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Abstract
Background and Objectives: Providing adequate health services is regarded as an important key
in maintaining and satisfying veterans, as a main human source. This study aimed to identify the
problems of veterans’ health insurance in Iran.
Methods: This qualitative study was performed using Delphi technique in 2015. The study
population included 30 elite individuals and managers of Martyr Foundation and Veterans Affairs
(members of medical committee (n=6), provincial general managers (n=5), and vice-chancellors of
health and treatment system in provinces (n=14)). After collecting the data, coding, and
classification of information, the priorities and problems of veterans’ insurance were determined.
Then, the identified problems and themes were ranked according to the participants’ opinions.
Results: According to the results of Delphi technique, the main problems related to health
insurance were policy of insurance, financial contributions, coverage, decision makers, services
system, monitoring and evaluation, and modeling in providing health services.
Conclusion: According to the findings, it is necessary to design and implement a system of
internal and independent health insurance for veterans that provides prevention and treatment
services.
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چکیده
مقدمه :ارائه مناسب خدمات سالمت برای ایثارگران ،نقش بسیار مهمی در حفظ و رضایت این سرمایههای عظیم انسانی و اجتماعی
دارد .هدف این پژوهش تعیین مشکالت بیمه درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان در حوزه سالمت بود.
مواد و روش :این مطالعه از نوع پژوهش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی در سال  1931انجام شد .تعداد  93نفر از نخبگان،
مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد مطالعه قرار گرفتند ( 6نفر از ستاد بهداشت و درمان 5 ،نفر مدیران کل استانی 11 ،نفر از
معاونان بهداشت و درمان استانها) .بعد از جمعآوری اطالعات به دست آمده ،با کدبندی و دستهبندی اطالعات ،اولویت و مشکالت
مربوط به بیمه ایثارگران شناسایی شدند .سپس مضامین و مشکالتِ شناسایی شده بر اساس نظر شرکتکنندگان اولویتبندی شد.
يافتهها :با توجه به نتایج روش دلفی ،اولویت و مشکالت اصلی مربوط به بیمه درمانی به ترتیب موضوعات سیاست گذاری بیمهها،
مشارکت مالی ،پوشش بیمهشدگان ،مرجع تصمیم گیرنده ،سیستم استفاده خدمات ،نظارت و ارزیابی و الگوگیری در ارائه خدمات
مربوط به سالمتی در ایثارگران بودند.
بحث و نتیجهگیری :طراحی و اجرای یک نظام بیمه درون سازمانی و مستقل با نام بیمه سالمت ایثارگران و افراد تحت تکفل که
مسئولیت خدمات مرتبط با سالمتی این قشر را در قالب خدمات پیشگیری و درمانی انجام دهد ،ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :ایثارگران ،بیمه سالمت ،روش دلفی ،مطالعه کیفی

*نویسنده مسئول :غالمرضا طائبی ،کمیسیون بهداشـــــت و درمان  ،بنیاد شهیــــد و امور ایثارگران .تهران ،ایــــران .تلفن،32100361110 :کدپستی،1291564033
ایمیل  ،: rezataebi2000@gmail.comآدرس :تهران ،خیابان طالقانی ،جنب هتل انقالب  -ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
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مقدمه

تسهیالت رفاهی بسیاری ارائه میدهند و بیمههای این

با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژیهای جدید درمانی

قشر بصورت ویژه ارائه میگردد .در کشور ایران اسالمی که

و افزایش روز افزون هزینههای درمانی که همواره یکی از

ارزش جان انسانها بر اساس تفکر خلیفه الهی است

نگرانیهای جدی بیماران است ،لذا جهت آمادگی بیماران

بایستی تسهیالت رفاهی و تسهیالت بیمه بطور ویژه و در

و مردم در مواجهه با مشکالت اقتصادی که در اثر

شأن ایثارگران ارائه گردد چرا که اینان جان خود را با

بیماریها و حوادث مختلف اتفاق میافتد میباید تدابیر

مادیات معامله نکردهاند بنابراین شایسته تکریم و خدمات

مناسبی در نظر گرفته شود .یکی از این راهها تامین

ویژه هستند (.)1،4،0

پوشش بیمه درمان و ارائه خدمات مرتبط با سالمتی به

ساختار سالمت ایثارگران ،علیرغم تغییر و تحوالتی که از

اقشار مختلف مردم میباشد (.)1،2،9

بدو تشکیل نهادهای مذکور داشته ،به شکلهای مختلف

ارائه خدمات سالمت برای ایثارگرانی که با فداکاریهای

خدمات سالمت را ارائه نموده است .با توجه به گستردگی

خود پرچم عزت و آزادگی و استقالل کشور را برافراشته

و پراکندگی این جمعیت در کشور ،همچنین تنوع

نگه داشتهاند ،نقش بسزایی ،در توسعه فرهنگ ایثار و

مجروحیتها و آسیبدیدگیها و از طرف دیگر مشکل

فداکاری و حفظ این سرمایههای عظیم انسانی و اجتماعی

دسترسی ،پاسخگویی و عدالت در برخورداری از خدمات

دارد ( .)1،5در اکثر کشورها سیستمهای خدمات سالمت و

سالمت در دستگاههای مختلف حاکمیتی ،نظام سالمت با

بیمه به این قشر نسبت به سایر افراد جامعه توجه و

ویژگیهای خاصی نیاز دارد .دغدغه مسئوالن عالی نسبت

حمایتهای بیشتری دارد ،زیرا این افراد معموالً دچار

به استیفای حقوق ایثارگران با توجه به اهمیت موضوع

ناتوانی و محدودیتهای بیشتری نسبت به افراد سالم

ارائه خدمات به آنان که داشتن یک نظام سالمت کارا و

هستند و ثانیاً به دلیل نقش این گروه عظیم در ثبات،

اثربخش از حقوق اولیه یادگاران دفاع مقدس میباشد و با

پا یداری و استقالل کشورها توجه بیشتری به این قشر

توجه به تاکید مقامات عالی رتبه مبنی بر گسترش امکانات

میشود ( .)1،6موضوع بیمه درمانی و ارائه خدمات سالمت

بهداشت و درمان ،اهمیت موضوع را نشان میدهد (.)4-3

به ایثارگران از راهبردهای اصلی رهبران عالی رتبه نظام

بعالوه با توجه به تغییرات مربوط به سبک زندگی ،افزایش

اسالمی ایران بوده است .تاکید مسئوالن عالی نظام اسالمی

طول عمر و امید به زندگی و پیامدهای مربوط به آنها

در رسیدگی به یادگاران دفاع مقدس و بررسی روند

همانند افزایش جمعیت سالمندان در میان همه گروههای

خدمات سالمت به آنان با توجه به جابه جایی تولیت این

جمعیتی به خصوص در جمعیت ایثارگران ،موضوع و

امر در نهادهای مختلف و روند شکلگیری ساختار خدمات

اهمیت سالمت گروههای مختلف جمعیتی میتواند از

سالمت درآن ،نشانگر جایگاه راهبردی ایثارگران و توجه به

چالشهای مهم اجتماعی و بهداشتی کشور به شمار آید

مسأله تحقیق یعنی تبیین الگوی راهبردی نظام سالمت

( .)4،13،11تأثیر سالمت در سایر بخشها از جمله ایفای

یادگاران دفاع مقدس در بدنه سیاستگزاری و اجرایی

نقش فرهنگی ،مشارکت در فعالیتهای اقتصادی ،احساس

کشور میباشد (.)4،0

مسئولیت در مواضع سیاسی و کارکردهای اجتماعی ،به

در همه کشورها مخصوصاً کشورهای پیشرفته برای

ضرورت موضوع اشاره میکند و الزام توجه ویژه به این

بازماندگان و قربانیان جنگ تسهیالت ویژه ای در نظر

بخش را نشان میدهد ( .)1،4موضوع اولویت دادن به

میگیرند .در کشورهای اروپایی که دارای نظام های الئیک

ایثارگران در سیاستگذاریها ،برنامهها ،قوانین و

یا سکوالر هستند و توجه آنها به جان انسانها براساس

آئیننامههای کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و

تفکر اومانیستی (انسانگرایی) است به بازماندگان جنگ

حمایتهای دولتی در سیاستهای کلی نظام در امور
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ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور

دعوت به عمل آمد که همه افراد شرکتکننده به مطالعه

ایثارگران مبنی بر توانمندسازی فردی و جمعی آنان و

پاسخ مثبت برای ورود به مطالعه دادند.

شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و

معیار انتخاب پایه شرکتکنندگان ،دانش و تجربه آنها در

خانوادههای آنان در ابعاد مختلف؛ از جمله :بهداشتی،

مسائل بهداشت و درمان جانبازان و ایثارگران بود .از 93

درمانی ،بیمهای ،با حفظ اصول عزتمندی ،عدالت و روحیه

کارشناس ،مدیر و اساتید متخصص در زمینه بهداشت و

خود اتکایی و شئون ایثارگری و توسعه مراکز علمی و

درمان در بنیاد شهید و امور ایثارگران 6 ،نفر از ستاد

پژوهشی و ارتقاء ظرفیتها ،توانمندیها و فناوریها و

بهداشت و درمان 5 ،نفر از مدیران کل استانی و  11نفر از

اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزشها و مراقبتهای الزم

معاونان بهداشت و درمان در بنیاد شهید و امور ایثارگران

برای پیشگیری ،درمان و کاهش آسیبهای فردی و

بودند .جلسه اول با حضور شرکتکنندگان مطالعه در بنیاد

جمعی ،ناشی از جنگ و تهدیدات ،تصویب و تصریح

شهید و امور ایثارگران شهر تهران تشکیل شد .برای

گردیده است ( .)0،3،12همچنین برابر سیاستهای کلی

بررسی دیدگاههای شرکت کنندگان در مورد مشکالت

سالمت یکی از وظایف حاکمیت ،تدوین برنامه جامع

موجود بیمه درمانی ایثارگران و راهکارهای پیشنهادی

مراقبتی ،حمایتی برای یادگاران دفاع مقدس با هدف ارتقاء

آنها برای حل این مشکالت در قالب دو سئوال به صورت

سالمت و توانمندسازی آنان با توجه به نقش وزارت

چک لیست توزیع شد .تحویل و بازپسگیری چک

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است که این تحقیق به

لیستها به صورت حضوری ،پست الکترونیکی و یا با

دنبال پاسخگویی به این نیاز است .در این پژوهش

دورنگار صورت گرفت .بعالوه تحلیل نظرات و دیدگاههای

مشکالت بیمهای ایثارگران با استفاده از یک مطالعه کیفی

شرکتکنندگان با استفاده از تحلیل محتوا مورد بررسی

به روش دلفی مورد شناسایی قرار گرفتند و مشکالت

قرار گرفتند.

بیمهای ایثارگران در قالب مضامین استخراج شده از روش

به منظور عدم حساسیت و اظهار نظر اولیه توسط گروه

دلفی مورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از نتایج این

تحقیق ،ابتدا کلیه پاسخهای افراد شرکتکننده در مطالعه

پژوهش مسئوالن و برنامهریزان بخش سالمت و بنیاد

توسط فرد دیگری که جزء گروه تحقیق مطالعه حاضر

شهید و امور ایثارگران بتوانند برنامهریزیهای جامعتری

محسوب نبود ،رونوشت شد .بعد از چندین بار بازخوانی

برای این قشر عزیز از جامعه انجام دهند.

دقیق متن برای درک عمیق و صحیح از آنها ،کوچکترین
واحدهای معنادار (کد) به دست آمد .کدها ابتدا در زیر

مواد و روش

طبقات (طبقات فرعی) مشکالت بیمه درمانی ایثارگران و

مطالعه حاضر با هدف بررسی مشکالت بیمه درمانی

سپس در طبقات اصلی آن شامل مشکالت بیمهای و

ایثارگران (خانواده های شهدا ،جانبازان ،آزادگان و افراد

راهکارهای پیشنهادی جایگذاری شدند .اساس جایگذاری

تحت تکفل آنها) طی مدت  6ماه از اردیبهشت تا پایان

کدها در طبقات فرعی بر اساس هر زیرطبقه با زیرمجموعه

آبان ماه سال  1931به روش مطالعه کیفی در ستاد بنیاد

مشکالت مربوط به بیمه درمانی بودند .پس از تهیه نسخه

شهید و امور ایثارگران انجام گردید .در اجرای این مطالعه

چاپی برگههای مربوطه به صورتی بریده شد که هر یک از

از تکنیک دلفی استفاده شد .در مطالعه  93نفر از

جمالت روی یک تکه از کاغذ قرار گرفت ،سپس با خواندن

کارشناسان ،صاحب نظران و مدیران بنیاد شهید و امور

هر یک از برگهها ،نظرات مشابه در زیرگروهای نسبتاً

ایثارگران با سابقه اجرایی و مدیریتی در بخشهای بیمه و

همگن جای داده شد ،که در نهایت نظرات و پیشنهادات

درمان جانبازان و امور ایثارگران برای شرکت در مطالعه

مشابه کنار هم قرار گرفتند و چنانچه یک نظر در بیش از
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یک گروه قرار میگرفت ،یک نسخه از آن در هریک از

پس از دریافت پاسخ شرکتکنندگان در مطالعه ،امتیاز

گروههای مربوطه قرار داده شد.

بندی اولویتهای پاسخ داده شده از رتبههای  1-4به

در جلسه دوم در ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ضمن

رتبههای  4-1کدبندی شدند تا مشکالت حادتر نمره

بیان اظهارنظرهای رسیده ،از افراد دعوت شد تا توضیح یا

باالتری به خود اختصاص دهند .سپس جمع امتیازات هر

نقد خود را در مورد هریک از جمالت بیان شده اعالم کنند

یک از گزینهها محاسبه شد و به ترتیب  4مشکل اصلی

و چنانچه نظر جدیدی داشتند که قبالً بیان نشده بود در

مربوط به بیمه ایثارگران مشخص شدند.

قسمت انتهای هر بخش اضافه نمایند .در مرحله بعد ،پس
از بررسی نظرات و ایده مشارکتکنندگان به دلیل اشباع

يافتهها

دادهها و توافق شرکتکنندگان در موضوعات بیان شده با

در مطالعه حاضر میزان همکاری شرکتکنندگان 133

استفاده از روش گروه اسمی ،ضمن ارسال بخش مشکالت

درصد بود و همه مشارکتکنندگان در پاسخ دادن به

پرسشنامه به شرکتکنندگان از آنها درخواست شد که از

سؤاالت مطالعه مشارکت داشتند .مشخصات افراد

مشکالت اشاره شده  4مشکل اصلی را اولویتبندی کنند و

شرکتکننده در روش دلفی در جدول شماره  1نشان داده

براساس اولویتها به آنها رتبه  1-4بدهند (مشکل با

شده است.

اهمیتتر نمره  1و به ترتیب مشکل بدون اولویت نمره .)4
جدول شماره  .1مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در روش دلفی
متغیر
سن

جنسیت

تحصیالت

تجربه کاری (سابقه
مديريتی)
سابقه ايثارگری

تعداد

طبقه بندی

درصد

 93-23سال

5

16/64

 93-13سال

19

19/99

 13و باالتر

12

13

مرد

24

33

زن

9

13

لیسانس

0

26/64

کارشناسی ارشد

11

16/64

دکتری

0

26/64

کمتر از  5سال

5

16/64

 5-15سال

16

59/99

بیشتر از  15سال

3

93

داشتند

13

99/99

نداشتند

23

66/64

در مرحله اول پس از بررسی اظهارنظر و دیدگاه مدیران و

مربوط سیاستگذاری بیمه ایثارگران  .2مشکالت مربوط

کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران و ادغام نظرات و

به پوشش بیمهای  .9مشکالت مربوط به نظام ارجاع .1

پیشنهادات مشابه در مرحله اول ،پرسشنامه دور دوم

مشکالت برون و درون سازمانی بودند .بعالوه به ازای هر

طرحریزی شد که شامل دو بخش کلی بود .مشکالت

مشکل یک یا چند پیشنهاد برای حل هر مشکل گنجانده

مربوط به بیمه درمانی جانبازان و امور ایثارگران در 1

شد .در دور دوم و سوم نیز این مراحل انجام گردید که در

مقوله دستهبندی شد که به ترتیب شامل  .1مشکالت

نهایت  4مشکل اصلی بیمه ایثارگران و راهکارهای
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پیشنهادی بر طبق اولویتهای پاسخ دهندگان در جدول

شماره  2نشان داده شده است.

جدول شماره  .2مشکالت و پیشنهادات مطرح شده در روش دلفی در مورد مشکالت بیمه جانبازان و ایثارگران
اولويت

ابعاد

پیشنهادات

1

سیاستگذاری

 ارائه بیمهای مستقل از سازمانهای دیگر برای همه ایثارگران و افراد تحتتکفل آنان با نام بیمه سالمت ایثارگران
 تشکیل ستاد سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت کشوری برای تشکیلسازمان بیمه گر سالمت ایثارگران با شرکت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،وزیرکار ،تعاون و امور اجتماعی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس و معاون بهداشت و درمان
بنیاد شهید و امور ایثارگران

1

مشارکت
بیمهشدگان

امتیاز

بدون مشارکت مالی خدمات درمانی برای ایثارگران ارائه گردد .خدمات درمانی
با مشارکت مالی بیمه شده برای افراد تحت تکفل ایثارگر ارائه گردد .در مورد
افرادی که زیر خط فقر هستند و یا دچار بیماریهای خاص میباشند خدمات
بدون مشارکت مالی با نام بیمه سالمت ایثارگران صورت پذیرد.

106

116

درصد توافق*
32

09

9

مبنای پوشش

همه ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها چه شاغل یا غیر شاغل تحت پوشش
بیمه گر واحد قرار گیرند.

113

40

4

مرجع تصمیمگیری

معاون بهداشت و درمان بنیاد سیاستگذار اصلی در امر سالمت و بیمه درمانی
و خدمات سالمت ،بهداشتی ،درمانی و توانبخشی و مرجع تصمیم گیری باشد.

195

41

در مراجعه به مراکز سرپایی و پزشکان متخصص:
افرادی که آزادانه و بدون تبعیت از نظام ارجاع و سیستم پایش به پزشکان
متخصص ،پلی کلینیکهای تخصصی و درمانگاهها و بیمارستانها مراجعه
میکنند ،هزینهها به عهده خودشان میباشد.
افرادی که از سیستم ارجاع و پایش سالمت تبعیت کنند از پرداخت هزینههای
غیر بیمهای معاف باشند.

30

51

5

سیستم استفاده از
خدمات

6

نظارت و ارزيابی

0

الگوگیری

نظارت و ارزیابی توسط نماینده بیمه سالمت ایثارگران در سطح شهرستان و یا
سازمانهای بیمهای و نماینده بهداشت و درمان بنیاد ،بر اساس چک
لیستهای استاندارد شده صورت بپذیرد.
عالوه بر نظارت و ارزیابی ،بصورت فصلی یا دورهای و یا موردی ،نظرسنجی
رضایتمندی از ایثارگران انجام گیرد.
کار نظارت از طریق خرید خدمت از انجمنهای علمی و تخصصی خود
ایثارگران انجام پذیرد.
برای الگوگیری؛ کشورهای آمریکا و آلمان پیشنهاد شدند.

42

59

14

93

در مرحله نهایی تکنیک دلفی که مربوط به نظر نهایی 93

جدول شماره  2نشان داده شده است .بعالوه ضریب

نفر شرکتکننده در مطالعه بود شاخصها و مشکالت

همبستگی درونی ()ICC, Intra Class Correlation

بیمه ای قابل ادغام در مورد بیمه درمانی که در مراحل قبل

برای  93پاسخدهنده در مرحله سوم بر طبق ترتیب

لیست شده بود ،اتفاق نظر بین شرکتکنندگان حاصل

اولویتها  3/65درصد به دست آمد.

گردید که لیست نهایی اشاره شده در جدول شماره 2
مورد تأیید همه افراد شرکتکننده در مطالعه قرار گرفت و

بحث

بعد از آن درصد توافق بین اولویتها محاسبه شد که در

هدف این مطالعه بهرهگیری از نظر خبرگان بهداشت و
سالمت بنیاد شهید و امور ایثارگران با استفاده از یک
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بررسی مشکالت بیمه درمانی ایثارگران :یک مطالعه کیفی 4/

مطالعه کیفی با روش دلفی ،به منظور شناسایی اولویتها و

آنها با توجه به شرایط جسمی و سنی قادر نیستند درآمد

مشکالت بیمه درمانی ایثارگران و حل آنها بود .بر اساس

باالتری از طریق کسب و کار به دست آورند با کاهش و

نتایج مطالعه ،مهمترین مشکل و اولویت بیمه ایثارگران،

حتی مشارکت ندادن مالی آنها در ارائه خدمات مربوط به

بحث سیاستگذاری در ارائه بیمه درمانی به این قشر بود،

بیمه میتوان انتظار داشت که تأثیر مستقیمی بر روی

به نحوی که حدود  32درصد شرکتکنندگان بر اینکه این

رضایت آنها از خدمات بیمهای داشته باشد .بعالوه تحت

بعد مهمترین اولویت مربوط به بیمه درمانی ایثارگران

پوشش قرار دادن سایر افراد تحت تکفل آنها نیز میتواند

میباشد با هم توافق نظر داشتند .این یافته با نتایج مطالعه

در امنیت خاطر و افزایش سالمت روان آنها از جنبه

حسینی و همکاران که در مورد رضایتمندی از خدمات

مخاطرات مالی مفید و مؤثر باشد .زیرا در تحقیقات زیادی

بیمه تکمیلی انجام شد ،همخوانی دارد که در آن مطالعه

بر رابطه مستقیم و غیرمستقیم وضعیت اقتصادی

حدود  32درصد از جانبازان از وضعیت بیمه خود رضایت

بازماندگان از جنگ و سالمت آنها تاکید کردهاند

کامل نداشتند ( .)19بویل ( )Boyleبیان میکند که

( .)6،16،14یو ( )Yuدر مطالعه خود نشان داد که کاهش

خدمات بیمهای مناسب برای مجروحان جنگی تأثیر

فشارهای مربوط به وضعیت اقتصادی-اجتماعی ( SES,

مستقیمی بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی این قشر

 )Socioeconomic Statusاز تبیین کنندههای مهم در

دارد ( .)11تغییر در سیاستگذاری بیمه پایه و تکمیلی

کاهش فشارها در طول زندگی سربازهای مرد بعد از

برای ایثارگران و سوق آن به سوی یک بیمه مستقل

جنگها میباشد ( .)10کاهش فشارهای اقتصادی و

تکمیلی با نام بیمه سالمت ایثارگران از سوی بنیاد شهید و

اجتماعی در ایثارگران از طریق پوشش کامل بیمهها در

امور ایثارگران با محوریت سالمت که خدمات درمانی و

ارائه خدمات مرتبط با سالمتی ،تحت تکفل قرار دادن همه

بهداشتی (پیشگیری) را شامل شود ،میتواند رویکرد

اعضای خانوار آنها و پرداخت کامل خدمات میتواند در

مفیدی در این زمینه باشد.

کاهش فشار مربوط به وضعیت اقتصادی -اجتماعی در

از میان شش شاخص و اولویت استخراج شده دیگر،

ایثارگران مؤثر باشد.

شاخصهای مشارکت بیمهشدگان ،مبنای پوشش و مرجع

بر اساس مطالعه شن( )Shenکه در مورد رضایتمندی
مجروحان جنگ ویتنام و خانوادههای قربانیان جنگ و
فرزندانشان از خدمات درمانی انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که اکثر مجروحان جنگی از خدمات درمانی
دریافتی رضایت داشتند .تفاوت نتایج این مطالعه با مطالعه
حاضر را میتوان در پوشش خدمات بیمهای ،مشارکت
مالی مجروحان و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی در
جمعیتهای مورد مطالعه بررسی کرد (.)13
در کشور ایران ،ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها از سال

تصمیمگیری مهمترین اولویت مربوط به بیمه ایثارگران
بودند که بیشترین توافق را بین شرکتکنندگان داشت .در
مطالعات قبلی در زمینه رضایتمندی جانبازان از خدمات
بیمه تکمیلی و ارائه خدمات کلینیکی به آنها نشان داده
شد که بیشتر آنها از این طرح رضایت کامل ندارند که در
راستای مطالعه حاضر است ( .)19،15آتوله()Otoole
نشان داد که پوشش کامل خدمات درمانی در بازماندگان
جنگها میتواند رویکرد موثری در خدمات رسانی به آنها

 1943به بعد تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند که تا

باشد و همچنین خاطرنشان کرد هر مقدار که مشارکت

حدود زیادی از هزینههای سرسام آور دارویی و درمانی

مالی شرکتهای بیمه در پرداخت هزینهها بهتر باشد،

آنها کاسته شد ( .)19هر چند که طرح بیمه تکمیلی از

میتواند در کاهش بروز بیماریهای مزمن در طول دوران

خیلی جهات مزایای زیادی برای ایثارگران و خانواده آنها

زندگی این افراد مؤثر باشد ( .)16با توجه به مشکالت و

دارد اما به دلیل اینکه یک متولی خاص بطور مستقل

محدودیتهای بیشتر جسمی در جانبازان و اینکه اکثر

مسئولیت انجام آن را بر عهده ندارد و به طور متناوب بنیاد
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شهید و امور ایثارگران با بیمههای متفاوت قرارداد همکاری

بیمه سالمت ایثارگران قرار گیرند (ادغام بیمه پایه و

در این زمینه برای کمک به این قشر منعقد میکند،

تکمیلی تحت نام بیمه سالمت ایثارگران).

تشکیل یک واحد مستقل یا نهاد بیمه گر درون سازمانی



تأسیس بیمهگر سالمت مخصوص ایثارگران بطور

در بنیاد شهید و امور ایثارگران که بتواند بیمههای پایه و

مستقل در بنیاد شهید و امور ایثارگران و ایجاد

تکمیلی را ادغام و درقالب یک بیمه سالمت خدمات

واحدها با چارت و تشکیالت مربوطه در استانها که
باعث برطرف شدن تغییرات متنوع و چالشهای

بهداشتی و درمانی به ایثارگران ارائه کند ،میتواند از

تعویض بیمهگر و یا روشهای متفاوت اجرای بیمه

مشکالت این قشر که سرمایههای انسانی ،فرهنگی و
ارزشی کشور هستند بکاهد.
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،استفاده از یک مطالعه کیفی
با روش دلفی در شناسایی و اولویت بندی مشکالت مربوط

میشود.


جمعآوری شده.


به بیمه ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان بود ،که این
مطالعه توانست مضامین و اولویتهای پنهانی مربوط به

امکانسازی نرم افزاری با توجه به وجود اطالعات
یکسانسازی روش اجرایی سازمانها و دستگاهها در
ارائه خدمات درمانی به ایثارگران.



تعریف نرمافزار جامع کشوری برای بیمه سالمت

مشکالت بیمه ای این عزیزان را با استفاده از دیدگاه

ایثارگران و خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی

کارشناسان و خبرگان شناسایی کند .طراحی مطالعات

ایثارگران و افراد تحت تکفل.

کیفی به صورت بحثهای گروهی و استفاده از



هماهنگی و همکاری تنگاتنگ تیم سالمت دولت و

مصاحبههای عمیق برای شناسایی ابعاد مشکالت مربوط به

ستاد کل نیروهای مسلح ،کمیسیون اجتماعی و

بیمه این قشر در مطالعات بعدی پیشنهاد میشود.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی.

همچنین طراحی یک مطالعه به صورت مقطعی که بتواند
بار این مشکالت را به صورت کمّی بررسی کند پیشنهاد

نتیجهگیری

دیگری است که نیاز است در مطالعات آتی مد نظر قرار

اولویت و مشکالت اصلی بیمه درمانی ایثارگران و افراد

گیرد.

تحت تکفل آنها به ترتیب سیاستگذاری بیمهها،

با توجه نظرات متخصصان و شرکت کنندگان در پژوهش

مشارکت مالی ،پوشش بیمهشدگان و مرجع تصمیم گیرنده

حاضر موارد زیر در مورد بیمه درمانی و سالمت ایثارگران

در ارائه خدمات مربوط به سالمتی بودند ،که نیاز است

پیشنهاد میشود:

مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران این مسائل را در



تشکیل ستاد سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت

طراحی و برنامهریزیهای بیمهای مد نظر قرار دهند .با

کشوری برای تشکیل سازمان بیمهگر سالمت

توجه به نتایج مطالعه حاضر ،طراحی و اجرای یک نظام

ایثارگران با شرکت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای

بیمه درون سازمانی مستقل که مسئولیت خدمات مرتبط

مسلح ،وزیرکار ،تعاون و امور اجتماعی ،وزیر بهداشت،

با سالمتی این قشر را در قالب خدمات پیشگیری و درمانی

درمان و آموزش پزشکی ،رئیس ستاد کل نیروهای

انجام دهد ،ضروری به نظر میرسد.

مسلح و رئیس و معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید
و امور ایثارگران


همه ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان چه شاغل و
چه غیر شاغل تحت پوشش بیمهگر واحد با عنوان
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