر خرر بزخررولبال مرری باشررر (١
 .)1۱بل اقررم میرراه سررهه بیمرره خصوصرری سررالمت بل
اقررزاه %1/۱ا کررا سررزااه سررالمت اسررت ( )۴کرره اقررم
میررناه  1۱بررال کم ررز ا سررهه بیمرره خصوصرری سررالمت
بل يهر ر مرری باش ر  .بررز مبرررا معرررابال لابطرره سررهه
سررزااه سررالمت ه تولیرر ااخررالي باخهرری اخ صررا
قاب رره برره بخرر سررالمت بررا سررهه بیمرره خصوصرری
سررالمت بل ک رروليا مر خرر مرری تررواه ق رری ا
ب قررا پرراقیم برروبه سررهه اقررم بیمرره لا بل ک رروليا
بللا توسعه ا مهه اقرزاه پراقیم بروبه سرهه سرزااه
ه تولیرر ااخررالي باخهرری سررالمت باادررت .برررابزاقم
توسعه سرهه سرزااه ه تولیر ااخرالي باخهری اخ صرا
قاب ه به بخ سرالمت لا مری ترواه بره نررواه لاي رال
هرررت درر زا برررا ال بیمررره خصوصررری سرررالمت بل
ک وليا بللا توسعه بل اظز زبت.
ا رراق پژهي لرراکی ا ه اسررت کرره م وسرر سررهه
بیمه خصوصی سرالمت ا کرا مخرالد بخر خصوصری
بل ک ررروليا مر خر ر تقزقبرررا به بزابرررز میرررااگیم ١
هاه است کره اقرم ا راه بيرر م اقر تابرا
بلص
تو رره بیمرره خصوصرری سررالمت بل میرراه سرراقز مررراب
خصوصرری تررامیم مررالی بل ک رروليا مر خرر مرری
باشرر  .بل مقابررا بل ک رروليا بللررا توسررعه سررهه
بیمه خصوصی سرالمت ا کرا مخرالد بخر خصوصری
بدرریال ا رارین برروبم ه پزباخررت مد ر قیه ا ی ر اق ر
ر ررمگیز بل تررامیم مررالی اظررام سررالمت اقرررا مرری
کر به رولق ه بل اقرزاه سرهه بیمره خصوصری سرالمت
ا کرررا مخرررالد خصوصررری  %2/۰ه سرررهه پزباخرررت
مدرر قیه ا یرر  %١۸/2ررنالا شرر م اسررت ( .)۹بررا
اقم ه وب کماکراه مری ترواه اگزشری متبرت ادربت بره
توسررعه بیمرره خصوصرری سررالمت بل ک رروليا بل لررا
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توسعه ا مهه اقزاه باشرت ررزا کره بل صرولش تبر قا
پزباخررت يررا مد ر قیه ا ی ر برره رررزم يررا پرری
پزباخررت بل اقررم ک رروليا میررره ا مراسرر هررت
بهزم برزبال ا بیمره خصوصری سرالمت بره نررواه قرو
مرب مهه ترامیم مرالی اظرام سرالمت برزايه مری رزبب
(.)۴
بررز مبررا ا رراق پژهي ق رری ا نوامررا تعیرریم کررر م
هسررعت بررا ال بیمرره خصوصرری سررالمت بل ک رروليا
مر خ ر بامررره مناقررا تحررت پوش ر اقررم بیمرره مرری
باشرر  .بررز اقررم اسررا بیمرره خصوصرری سررالمت بل
ک وليا سرو ی ه اسر زالیا برا پوشر ریر هسریعی
ا مناقررا بررا تزقم سررهه لا ترر ال خرر ماش بدرر ز بل
میاه ک وليا مر خ باش ه است ()11 1۱
ا اق پ ژهي ا راه مری بير کره م وسر سرهه بیمره
خصوصررری سرررالمت بل تررر ال خررر ماش بدررر ز ه
سرررزپاقی بل ک ررروليا مر خر ر  %۰اسرررت ه بخر ر
نم م ا ا اقرم خر ماش ا محرا صرر هت يرا ترامیم
ا مررانی ه مخررالد نمررومی بهل رری تررامیم مررالی مرری
شرروب .بل ذکررز نهررت اقررم امررز مرری تررواه رررت کرره
ک رروليا توسررعه قاب رره (کرره ک رروليا مر خرر بل
شررمال ه يررا مرری باشررر ) غالبررا ا اظررام يررا تررامیم
مالی ا برال ه مالیراش نمرومی هرت تر ال خر ماش
بهزم زب ره ه بیمره خصوصری سرالمت لا ترهرا برزا پرز
کزبه خالء ااشری ا نر م ه روب اقرم اظرام يرا بره کرال
مری یزار ( .)12اقرم امرز خروب مو ر مری شروب کره
بیمرره خصوصرری سررالمت بل اکتررز ک رروليا مر خ ر ا
اقرر ا ررابی بزخررولبال باشرر  .بل اقررزاه ایررن بیمرره
خصوصی سالمت بره اقرم شر ا مری باشر بره رولق ره
بیمه خصوصی بدر ز الاقره شر م توسر شرزکت يرا
بیمرره خصوصرری بل اقررزاه ترهررا خرر ماش بدرر ز بل
بیمالسر اه يررا خصوصرری لا (برره میررناه  )%1۴پوشر
می بي (.)13
م وسرر سرررهه بیمررره خصوصررری سرررالمت بل ترررامیم
مخررالد بالهقرری بل ک رروليا مر خ ر  ۱%مرری باش ر ه
ا رره تابررا تو رره ه اسررت کرره اقررم میررناه بررا ه رروب
مخررالد بناقررر م بالهقرری ه نرر م پوشرر بخرر نمرر م

ا ا اقررم مخررالد توسرر بیمرره ا مررانی ه پزباخررت
يررا نمررومی بهل رری کم ررز ا م وسرر سررهه بیمرره
خصوصررری سرررالمت بل ترررامیم خررر ماش بدررر ز ه
سزپاقی مری باشر  .بل تو یره اقرم امرز مری ترواه ررت
کرره بل صررولش ابررناق مخررالد بالهقرری شررزکت يررا
بیمرره خصوصرری بررا تقا ررا بناقررر م م رر زقاه هررت
الاقه پوش م ما موا ره مری شروا امرا اقرم تقا را ترا
مرراای نز رره بیمرره خصوصرری سررالمت لا برره بابررا
خواي ر باشررت کرره برره سرروب هل بعالیررت يررا بیمرره
ررزاه خصوصرری سرری ازسرراا ( .)1۸برررابزاقم بل لررا
لا ز با تو ه بره ينقرره يرا بناقرر م بالهقری توسرعه
با ال بیمره خصوصری سرالمت بل ترامیم مخرالد بالهقری
با يرر يدر ه ترز ادربت بره سراقز خر ماش تحرت
پوشرر بیمرره خصوصرری سررالمت صررولش مرری یررزب.
الب رره بررا تو رره برره معرررابال لابطرره میرراه سررهه بیمرره
خصوصرری سررالمت بل ت ر ال خ ر ماش سررزپاقی ه سررهه
اقررم بیمرره بل مخررالد بالهقرری بل ک رروليا مر خرر
مری تررواه برا ابررناق سرهه بیمرره خصوصری سررالمت بل
تر ال خر ماش سرزپاقی بره توسرعه برا ال اقرم بیمرره بل
مخررالد بالهقرری کمررو کررزب .اقررم امررز مرری تواارر بل
توسعه با ال بیمره خصوصری سرالمت بل پوشر مخرالد
بالهقی بل اقزاه م اظز تزال یزب.
سررهه بیمرره خصوصرری سررالمت بل به اشررت نمررومی ه
پی ررگیز بل ک رروليا مر خر بدرریال اررارین ه کم ررز
ا قررو بلصر اسررت ه بخر نمر م ا ا اقررم خر ماش
توس بهلت ترامیم مرالی مری رزبب .به اشرت نمرومی
ه پی گیز بره نررواه قرو کرا نمرومی برزا اکترز
بهلت يا ا ايمیرت قراب بزخرولبال اسرت ه بل تو یره
نهررت اقررم امررز باقرر رررت باقدرر ی ا مراسرررباش ه
اوساااش برا ال اا ررانی بیمره خصوصری سرالمت بل امراه
باش به يمریم بلیرا بهلرت يرا غالبرا سرعی بل تر ال
ه برره صررولش نمررومی بالارر  .بل اقررزاه ایررن به اشررت
نمرررومی ه پی رررگیز بل سرررطش هسررریعی بل کر رررز
بخ ر بهل رری تررزال بالب ه لنهمرری ایررن برره توسررعه بررا ال
بیمه خصوصی سالمت بل اقم لیطه امی باش .
ا رراق پررژهي
تحررت پوشرر

ا رراه مرری بي ر کرره م وس ر معیررت
بیمرره خصوصرری سررالمت بل ک رروليا
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مر خرر معرراب  %32اسررت .بل قررو اگررام مقاقدرره ا
با ک وليا سریاقی مری ترواه ماللظره کرزب کره قرو
اخ ر ال ر ررمگیز بل م وس ر معیررت تحررت پوش ر
بیمرره خصوصرری سررالمت ک رروليا مر خرر بررا اقررم
ک رروليا ه رروب بالب .برره رولق رره بل میرراه ک رروليا
سرریاقی ک ررول يررر ترهررا بررا پوشرر  3/3بلصرر ا
معیررت خرروب ( 33میهیرروه ارررز) ا بنل ررزقم بررا ال
بیمرره خصوصرری سررالمت بل مرطقرره بزخررولبال اسررت .بل
معی رری بیمرره خصوصرری سررالمت %1/۱
اقررزاه پوش ر
است کره بل مقاقدره برا ک روليا مر خر ارارین مری
باش (.)۹
بل مقاقدرره بررا ک رروليا مر خرر بیمرره خصوصرری
سالمت بل اقزاه غالبرا برا ير پرز کرزبه شر ا يرا
خر م ی ه ينقررره ا مو رروب بل پوشر بیمرره ا پاقرره
ابررناق ل رراق مر ه اقجرراب ترر لش اا خرراب بررزا
ابررزاب بررا تواارراقی مررالی به ررز برره ه رروب م ر م اسررت امررا
ه ررروب محررر هبقت بل میرررره يررراقی ماارررر اقجررراب
م ترر هقم سیاسررت يررا ه تررواایم
قزسرراخت يررا
مررولب ایررا کر ررز ينقررره يررا ا ررزا ن ر الت ه مهررال
اقای رع برالقوم بیمره خصوصری در زا برا ال اقرم
بیمرره لا بل اقررزاه بررا م رر ا موا رره سرراخ ه اسررت.
برابزاقم با تو ه بره ا راق پرژهي ه بره مرظرول توسرعه
بیمه خصوصری سرالمت بل اقرزاه پی ررهاباتی بره شرزم
ذقا الا ه می زبب.
 الاقرره بیمرره خصوصرری برره ات ررال پزبل مررامعرره برره صررولش ا بررال ه محرر هب امرروبه مناقررا
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بیمرره بهل رری بررزا اقررم ابررزاب برره مرظررول تمزکررن مررراب
اظام نمومی ه قالااه يرا بهل ری برز بيرو يرا پراقیم
تز بل م .
 ابرررناق لماقرررت بهلرررت ا بیمررره رررزاهخصوصری بررا بره کررال برزبه لاي اليرراقی ماارر پزباخررت
هام يا بهرر مر ش ه کره بهرزم کراي ترواایم بسرت
ه پا یز اصالم تواایم مو وب ه . ...
 ابررناق کیریررت خرر ماش ه تدررهیالش الا ررهبيررر اه سررالمت برره مرظررول بررزايه امرروبه بزصررت
ااجررام تعهر اش شررزکت يررا بیمرره خصوصرری ه ابررناق
اا ظررالاش ررايی ه توتعرراش مررزبم ه بل ا یجرره ابررناق
تقا ا بیمه خصوصی سالمت.
 الاقرره بیمرره خصوصرری م مررا قررا ا ررابی بررهصولش ا بال
 ترر هقم لاي اليرراقی هررت کر ررز االسرراقیياقی ماارر اا خراب خطرز اا خراب مع رو ه تقا را
القرراقی ا سررو نز رره کررر م بل بررا ال بیمرره خصوصرری
سالمت.
 يم ال بناقر م بهلرت برا شرزکت يرا بیمرهخصوصرری بل الاقرره بیمرره خصوصرری م مررا قررا
ا ررابی برره مرظررول ابررناق ان مرراب ابررزاب ه بل
ا یجرره د ر زا صررر هت يررا بیمرره خصوصرری
ه ااباشت بی ز خطزاش سالمت.
 ترر هقم سیاسررت يرراقی برره مرظررول تقوقررتلتابت میاه شزکت يا بیمه.
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:منابع
 بزلسی تطبیقی شیوم يا تامیم مراب مالی بیمه بلماه بل ک وليا مر خ ه الا ه الگو مراس.بالهای محدم
م م قزقت ه ارال لساای پنش ی

.1

 باا: پاقاه اامه کالشراسی الش لش ه ات صاب به اشت تهزاه.بزا اقزاه
.13۴3 باا گام نهوم پنش ی ه خ ماش به اش ی بلماای اقزاه

 تز مه ه هقزاق. التقا نمه زب: اظام يا سالمت:2۱۱۱  نالا هاای سالمت سا. سا ماه هاای سالمت.2
.13۴2  راپ اه موسده بزيرگی ابم سیرا بنلگ تهزاه." "ه يم الاه... الم ها نهیز ا
 ا زقه.يا ه لاي اليا توسعه

سالمت؛ رال

 اقگام بیمه خصوصی بل تامیم مالی بخ. اول ل مت سمیه.3
.)1١(۸ ؛13۴۰ يما سالمت
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