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Abstract
Aims: This study aimed to qualitatively analyze the current situation of the “Armed Forces
Medical Services Insurance Fund” (AFMSIF) function with an emphasis on dental services.
This was done in order to help improve its performance as well as employing its experiences to
develop dental insurance in Iran.
Methods: A template of descriptive items was used to guide the interview with the informed
people in AFMSIF regarding its function with an emphasis on dental services. By using
supplementary information sources, a descriptive report was prepared, and its accuracy and
adequacy was checked by the related interviewee.
Results: By describing the AFMSIF function with an emphasis on the dental sector, we got a
picture of the dental services fund flow in AFMSIF in three financing sub-functions; namely,
revenue collection, pooling of revenues and purchasing services. The individual characteristics
are then discussed for their potential performance based on the current available evidence.
Conclusion: AFMSIF shows signs of rather active or strategic attempts particularly in the area
of “how to purchase”. Among them are the establishment of mechanisms of cost containment
and quality assurance for dental services and paying providers based on the quality evaluation
of the contracted centers. These experiences would serve as a guide to extend dental insurance
at a national level.
Keywords: Dental Insurance, Military Facilities, Health Policy, Dental Care, Health Care
Financing Administration
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1گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،تهران ،ایران
2دانشکده آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،تهران ،ایران
3دبیرخانه شورای سیاستگذاری ،وزارتخانه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

چکیده
اهداف :هدف این مطالعه شناخت و تحلیل کیفی وضعیت کنونی کارکرد صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ) (AFMSIFایران
با تأکید بر بخش دندانپزشکی بهمنظور کمک به بهبود عملکرد آن و نیز آگاهی از تجربیات آن برای توسعه بیمه دندانپزشکی در کشور است.
روشها :قالبی از آیتمهای توصیفی برای هدایت مصاحبه با فرد آگاهِ شناساییشده در  AFMSIFدرباره کارکرد این نهاد با محوریت
خدمات دندانپزشکی بکار رفت .با استفاده از منابع تکمیلی ،از مصاحبه متنی فراهم ،و صحت و کفایت آن توسط مصاحبهشونده مربوطه چک
شد.
یافتهها :با توصیف کیفی از کارکرد  AFMSIFبا محوریت خدمات دندانپزشکی تصویری از گردش مالی بخش دندانپزشکی در سه ساحت
گردآوری و انباشت عواید و خرید خدمات در این صندوق بهدست میآید که در راستای عملکردی مطلوب ،کارا و عادالنه مورد بحث و بررسی
قرار میگیرد.
نتیجهگیری :با دقت در اجزای فرآیندِ خرید خدمات دندانپزشکی توسط  ،AFMSIFنشانههایی از فعال و راهبردی بودن فرآیند خرید
خدمت بهویژه در حیطه «چگونگی خرید» به چشم میخورد که از آن میان میتوان به برقراری سازوکارهایی بهمنظور کنترل هزینهها و
تضمین کیفیت خدمات و پرداخت بر پایه ارزشیابی کیفی مراکز اشاره کرد که میتواند راهنمای خوبی فراراه توسعه بیمه دندانپزشکی در سطح
ملی باشد.
کلیدواژهها :بیمه دندانپزشکی ،نیروهای مسلح ،سیاستگذاری سالمت ،خدمات دندانپزشکی ،پژوهش در نظام سالمت
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مقدمه

روشها

عدم توسعه مطلوب و متناسب بیمه دندانپزشکی در کشور همگام
با افزایش پرشتاب شمار دندانپزشکان عمومی و متخصص در
دهههای اخیر از علل اصلی افزایش سهم پرداختهای مستقیم از
جیب (به حدود  )%90و تحمیل بار مالی هزینههای فزاینده آن به
دوش خانوادهها بوده است [ .]1بنظرمیرسد که در روند توسعه
کشور ،گردش مالی مراقبت سالمت وساختارهای مرتبط با آن ،طبق
هدفگذاری بلندمدت و راهبردی سامان نیافتهاند .بیمههای
اجتماعی به عنوان شکلی از کارکرد گردش مالی ،یکی از وجوه
برجسته نظام سالمت ایراناند؛ هماکنون چهار صندوقِ بیمه
اجتماعی (پایه) در بخش درمان در کشور فعالاند که ذیل وزارت
«تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» و با محوریت شورایعالی بیمه سالمت
(به عنوان نهاد سیاستگذار) عمل میکنند؛ این چهار صندوق،
صندوق بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سالمت ایران) ،سازمان
تأمین اجتماعی ،صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و
کمیته امداد هستند [.]2
یکی از وظایف اصلی شورای عالی بیمه سالمت ،تعیین بسته پایه
(حداقلی) خدمات سالمت است که برای همه صندوقهای بیمه
پایه ،یکسان و تعهد به آن الزامی است .تعیین ساالنه تعرفههای
خدمات در دو بخش دولتی و خصوصی نیز وظیفه مهم دیگر این
شوراست که پس از تأیید در هیات وزیران رسمیت مییابند .میزان
همپردازی (فرانشیز) برای همه خدمات سرپایی (شامل
دندانپزشکی) یکسان و بهمیزان  %30تعرفه تعیین شده است؛ ازینرو،
مبنای پرداخت صندوقهای پایه %70 ،تعرفه دولتی برای خدماتِ
مورد تعهد خواهدبود .تعرفه خدماتی که توسط متخصصین مربوطه
انجامشود  %50بیشتر از تعرفه ارائهکننده عمومی است [.]3
نقطه آغاز برای هرگونه اصالحِ ساختار نظامهای سالمت ،ارزیابی
وضعیت کنونی آنهاست [ .]4در ایران ،همچون بسیاری از دیگر
کشورها ،صندوق جداگانهای برای پوشش بیمهای خدمات سالمت
نیروهای مسلح به عنوان قشر مهمی که وظیفه تأمین امنیت جامعه
را عهدهدارند برقرار است [ .]5این مطالعه کوششی است برای
شناختوبررسی کیفی کارکرد کنونی «صندوق بیمه خدماتدرمانی
نیروهای مسلح» ( )AFMSIFدر تأمین و تخصیص مالی بهمنظور
ارائه مراقبتسالمت دهان و دندان به نیروهای مسلح در ایران.

این مطالعه از نوع کیفی (مطالعه مورد) است .مورد مطالعه
(توصیف) ،کارکرد «صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح»
در بخش دندانپزشکی از نظام سالمت ایران بوده است.
چارچوبِ پنداشتی برگرفته از گزارش جهانی سالمت در سال 2000
برای شناخت نظامهای گردش مالی مراقبت سالمت مبنای کار
قرار گرفت (شکل  .)1بر مبنای این گزارش ،گردش مالی به همراه
تولِیت ( ،)stewardshipتولید منابع و ارائه خدمات چهار کارکرد
اصلی یک نظام سالمت را تشکیل میدهند .کارکرد گردش مالی،
خود ،دربردارنده سه زیرکارکرد اصلی است :گردآوری عواید ،انباشت
خطر (عواید) و خرید (پرداخت برای) خدمات [.]6
بمنظور دستیابی به تصویری از چگونگی کارکرد  AFMSIFدر
بخش دندانپزشکی ،از «مصاحبه نیمهساختارمند» با فرد آگاه به
عنوان ابزار اصلی گردآوری دادههای مورد نیاز استفاده شد .قالبی
( )templateاز آیتمهای توصیفی براساس مطالعهای که پیشتر
انجام گرفتهبود ] [7فراهم آمد که برای هدایت مصاحبه بکار رفت.
آیتمهای اصلی شکلدهنده این قالب در جدول  1آمدهاند.
جدول  .1فهرست آیتمهای اصلی در قالب توصیفی
عنوان
جمعیت زیرپوشش صندوق (شمار و گونه)
نحوه گردآوری عواید
وجود انباشت جدا برای بخش دندانپزشکي
ورود در ارائه مستقیم خدمات دندانپزشکي و (اگر «بله»)
مزایای احتمالي آن برای بیمهشده
بسته خدمات دندانپزشکي و معیار گزینش
نوع ارائهکنندگان طرف قرارداد
تعرفههای مبنای پرداخت
روش پرداخت به ارائهکنندگان
میزان همپردازی
چگونگي فرآیند قراردادبندی و سازوکارهای نظارتي
شامل کنترل هزینه و تضمین کیفیت خدمات
برقراری سامانه الکترونیک برای پیشینه دندانپزشکي
بیمهشدگان
وجود بازپرداخت برای خدمات دریافت شده از مراکز غیر
ملکي و غیر طرف قرارداد
سهم پرداختهای دندانپزشکي از کل پرداختها
هرگونه برنامه در ارتباط با بخش دندانپزشکي

شکل  .1چارچوبِ پنداشتی برای گردش مالی مراقبت سالمت برگرفته از کاتزین ( )2001و گزارش سازمان بهداشت جهانی (]6 ،4[ )2000
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پس از شناسایی فرد آگاه درباره کارکرد  AFMSIFبا محوریت
خدمات دندانپزشکی و کسب رضایتشان برای شرکت در مطالعه،
مصاحبه در محل کار ایشان در خردادماهِ  1390برگزار شد .مصاحبه
ضبط و به فاصله کوتاهی از انجام ،پیادهسازی شد .بخش پایانی
مصاحبه به نظرات مصاحبهشونده درباره چالشهای خرید بیمهای
خدمات دندانپزشکی و نیز هر جنبه یا نکته مهمی که احیاناً در
چارچوب قالب بکار رفته برای مصاحبه مطرح نگشت ،اختصاص
یافت .سندِ معرفیشده از سوی مصاحبهشونده برای کسب اطالعات
تکمیلی به دقت مطالعه شد .بر اساس مصاحبه ،گزارشی فراهم آمد
که توصیفی از کارکرد  AFMSIFبا محوریت بخش دندانپزشکی
به دست میداد .از دیگر منابع در دسترس شامل وبسایت سازمانی
و اسناد و گزارشهای داخلی و خارجی درباره گردش مالی نظام
سالمت ایران نیز برای تکمیل گزارش استفاده شد .گزارش فراهم
آمده از طریق پست الکترونیک به مصاحبهشونده مربوطه
فرستادهشد تا صحت و کفایتِ توصیف فراهمآمده را کنترل نمایند.

نتایج
توصیف سازمان (صندوق) بیمه خدمات درماني نیروهای
مسلح (Army Forces Medical Services Insurance

) Fund; AFMSIFبا تاکید بر بخش دندانپزشکي :صندوق
بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ) ،(AFMSIFیکی از چهار
صندوق بیمهگر پایه کشور  -ذیل وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی -است که کارکنان نیروهای مسلح کشور (شاغلین،
بازنشستگان و سربازان وظیفه) و وابستگانشان (حدود %5/5
جمعیت کشور) را در پوشش دارد ،AFMSIF .بیمه مکمل جمعیت
زیر پوشش خود را نیز تأمین میکند؛ نوع عواید دریافتی ،حق بیمه
اجتماعی است که در بخش بیمه پایه %6 ،از حقوق و مزایا و در
بخش بیمه مکمل نیز مقدار ثابت سرانهایست که ساالنه تعیین
میشود و در هر مورد (پایه و مکمل) حدود  %30توسط بیمهشده و
 %70توسط دولت تأمین میشود .بیمه مکمل نیروهای مسلح
برخالف بیمه مکمل (مازاد) درمان که توسط شرکتهای بیمه
بازرگانی ارائه میشود ،با کارکردی حمایتی و بدون لحاظ سود
بیمهای در حق بیمههای دریافتی ،فاقد سقف برای پرداخت
هزینههاست .پرداختهای دندانپزشکی از محل کل عواید در دو
بخش (پایه و مکمل) تأمین میشود.
این صندوق در ارائه مستقیم خدمات ورودی ندارد و صرفاً بهعنوان
خریدار خدمت عمل میکند .مراکز ملکی نیروهای مسلح ،جدا از
صندوق بوده و ارائه خدمات برای شاغلین در مراکز درمانی یگانهای
خود ،رایگان (با دفترچه بیمه ولی بدون همپردازی) است .با احتساب
بیمه مکمل ،بسته خدمات این صندوق ،همه خدمات دندانپزشکی
را که ساالنه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم
و تعرفهگذاری میشود (بیشتر خدمات اصلی دندانپزشکی بجز
ایمپلنت) را دربرمیگیرد .در قراردادبندی اولویت با مراکز نظامی و

سپس ،بهترتیب ،مراکز دولتی (شامل مراکز دانشگاهی و
کلینیکهای ویژه) وخصوصی است .توزیع جغرافیایی بیمهشدگان
و ارزشیابی کیفی مراکز در قراردادبندی لحاظ میشود.
مبنای پرداخت  %70تعرفه دولتی است؛ ولی بر اساس ارزشیابی
انجامگرفته از مراکز طرف قرارداد تا  1/5برابر تعرفه دولتی در مراکز
نظامی و تا  2برابر تعرفه دولتی در مراکز خصوصی قابل پرداخت
است .بر این اساس تعهدات سازمان برای همه خدمات و در همه
مراکز  %70تعرفه مرکز بر اساس ارزشیابی انجامگرفته است .هزینه
مواد مصرفی برای خدمات مختلف بهطور جداگانه برآورد شده که
 %30آن بر عهده بیمهشده است .کل هزینههای البراتواری نیز بر
عهده بیماران است .اگر خدمتی توسط متخصص مربوطه انجام
شود  %50به تعرفه پایه افزوده میشود (هزینه مواد مصرفی ثابت
میماند)؛ ولی سازوکاری برای پایش اینکه خدمت موردنظر به هر
دلیل مانند پیچیدگی فرآیند ارائه ،ورای مهارت و قلمرو کاری
دندانپزشک عمومی است ،وجود ندارد .روش پرداخت به
ارائهکنندگان (دندانپزشکان عمومی و متخصص) ،تماماً کارانه
( )Fee for Service-FFSاست .برخی خدمات (خدمات
اورژانس ،درآوردن ساده دندان ،جرمگیری و بروساژ ،پروتزها و
ارتودنسی) در صورت دریافت از مراکز غیر طرف قرارداد و پس از
تأیید کمیسیون فنی در شعب اداری بیمه ،به میزان  %70تعرفه
دولتی بازپرداخت میشوند .در مناطقی که دسترسی به دندانپزشک
محدود است و با نظر مسئول شعبه ،پروتزهای متحرک (کامل و
پارسیل) در صورت ارائه توسط «کمکدندانپزشک تجربی» دارای
پروانه کار ،به میزان  %50تعرفه دندانپزشک عمومی بازپرداخت
میشود.
قرار دادن سقف تعهدات برای برخی خدمات (پروتزها و ارتودنسی)،
بهکارگیری کمیسیون فنی در شعب و دندانپزشک معتمد در مراکز
طرف قرارداد و لزوم تأیید پیش از ارائه برای برخی خدمات
(جراحیها) ،نظارتهای میدانی (بازدیدهای دورهای و تصادفی از
مراکز) ،بررسی گزارشهای ساالنه سامانه الکترونیک اطالعات و
مقایسه الگوهای تفکیکی آماری ،سازوکارهایی است که بهمنظور
کنترل هزینهها درنظر گرفتهشده است .کنترل برخی طرح
درمانهای پیشنهادی توسط دندانپزشک معتمد و کمیسیون فنی
پیش از ارائه ،ارزشیابی مراکز برای عقد و تجدید قرارداد و تعیین
ضریب تعرفه بر اساس ارزشیابی از آنها ،در تعهد بودن برخی
خدمات (عمدتاً جراحیها) تنها درصورت انجام توسط متخصص
مربوطه و رسیدگی به شکایات نیز از سازوکارهایی است که بهمنظور
تضمین یا بهبود کیفیت خدمات ارایهشونده به بیمهشدگان دیدهشده
است .در همین زمینه ،معاونت نظارت و ارزیابی تشکیلشده که
بهطور تخصصی کیفیت خدمات ارائهشده را دنبال میکند« .هدفمند
کردن همپردازیها» (کاهش همپردازی (فرانشیز) برای خدمات
پیشگیری (فیشورسیالنت و فلورایدتراپی) به  )%10به همراه تعیین
ردیف جداگانه تعرفه برای آموزش بهداشت دهان از برنامههای
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بحث

جدید بهمنظور تشویق مصرف خدمات پیشگیرانه و تقویت رویکرد
سالمتمحور است .مالحظاتی در افزایش تعرفه خدمات ارائهشده
در مناطق محروم بهمنظور حمایت از این مراکز و بهبود دسترسی
به خدمات باکیفیت در این مناطق و نیز پوشش فوقالعاده
هزینههای دندانپزشکی جانبازان (تا  )%100از دیگر اقدامات تازه
این سازمان به شمار میآید.
سهم پرداختهای دندانپزشکی از کل پرداختهای صندوق حدود
 %8برآورد میشود که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته؛
علت آن بهجز افزایش تعرفه دولتی ( )Kدندانپزشکی ،عمدتاً مربوط
به طرح جدید تعیین ضریب تعرفه بر اساس ارزشیابی از مراکز است.
در سال  ،1387حدودِ  %20اعتبارات بیمه مکمل صرف پرداختهای
دندانپزشکی شد .همچنین صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت
درمانی در ستاد کل نیروهای مسلح هست که بهصورت فوقالعاده
هزینههای درمانی بیمهشدگان با شرایط ویژه (مانند بیماران خاص
و معسر) ،شامل هزینههای دندانپزشکیشان را که در تعهد معمول
سازمان نیست -ازجمله ایمپلنت -تقبل میکند.

این مطالعه نه کنکاشی در دادههای آماری  AFMSIFدر بخش
دندانپزشکی و جزییات اجرایی آن که کوششی برای توصیف کیفی
آن بر پایه آیتمهایی است که شواهد موجود امکان تحلیلشان را در
راستای عملکردی -بالقوه -مطلوب ،کارا و عادالنه با توجه به دیگر
گزینههای کارکردی ممکن در هر مورد ،فراهم میکند .جدول 2
امکان مقایسه برخی جنبههای کارکردی  AFMSIFبا دیگر
نهادهای اصلی بیمه اجتماعی درگیر در گردش مالی بخش
دندانپزشکی کشور را فراهم میکند.
چگونگی و ساختار گردش مالی هم بر کیفیت و هم بر کمیت
خدمات حوزه سالمت دهان و نیز هزینههای آن اثر مینهد [.]8
بنابر یک برآورد کارشناسی و غیررسمی سهم پرداختهای مستقیم
از جیب در بخش دندانپزشکی کشور در سال  2010حدود  %90و
سهم دیگر منابع(عمدتاً بیمهها) حدودِ  %10بوده؛ همچنین،
دادههای مرکز آمار ایران درباره درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی،
سهم پرداختهای دندانپزشکی از کل پرداختهای سالمت در سال

جدول  .2چکیده ویژگیهای نهادهای اصلی بیمه اجتماعی درگیر در گردش مالی بخش دندانپزشکی ،بر اساس جدیدفرد (]3[ )2013

صندوق

روش گردآوری عواید

ارائه مستقیم خدمات

صندوق بیمه

نهادهای ویژه

کمیته امداد

صندوق بیمه
خدمات درماني سازمان تأمین اجتماعي

نیروهای مسلح

خدمات درماني

بسته خدمات

تناسبی

بله
(برخی)

تعرفه مبنای پرداخت

فراکاهشی

خیر

همه خدمات

* با ضریب براساس ارزشیابی از مراکز
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سقف تعهدات
(پرداخت)

خیر

روش پرداخت به
ارائهکنندگان

در بخش بیمه پایه:
تناسبی؛ در بخش
بیمه مکمل:
فراکاهشی

دولتی

خیر

FFS

حقوق

بازپرداخت برای مراکز غیر
طرف قرارداد

تناسبی

بله

بسته هماهنگ
پایه
 +ارائه برخی
خدمات مکمل در
مراکز ملکی
بسته هماهنگ
پایه
+
بسته مکمل
بسته هماهنگ
پایه
+
پرداخت مکمل

برپایي سامانه الکترونیک
اطالعات دندانپزشکي

خیر

دولتی

خیر

FFS

خیر

خیر

سهم تقریبي پرداختهای
دندانپزشکي

در صندوق کارکنان
دولت :تناسبی؛
در دیگر زیر
صندوقها :فرا کاهشی

بسته هماهنگ
پایه

کمتر از
%1

خیر

خیر

بله
(بهطور
محدود)

بله

%8

خیر

%5

-

تا بیش
از %10

دولتی*

سقف تعهد برای
برخی خدمات مکمل
(پروتز و ارتودنسی)

FFS

دولتی

سقف پرداخت (برای
بخش مکمل)

FFS

بله

خودش یا
خصوصی

بهطور محدود (مثالً
برای ایمپلنتها)

FFS

بله

%1

مطالعه کیفی بیمه دندانپزشکی نیروهای مسلح 5 /
جدول  .3سرانه مراجعه به دندانپزشک در جمعیت تحت پوشش صندوقهای بیمه اصلی در سال  ،1384براساس نوری و همکاران (]20[ )2008
صندوق
مراجعه سرانه به دندانپزشک

صندوق بیمه خدمات درماني
(سازمان بیمه سالمت ایران)

0/052

 1388را حدودِ  %15.5نشان میدهد []1؛ در این میان سهم
پرداختهای دندانپزشکی از کل پرداختهای درمانی در دو صندوق
بیمه پایه اصلی (خدمات درمانی و تأمین اجتماعی) که حدود %80
جمعیت کشور را در پوشش دارند ،حدود  %1است که بهنوعی،
توجیهکننده اطالعات آماری یادشده میباشد [ .]2این سهم در
 ،AFMSIFحدود  %8است که علل اصلی آن ورود این صندوق
در ارائه بیمه مکمل به جمعیت زیر پوشش خود و نیز ضریب تعرفه
براساس ارزشیابی از مراکز است .ازاینرو این انتظار ،منطقی خواهد
بود که سهم پرداختهای مستقیم از جیب در جمعیت زیرپوشش
 AFMSIFخیلی کمتر از میانگین کشوری باشد؛ گرچه به مطالعه
مستقلی که تاییدگر این مهم باشد ،برنخوردیم.
گردآوری عواید :حق بیمه در  AFMSIFدر بخش بیمه پایه،
همچون زیر صندوق کارکنان دولت از صندوق بیمه خدمات
درمانی ،تناسبی )( (Proportionalدرصدی از حقوق) بوده که به
لحاظ عدالت در تأمین منابع مالی ،دستکم در مقایسه با سه زیر
صندوق دیگر صندوق بیمه خدمات درمانی (صندوقهای
روستاییان ،ایرانیان و سایر اقشار) و نیز کمیته امداد (که در آنها
حق بیمه پایه ،سرانه ثابتی است که ساالنه براساس درصد
مشخصی از حداقل حقوق و دستمزد تعیین میشود که بهواسطه
مشارکت یکسانِ افراد که بالقوه در سطوح گوناگون درآمدی هستند،
فرا کاهشی ( )Regressiveو دور از عدالت تلقی میگردد [،9
 ،)]10عادالنهتر است .ولی در بخش بیمه مکمل در،AFMSIF
حق بیمه ،برای همه کارکنان مبلغ سرانه یکسانی است که از
حقوقشان کم میشود که بهواسطه مشارکت یکسان افراد،
فراکاهشی و دور از عدالت برآورد میشود؛ بهویژه که عمده
پرداختهای دندانپزشکی نیز از محل عواید بیمه مکمل تأمین
اعتبار میشود .بهنظر میرسد که نیازی فوری برای مدیریت بهتر
فرآیند تأمین اعتبار بهویژه بهمنظور بهبود عدالت در گردآوری حق
بیمهها هم در درون و هم در میان صندوقهای بیمه اجتماعی
هست که در مورد  AFMSIFاین مهم بهویژه در بخش بیمه
مکمل ،توجه جدی میطلبد.
انباشت عواید :وجود صندوقی جداگانه برای ارائه خدمات بیمهای
به نیروهای مسلح در بسیاری از کشورها متداول است که خود الزاماً
بهواسطه گسست در انباشت عواید در سطح ملی -و در صورتمدیریت و تنظیمِ مناسب صندوقها مشکلساز نیست .در درون خود
صندوق نیز مهمترین مسئلهای که ذیل موضوع انباشت قابل اشاره
است ،اندازه صندوق (شمار جمعیت زیرپوشش آن) است []11؛ با
توجه به شواهد که نشان میدهند برای جمعیتهای باالی پانصد
هزار نفر معموالً عدم قطعیت در مخارج صندوق تا حد قابل قبولی

سازمان تأمین اجتماعي

AFMSIF

کمیته امداد

0/187

0/56

0/076

کاهش مییابد [ ،]12بهنظر میرسد که اندازه جمعیت زیرپوشش
 AFMSIFامکان مدیریت مطلوب منابع مالی و پیشبینی
پرداختهای آن را ممکن میسازد .این موضوع بهویژه وقتی مهم
مینُماید که احتماالً  AFMSIFاز ادغام صندوقهای بیمهای
حوزه سالمت بر پایه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور
(در صورت اجرا) مستثنا خواهدبود.
چه بخریم :بسته پایه خدمات دندانپزشکی در تعهد صندوقهای
بیمه اجتماعی (شامل  ،)AFMSIFبسته هماهنگ مصوب شورای
عالی بیمه سالمت است که همه صندوقهای پایه ملزم به پوشش
آن هستند AFMSIF .با ورود در تأمین بیمه مکمل جمعیت زیر
پوشش خود تقریباً همه خدمات اصلی و رایج دندانپزشکی (بهجز
ایمپلنتها) را پوشش میدهد که باالتر بودن سرانه مراجعه به
دندانپزشک در  AFMSIFنسبت به دیگر صندوقهای بیمهگر
پایه در کشور میتواند بازتابی از همین گستردگی پوشش باشد
(جدول  .)3کمیته امداد نیز در ارائه بیمه مکمل به جمعیت زیر
پوشش خود ورود دارد که البته چندوچون این پوشش در مقایسه با
 AFMSIFبسیار متفاوت مینماید [.]3
در یک نگاه کلی ،بهنظر میرسد تنها توجیهِ پوشش بیمهای عمومی
برای خدمات دندانپزشکی وجود تقاضا برای این خدمات و کاهش
بار مالی آن برای خانوادههاست [ .]7ولی از منظری فرابخشی و با
لحاظ محدودیت منابع و لزوم اولویتبندی در تخصیص منابع،
بهنظر میرسد که اگر این ایفای نقشِ حمایتی ،به پوششِ فراگیر
همه خدمات بینجامد ،به چرخه معیوب فزایندگی هزینههای
دندانپزشکی (حتی در حضور سازوکارهای کنترل هزینه مانند سقف
تعهدات) و تداوم رویکرد درماننگر در این عرصه دامن میزند [.]13
امروزه ،در بسیاری از کشورها شمول خدمات در بستههایی که از
محل منابع عمومی تأمین مالی میشوند بسیار سختگیرانه و
روشمند میباشد که بازتابی از ضرورت اولویتبندی در تخصیص
منابعِ محدودِ فراهم و توجه به پیامدهای سالمتی مترتب بر آن
خدمات به ازای ارزش پولی آنهاست [ .]14نبودِ معیارهای عینی و
مبتنی بر شواهد دال برهزینه-اثربخشی در تنظیمِ بسته خدمات ،آن
را بالقوه به عاملی برای ناکارایی در تخصیص منابع تبدیل میکند
که تا حدی برآمده از نبود ساختارهای تخصصی برای فراهمآوردنِ
نظاممند دروندادهای الزم برای چنین تصمیمسازیهای اساسی
است.
از که بخریم :هماکنون صندوقهای بیمه کشور (شامل
 )AFMSIFخدمات دندانپزشکی تحت پوشش خود را عمدتاً از
دندانپزشکان عمومی خریداری میکنند؛ حال آنکه بخشی از
خدمات تحت پوشش (بهویژه خدمات پایه) ،کامالً در حیطه وظایف
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نیروی کار مکمل یا حد واسط مانند بهداشتکاران دهان است .به
دیگر سخن ،بخش عمده خدمات پایه توسط پرسنل مکمل با هزینه
کمتر و کیفیت مشابه دندانپزشکان عمومی قابلارائه است که
فلسفه پرورش این نیروها نیز میباشد [ .]15البته این مهم عمدتاً و
بهطور اولیه برآمده از سیاستهای اتخاذی در پرورش نیروی انسانی
بهویژه در دو دهه اخیر است که توجه زیادی به توسعه کمی
دانشکدههای دندانپزشکی و پرورش دندانپزشک و توسعه
رشتههای تخصصیشده و به پرورش نیروی انسانی مکمل توجه
الزم نشده است؛ لذا صندوقهای بیمه -جدا از مالحظات قانونی-
حتی اگر بخواهند ،بهطور اولیه نیروی کافی در این مشاغل وجود
ندارد [ .]2مشخصاً ،در  ،AFMSIFخرید خدمت از دندانپزشکان
متخصص بهویژه بهواسطه اشتغال در کلینیکهای تخصصی
دندانپزشکی وابسته به نهادهای نظامی و پوشش خدمات مکمل
قابلتوجه است که در بحث درباره «چگونگی خرید» به آن اشاره
خواهد شد .پرورش نسل نوی بهداشتکاران دهان که از پنج سال
پیش برای بارگیری در شبکه بهداشتی-درمانی کشور آغاز شده،
میتواند زمینهای برای همکاری بیشتر صندوقهای بیمه با این
شبکه در خریدِ خدمات باشد.
چگونه بخریم :روش پرداخت در بخش خرید خدمت ،تماماً کارانه
یا پرداخت به ازای واحد خدمتی ( )FFSاست که بالقوه و به لحاظ
انگیزشی ،ارائهکننده را به ارائه خدمات بیشتر (و احیاناً غیرضروری)
در چارچوب بسته خدمات تشویق میکند و تورمزاست [ .]16بالقوه،
این افزایش مصرف نیز منبعی دیگر برای کاهش کارایی در
تخصیص منابع خواهدبود .حالآنکه ترکیبی از روشهای پرداخت
شامل سرانه ( )Capitationبهمنظور ایجاد انگیزههای مناسب در
ارائهکنندگان سفارش میشود [ .]4در همین زمینه ،گرایش
فزایندهای به «پرداخت برای عملکرد» در ارائه مراقبت سالمت در
نظامهای پیشرفتهتر به چشم میخورد [ .]17سهم همپردازی
(فرانشیز) بیمار نیز بنابر مصوبه شورای عالی بیمه برای همه خدمات
سرپایی (شامل دندانپزشکی) ،یکسان و به میزان  %30تعیینشده؛
حالآنکه برخی منابع توصیه میکنند که همپردازی برای خدمات
پیشگیری کمتر باشد تا بالقوه انگیزهای برای مصرف بیشتر این
خدمات شود [ .]18در اینصورت و بهواسطه مشارکت این خدمات
در ارتقای سالمت ،از هزینههای بیمهها در درازمدت کاسته میشود.
در همین زمینه طرح «هدفمند کردن همپردازیها» در
 AFMSIFدر دست انجام است که نتایج آن میتواند شواهد
تجربی و باارزشی در تأیید یا رد ادعای باال به دست دهد که
درهرصورت قابلتوجه خواهدبود.
تعرفههای دولتی که مبنای پرداخت صندوقهای بیمه اصلی
هستند ،بسیار کمتر از (در بهترین حالت حدودِ نصف) قیمتهای
واقعی بخش خصوصی  -که سهم غالب ارائه خدمات را بهعهده
دارد -هستند .لذا ازآنجاکه خرید خدمات از بخش خصوصی نیز با
تعرفه دولتی است بالقوه سهم بیماران معموالً خیلی بیشتر از سهم
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 30درصدی مصوب برای همپردازی خواهد بود .به دیگرسخن،
هزینه تفاوت تعرفه و قیمت واقعی به بیمار منتقل میشود که به
افزایش سهم پرداختهای مستقیم از جیب میانجامد .در این میان
 ،AFMSIFکوشیده تا با تعیین تعرفه برای مواد مصرفی و تقبل
 %70آن (افزون بر سهم  70درصدی تعرفه هر خدمت) و توافق در
قرارداد با ارائهکنندگان ،و نیز اخیراً با پرداخت تا دو برابر تعرفه دولتی
بر پایه ارزشیابی از مراکز طرف قرارداد ،بار مالی تحمیلی به
بیمهشدگانش را از محل منابع بیمه مکمل کنترل کند .اخیراً
کوششی بهمنظور تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی نیز
انجامگرفته که میتواند گامی اولیه در راستای واقعیسازی
تعرفههای دندانپزشکی باشد.
همچنین ،تعرفه ارائهکنندگان (دندانپزشکان) متخصص در صورت
ارائه خدمت مربوط به رشته تخصصی خود  -طبق مصوبه شورای
عالی بیمه سالمت %50 -بیشتر از همکاران عمومیشان میباشد.
حتی در  AFMSIFنیز که بیشتر خدمات دندانپزشکی را بهنوعی
پوشش میدهد و خرید خدمت از دندانپزشکان متخصص چنانکه
پیشتر اشاره شد ،قابلتوجه مینُماید ،هیچ سازوکاری برای پایش
اینکه خدمات ارائهشده توسط متخصصین به لحاظ فنی ،ورای
مهارت دندانپزشک عمومی است وجود ندارد که بالقوه منبعی دیگر
برای کاهش کارایی در تخصیص منابع خواهدبود.
در میان صندوقهای بیمه پایه اجتماعی کشور به نظرمیرسد که
تنها در  AFMSIFبه ترتیبات قراردادبندی انتخابی ()selective
براساس کیفیت مراقبت ارائهشده و عملکرد ارائهکنندگان تا حدودی
توجه شده است [ .]19همچنین ،تنها در  ،AFMSIFسامانه
الکترونیک برای ثبت اطالعات دندانپزشکی بیمهشدگان و نیز
سازوکارهای پایش و نظارت مشخصی بهصورت فعال و دائمی
بهمنظور مرور مصرف و تضمین کیفیت خدمات ارائهشده به
بیمهشدگان به چشم میخورد .نیز ،بازپرداخت برای برخی خدمات
ارائهشده در مراکز غیر طرف قرارداد تا حدودی حق انتخاب آزادانه
ارائهکننده خدمت (دندانپزشک) از سوی بیمهشدگان را تأمین
میکند.

نتیجهگیری
برخالف دیگر صندوقهای بیمه فعال در بخش سالمت کشور ،با
دقت در اجزای فرآیندِ خرید خدمات دندانپزشکی توسط
 ،AFMSIFنشانههایی از کوشش برای راهبردی (فعال و
هدفمند) ساختن فرآیند خرید خدمت بهویژه ذیل حیطه «چگونگی
خرید» به چشم میخورد که از آن میان میتوان به برقراری
سازوکارها و ساختارهایی بهمنظور کنترل هزینهها و تضمین کیفیت
خدمات ،پرداخت بر پایه ارزشیابی کیفی مراکز و طرح هدفمند
کردن همپردازیها اشاره کرد .همچنین AFMSIF ،در حوزه
عملکردی بخش دندانپزشکی خود میتواند اقداماتی را در راستای
بهبود اجزای خرید خدمات دندانپزشکی و برقراری خریدی فعال و

7 / مطالعه کیفی بیمه دندانپزشکی نیروهای مسلح

 بهبود.( استOral Health Technology Assessment)
کارایی از این رهگذر سبب آزادسازی منابع خواهدبود که میتواند
.صرف توسعه سالمتمحور پوشش خدمات دندانپزشکی شود
 بهنظر میرسد هنوز راه درازی تا رسیدن به یک خرید،گرچه
 همین تجربههای اندوخته، باقیستAFMSIF راهبردی کامل در
میتواند راهنمای خوبی فرا راه توسعه بیمه دندانپزشکی در سطح
.ملی در کشور باشد
،)AFMSIF(  از آقایان دکتر عباس سپهری:تشکر و قدرداني
 کار و رفاه، رضا حسینپور (وزارت تعاون،)MSIF( مهدی تدین
اجتماعی) و حمیدرضا صفیخانی برای همکاری و راهنماییهای
.ارزندهشان در انجام این مطالعه سپاسگزاریم

راهبردی که دربردارنده ارتقای کارایی و عدالت در خدماترسانی
 برخی از این اقدامات عبارتاند از تعریف بسته پایه.باشد انجام دهد
-خدمات دندانپزشکی براساس معیارهای توصیهشده (بهویژه هزینه
 انتخاب نیروی کار مکمل مانند،)اثربخشی نسبی خدمات
بهداشتکاران دهان و دندان برای خرید خدمات نیازمند درجات
پایینتر مهارتی با تأکید بر پیشگیری و برقراری نظام ارجاع بهویژه
بهمنظور ارائه خدمات توسط دندانپزشکان متخصص و معرفی
روشهای پرداخت ترکیبی بهمنظور ایجاد انگیزههای مطلوب در
 بخشی از این اصالحات وابسته به.ارائهکنندگان خدمات و بیماران
تغییر در سیاستهای جاری مانند سیاستهای پرورش نیروی
 بخشی نیز.انسانی است که ورای حوزه اختیارات بیمهگر میباشد
نیازمند برپایی ساختارهایی بهمنظور تأمین دروندادهای الزم برای
تصمیمسازیهای آگاهانه مانند ارزیابی فنآوریهای سالمت دهان
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