مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال چهارم/شماره  /3پاییز 9314

تاریخ پذیرش2313/1/21 :

تاریخ دریافت2313/3/12 :

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین ترافیکی در ایران :چالشها و راهکار
سمیه نوری حکمت ،1رضا دهنویه ،2محمد جعفری سیریزی ،3طاهره شریفی

چکیده
مقدمه :حوادث ترافيکي ،اولين علت مرگ در ایران است و بنا به همين ضرورت در برنامههای چهارم و پنجم توسعه ،قووانيني در
مادههای  11و  33برای ارائه خدمات فوری و رایگان به مصدومين حوادث ترافيکي لحاظ شده اسوت .پوووه حاضور بوا هود
تبيين چال های تأمين مالي خدمات درماني مصدومين حوادث ترافيکي و ارائه راهکار جهت رفع این چال ها انجام شده است.
روشها :در این مطالعه کاربردی ،از روش کيفي پدیدارشناسي استفاده شده است .کليه مصاحبههوا در سوا  2311و بوه صوورت
نيمه ساختار یافته با  33نفر از مدیران وزارت بهداشت ،دانشگاههای علوم پزشکي ،بيمارستانهای تخصصي تروما و بيمههای پایوه
صورت گرفت .نمونهگيری به روش سهميهای ،هدفمند و گلوله برفي بود .تحليل دادههای کيفي به روش تحليل چوارچوبي دادههوا
و با استفاده از نرم افزار  Atlas.ti 5.2انجام گرفت.
نتا یج :در نتيجه تحليل دادههای کيفي 3 ،مفهوم اصلي 21 ،کد و  1زیرکد استخراج گردید .مفاهيم اصلي چال های تأمين موالي
خدمات درماني مصدومين حوادث ترافيکي مربوط به حوزههای تجميع مالي ،انباشت و توزیع منابع مالي و خرید خدمت بودند.
بحث و نتیجهگیری :ایجاد فرآیندی جهت تسهيل وصوو مناسو تور منوابع مواده  11در وزارت بهداشوت ،درموان و آمووزش
پزشکي ،تدوین بسته خدمات برای مصدومين موضوع ماده  11و اعما نظوارت قووی جهوت افوزای کيفيوت خودمات از جملوه
راهکارهای به دست آمده از این مطالعه ميباشند که اميد است با به کارگيری آنها ،پایوداری در توأمين موالي و کيفيوت در ارائوه
خدمات به مصدومين حوادث ترافيکي حاصل گردد.
واژگان کلیدی :تأمين مالي ،مصدومين حوادث ترافيکي ،خدمات درماني
مقدمه

در میان علل از دست

تصادفات را در جهان دارد ( .)5به طوری کته ستاهنه
رفتن ستا هتای مفیتد عمت،

بیش از  24هزار نف ،در کشتور جتان ختود را در اثت،

صدمات ناشي از حوادث ت،افیکي رتبه نهم در جهان

ميدهند و بیش از  077هزار بیمتار

و رتبه او در ای،ان را به خود اخنصتا

داده است

تصادف از دس

تصادفي به صورت س،پایي و بسن،ی در بیمارستنان-

( )1-3به طوری که در ای،ان آمار کشتنه شتداان در

های دولني پذی،ش ميشوند (.)6

حوادث ت،افیکي  2بت،اب ،و آمتار متتصدومی در آن

از آنجایي کته در اللتم متوارد تصتادفات راننتداي

 5ب،ابت ،متیانتگی جهتتاني اس

( .)4طبتق آخ،یت

بت،رسيها ایت،ان رتبه ستوم متت،گ و متی ،نتاشي از

ناشي از خطاهتای انستاني و بتياحنیتاطي راننتداان
اس ت

در بستتیاری از متتوارد ناتتش افتت،اد در ایجتتاد

 -1استادیار ،مرکز تحقی قات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشیار ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان  ،ایران
 -3دانشجوی دکترای تخصصی ،عضو مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4کارشناس ارشد  ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :طاهره شریفی

Email: salinasharifi@gmail.com

آدرس :کرمان ،بزرگراه هفت باغ علوی ،پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی تلفن و فاکس30701213430 :
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سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

صدمات تعیی کننده اسنحااق آنها ب،ای دریافت
یا عدم دریاف

و

ارائتته ختتدمات تشخیصتتي و درمتتاني رایگتتان بتته

پوشش هزینههای درمان ميباشد (.)0

مصدومی فوق ما،ر ا،دید معاد  %17از حق بیمته

بته

شخص ثالت ،کلیته راننتداان از شت،ک هتای بیمته

در کشورهای مخنلف دیدااههای منفاوتي نستب

ت،افیکي وجود دارد .در ب،خي از موارد ای هزینتههتا

درمان و آموزش پزشتکي پ،داخت

از محل بیمه ف،د ماص ،و در ب،ختي متوارد از محتل

تصویم ای قانون ارائه خدمات هزم بته مصتدومی

بیمه ف،د لی ،ماص ،پ،داخ

ات،دد .هتدف از

ميشتود و در ب،ختي از

ت،افیکي در کوتاهت،ی زمان ممکت بتدون توجته بته

کشورها نیز کلیه هزینهها بدون توجه به ماص ،بتودن

توان مالي آنان بود تا با قطتع ارتبتاط متالي بیمتار بتا

یا نبودن ف،د سانحه دیده از محل بیمههتای عمتومي

کلیه هزینههای درمتان را

ميا،دد (.)8

پ،داخ

پ،داخ

در ب،خي از کشورها نیز سیسنم تأمی متالي مجزایتي
جه

بیمارسنان وزارت بهداش

هزینههای درماني مصدومی تصادفات ت،افیکي

نماید (.)12
از ابندای اج،ای ای قانون با صدور

وزارت بهداش

بخشنامه به م،اکز ارایه خدم

درمان رایگان بیماران

در نظ ،ا،فنته متيشتود .بته عنتوان مثتا در کلمبیتا

تصادفي را در دسنور کار ق،ار داد .اما با وجود ایجتاد

از مصتدومی ت،افیکتي

قانوني شیوه نامه اج،ایي دقیاتي بت،ای

صندوق ویژهای ب،ای حمای

چنی ظ،فی

وجود دارد که مکمل بسنه بیمههای پایته ایت کشتور

ای قانون تع،یف نشد به طوری کته بستنه ختدمات

ميباشد ( .)9در کشورهایي چون تایلند و هنگ کنگ

قانون ماده 92ارائه دهنداان مجاز به ارائه رایگان ای

نیز صندوق جدااانهای ب،ای بازپ،داخ

هزینتههتای

خدمات درماني مصدومی تصادفات ایجاد شده اس

خدمات و رویههای بازپ،داخ

هزینه درمان به ارائته

دهنداان به صورت واضح مشخص نشده و منج ،به

که بخشي از آن از حق بیمه ختودرو و بخشتي از آن

س،درامي بیماران در روند دریافت

ختدمات و نیتز

توسط بودجه دولني تأمی مالي ميا،دد (.)11 17

ب،خوردهای سلیاهای در بازپ،داخ

هزینهها به م،اکز

در کشور ما نیز در ستا  1384اهمیت

پتذی،ش بته

ارائه خدمات شده اس .

موقع و بدون پیش ش،ط بیماران اورژانسي تصادفي و

م،ور مباني نظت،ی پتژوهش حتاکي از ختء جتدی

قانون اذار را

مطالعاتي در زمینته نحتوه اجت،ای قتانون متاده  92و

ارائه خدمات درماني بدون فوت وق

تا با تصتویم متاده  92در قتانون ب،نامته

چالشهای آن اس  .پژوهش حاض ،بتا هتدف تبیتی

ب،آن داش

چهارم توستعه و ادامته آن در متاده  30ب،نامته پتنجم

چالشهای تأمی متالي ختدمات درمتاني مصتدومی

توسعه وزارت بهداش

درمان و آموزش پزشتکي را

مکلف نماید که اقدامات هزم را ب،ای درمتان فتوری

حوادث ت،افیکي و ارائه راهکار جه

رفع ای چالش

ها انجام شده اس .

مصدومی سوانح راننداي در همه واحدهای بهداشني
و درمتتاني دولنتي و لی،دولنتي و همچنتی در مستی،

مواد و روشها

اعزام به م،اکز تخصصي و م،اجعات ض،وری بعتدی

پژوهتش حتاض ،متطالتعهای کاربت،دی است

را به عمل آورد .ب،ای تأمی منتابع مورد نتیاز جهت

با رویتتکت،د کیتتفتي به روش پتتتدیتدار شنتاستي
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تأمی متالي هزینتههتای درمتان مصتدومان حتوادث

تجاری اخذ و به طور مستنایم بته وزارت بهداشت

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

( )Phenomenologyانجام ا،فنه است  .از آنجتایي
که تحلیل سیاس های ستءم
اس

یتک ف،آینتد مستنم،

کلیه مصاحبهها در سا  1392انجام شد .ب،ای انجام
مصاحبهها از اف،اد وق

قبلي ا،فنه ميشد و پتیش

و دی تدااههتتای افتت،اد و اتت،وههتتای ذینفتتع

از انجام ای پژوهش بينام و مح،مانه بودن محنوای

ميپ،دازد رویک،د مناسبي ب،ای ای اونه پژوهشهتا

مصتتاحبههتتا بتته مصتتاحبه شتتونداان ارائتته متتيشتتد.

ميباشد (.)13

مصاحبه ها ت،جیحاً در دفن ،کار اف،اد انجام ميا،فت

نمونه ای،ی ب،ای تعیی مصاحبه شونداان به صورت

تا اف،اد احساس راحني بیشتن،ی داشتنه باشتند .کلیته

هدفمنتتد ستتهمیهای و همچنتتی روش الولتته ب،ف تي

مصتتتاحبههتتتا بتتتا اطتتتءع و کستتتم اجتتتازه از

( )Snowballانجام ا،ف ؛ در نمونه ایت،ی هدفمنتد

مصاحبه شونداان ضبط ميشدند و سپس در ن،م افزار

سعي ب ،جمع آوری داده ها از مطلع ت،ی اف،اد است

 Wordپیاده ميشدند .پژوهشتگ ،همچنتی بته طتور

( )14لذا سعي شد اف،اد مطلع از ش،ایط اج،ای قانون

مداوم یادداش های در ع،صته ( )Field Noteتهیته

متتاده  92در بختتشهتتای مخنلتتف شناستتایي شتتوند.

مينمود .مدت جلسات مصاحبه بته طتور منوستط67

همچنی ب،ای ایجاد موازنه بی دادههتای مصتاحبه و

دقیاه بود .در مورد صاحمنظ،اني که وق

و یا تمایل

جلوای،ی از پ،داخن بیش از حتد بت ،یتک یتا چنتد

به انجام مصاحبه حضوری نداشنند مصاحبه از ط،یق

جنبه موضوع متورد ب،رستي مصتاحبه شتونداان بتا

تلف به عنوان روشي مورد قبو ( )16متورد استنفاده

اسنفاده از روش نمونه ای،ی سهمیهای و از میان ناش

ق،ار ا،ف .

تجتتار

آف،ینان اصلي ف،آینتد تتأمی متالي ختدمات درمتاني
مصتتدومی حتتوادث ت،افیکتتي اننختتا

شتتدند (.)15

نمونه ای،ی تا آنجایي ادامته پیتدا کت،د کته دادههتای

جه

تحلیل داده های حاصل از مصاحبههتا از روش

تحلیل چارچوبي ( )Framework Analysisمشتنمل
بتت 5 ،م،حلتتآ آشناستتازی ( )Identifyingشتتناخ
مفهتتومي (Identifying a Thematic

حاصل از مصاحبهها تک،اری و اشباع ا،دیدند.

چتتارچو

ابتتزار جمتتعآوری دادههتتا راهنمتتای مصتتاحبه نیمتته

 )Frameworkکداتتتذاری ( )Indexingت،ستتتیم

ساخنار یافنه ای بود کته بتا استنفاده از مبتاني نظت،ی

جتتداو ( )Chartingو نگاشتت

موضوع و محنوای  3مصاحبه پایلوت تدوی ا،دیتد

( )Mapping and Interpretationاستنفاده ا،دیتد

و روایتتي آن بتته تأییتتد صتتاحمنظتت،ان رستتید .ای ت

کتته روشتتي مناستتم بتت،ای تحلیتتل دادههتتای کیفتتي

راهنمای مصاحبه حاوی سؤاهتي در خصو

نحتوه

ناشتته و تفستتی،

مطالعات حوزه سیاس اذاری ميباشد (.)10 18

شناسایي مصدوم ت،افیکي محنوای بسنه خدمات ماده

طي م،حله آشنایي بتا دامنته و تنتوع مطالتم ف،متي

 92و کمبودهتتای آن ف،آینتتد اجتت،ای هتت ،یتتک از

حاوی اطءعات م،بوطه اف،اد و خءصهای از محنوای

کارک،دهای تأمی مالي (تجمیع انباشت

و متدی،ی

ه ،مصاحبه تدوی شد .بت،ای تتدوی فت،م راهنمتای

منابع مالي و خ،ید خدم ) بت،ای ختدمات موضتوع

متفهومي اولتیه جتلسات مک،ری بی پژوهتشگت،ان

ماده 92چالشهای موجود در ای ف،آینتدها و علت

ب،ازار شده و در ای مورد بح ،و تباد نظت ،انجتام

آن و در نهای

راهکارهای پیشنهادی بود.

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 4شماره  / 3پاییز 9314

شد .سپس چارچتو

مفهتومي با بت،رسي متک،ر ه،
999

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 10:39 +0430 on Saturday June 23rd 2018

مطالعه کیفي که به شناسایي توصیف و تش،یح

از مصاحبه توضیحاتي در مورد تیم پژوهشگ ،هدف

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

ق،ار ا،ف  .در ای م،حله به ه ،کدام از بخشهای

ک،د و پیش از انجام مصاحبه بعدی کداذاری مي

دارای اطءعات م،تبط در مصاحبهها یک یا دو کد

نمود .از سوی دیگ ،یادداش ها ( )Notesو

کدها با ب،ازاری

یادآورنویسي ها ( )Memosکه جز مهمي از اام

جلسه با سای ،پژوهشگ،ان مورد ب،رسي ق،ار ا،فنه و

های پژوهش بودند به تفصیل نوشنه شدند .ب،ای

در صورت لزوم تغیی ،داده شدند .در ه ،جا که هزم

تأمی

روایي ( )Validityو پایایي ()Reliability

بود ب،ای درک بهن ،افنههای اف،اد به اصل مصاحبه

مطالعه از روش ارزیابي لینکول و اوبا اسنفاده ا،دید

نیز رجوع و مطالم هزم به آن اضافه شد.

(.)21

دو نف ،از نویسنداان ه ،کدام از مصاحبهها را به

معیارهای اننخا

صورت جدااانه کداذاری ک،ده و فه،سني از ای

عبارت بودند از -1 :داشن تحصیءت م،تبط (فارغ

داده شد و سپس ای

اخنصا

کدها به هم،اه ارتباط آنها با چارچو

مفهومي از

مصاحبه شونداان در ای

النحصیءن رشنه مدی،ی

مطالعه

خدمات بهداشني درماني

ای مصاحبهها اسنخ،اج نمودند .در جلسات مشن،ک

اقنصاد بهداش

کدها نهایي شده و موارد اخنءف نظ ،با مذاک،ه

م،تبط)  -2داشن ط،ح پژوهشي یا مااله مننش ،شده

م،تفع مي شدند .در تمامي م،احل باه از ن،م افزار 5.2

در تصمیمای،یها و یا سیاس -

 Atlas.tiاسنفاده ا،دید .ای

ن،م افزار ب،ای تحلیل

م،تبط  -3مشارک

و سای ،رشنههای علوم پزشکي

اذاریها و یا اج،ای سیاس های م،تبط با تأمی

دادههای کیفي به کار ميرود و امکان کددهي به منون

مالي خدمات درماني مصدومی حوادث ت،افیکي -4

مصاحبههای کیفي و تجمیع کدها را ف،اهم مي آورد

تخصص خب،اي و اشنهار در زمینه سیاس

مورد

(.)19 27

ب،رسي .داشن حداقل یکي از معیارهای نامب،ده ب،ای

چارچو

مفهومي در ف،آیند انجام تحلیل بارها مورد

تجدید نظ ،ق،ار ا،ف  .به ای
چارچو

اننخا

مصاحبه شونداان الزامي بود.

معني که اا،چه

در ای مطالعه در مجموع  36مصاحبه از ا،وههای

اولیه شامل  3مفهوم بود و تا،یباً بدون

ماده  92صورت ا،ف .

مخنلف ناش آف،ینان سیاس

اصل ناشناس ماندن مصاحبه

تغیی ،باقي ماند اما زی ،ا،وههای ه ،کدام از ای

به منظور رعای

اجزای مفهومي طي ای ف،آیند بارها تغیی،ات اساسي

شونداان و تفکیک آنها از یکدیگ ،به ت،تیبي که در

پیدا ک،دند.

جدو  1نمایش داده شده اس

به ه ،کدام از

از آنجایي که در ای مطالعه ا،دآوری و تحلیل دادهها

مصاحبه شونداان یک کد اخنصا

داده شد.

به صورت همزمان صورت ميا،ف
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پژوهشگ ،پس
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کتدام از مصاحبهها در م،حتله آشنایي متورد ب،رسي

از انجام ه ،مصاحبه من مصاحبه را پیاده سازی مي

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

جدول  :9مشخصات مصاحبه شوندگان مطالعه چالشهای اجرای قانون ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومین
تعداد

جایگاه شغلی مصاحبه شوندگان

مشخصات مصاحبه شوندگان
مسئولین وزارت بهداشت (م و)

4

مسئولین و کارشناسان دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی (م د)

9

معاونت توسعه دانشگاه

7

معاونت درمان دانشگاه ،مسئولین و کارشناسان واحد اقتصاد درمان ،مسئولین و کارشناسان واحد تجهیزات

مسئولین ادارات بیمه پایه و تجاری (م

92

ب)

مسئولین و کارشناسان استانی و کشوری بیمه سالمت ایرانیان(استان تهران ،فارس ،یزد ،کرمان ،سیستان و
بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان ،خراسان جنوبی)

ارائه دهندگان خدمات درمانی (الف)

9

مسئولین استانی بیمه تأمین اجتماعی (استان کرمان)

9

مدیران و کارشناسان بیمه های تجاری

4

مسئولین بیمارستان ترومای کرمان ،کارشناسان ماده  19در بیمارستان های تروما

4

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمان ،متخصصین طب اورژانس

9

نمایندگی فروش تجهیزات پزشکی طرف قرارداد با بیمارستان های تروما

پژوهشگران (پ)

3

پژوهشگران حوزههای اقتصاد ،مدیریت و سیاست گذاری سالمت

کل

63

* جهت تعیین تعلق مصاحبه شونده به هر یک از گروه های فوق ،در کنار هر نقل قول ،مخفف عنوان طبقه مصاحبه شونده مربوطه ذکر شده است (به عنوان مثال  92الف،
یعنی مصاحبه شونده  92از گروه ارائه دهندگان خدمات) .

نتایج

خ،ید خدم

پس از تحلیل دادههای کیفي چالشهای تأمی مالي

و کدهای م،تبط با چالشهای تأمی

خدمات درماني مصدومی

حوادث ت،افیکي در 3

حوزه تتجمیع متالي انتباش

و تتوزیع منتابع مالي و

اسنخ،اج ا،دیدند .در جدو  2مفاهیم
مالي خدمات

درماني مصدومی حوادث ت،افیکي ارائه شدهاند.

جدول :۲مفاهیم و کدهای مرتبط با چالش های تأمین مالی خدمات درمانی مصدومین حوادث ترافیکی
مفاهیم
چالشهای تجمیع
مالی

کدها
 عدم همکاری بیمههای تجاری در پرداخت به موقع سهم وزارت بهداشت بیعدالتی در تجمیع منابع مالی فرآیند پیچیده تجمیع منابع مالی -فقدان اختیارات قانونی برای فعالیت اقتصادی یا منابع طرح

چالشهای انباشت و
توزیع منابع مالی

 ناپایداری منابع مالی عدم توزیع عادالنه منابع مالی فرآیند پیچیده و زمان بر تخصیص و توزیع منابع مالی چالش و تنش بر سر اعمال کسورات -عدم شفافیت معیارهای شناسایی مصدوم

چالشهای خرید
خدمت

 فقدان پوشش جامع بسته خدمتی ماده19 نقص در پوشش خدمات /عدم پوشش کامل جمعیتی /عدم پوشش خدمات با کیفیت  /عدم پوشش زمانی بسته خدمات درمان نگر کمبود تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات تروما -چالشهای عمومی خرید خدمت
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پزشکی

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

طي ف،آیند تجمیع منابع مالي بیمههای تجاری  ٪17از

درمان مصدومی تنها ب ،دوش صاحبان ختودرو متي

حق بیمه شخص ثال ،و مازاد را به طور مستنایم بته

باشد .از سوی دیگت ،قتانون هتیح محتدودیني بت،ای

م،بوط به متاده

و ای اف،اد هت،

خزانه دول

حسا

وزارت بهداش

راننداان پ،خط ،در نظ ،نگ،فنه اس

 92واریز نموده و بیمه م،کزی ب ،ایت رونتد اعمتا

تعداد تصادف منج ،به ج،ح را که من،کم شوند بتاز

نظارت مينماید بناب،ای منولي ف،آیند تجمیتع بیمته

هم ميتوانند از مزایای ای قانون به،ه مند ا،دند لذا

م،کزی ميباشد .در ج،یان ای ف،آینتد ستازمانهتای

از ای باب

قانون هیح اونه تفتاوتي بتی راننتداان

درای ،با چالشهایي مواجه هسنند که در ذیل به آن-

پ،خط ،و ایم قائل نشده اس .

ها اشاره شده اس :

 -3-1ف،آیند پیچیده تجمیع منابع مالي:

 -1-1عدم همکاری بیمههای تجاری در پ،داخ

ب ،اساس افنههای صاحمنظ،ان ف،آیند تع،یف شده

به موقع سهم وزارت بهداش :

در قوانی ب،ای تجمیع منابع مالي پیچیتده متيباشتد.

ب،خي از مصاحبه شونداان اشاره نمودنتد کته بیمته

حق بیمههای شخص ثال ،از شه،های مخنلف کشور

ستتهم ختتود بتتا وزارت

جمع آوری شده و در سطح ملي تجمیتع متيات،دد

هتتای تجتتاری در پ،داخ ت

همکاری کافي نداشنه و اللم ای پ،داخ

بهداش

سپس طي ف،آیند طوهني منابع مالي در سطح اسنان و

ها با تأخی ،زیاد صورت متيایت،د .اعمتا کستورات

سپس در سطح شه،ها و در میان م،اکز ت،ومتا توزیتع

سلیاهای از سوی بیمههای تجتاری معضتل دیگت،ی

ميا،دد .ای چ،خه از دیتدااه صتاحمنظت،ان دارای

که یکي از پاسخگویان به آن اشاره نمود:

یک دور تسلسل ميباشد و متيتتوان ایت ف،آینتد را

اس

«طي مکاتباتي که با بیمه م،کزی ب،ای پیگی،ی

کوتاه نمود.

مطالباتمون داشنیم بیمه تجاری اللم اعءم میکنه که

 -۲مفهوم دوم :چالشهای انباشت و توزیعع ماعابع

دریافنيهای ما کمن ،از پ،داخ

ل،امننون بوده و

مالی

منض،ر شدیم به همی خاط ،سهم ده درصدمون رو

 -1-2فادان اخنیارات قانوني ب،ای فعالی

واریز نميکنیم .چون در ای قضیه بیمه م،کزی و

معموهً یکتي از ابزارهتای صتندوقهتای بیمته بت،ای

زیاد همکاری نميکن » (37

افزایش منابع صتندوق انجتام ست،مایه اتذاریهتای

تجاری ذینفع نیس

اقنصادی:

الف).

قانوني است

 -2-1بيعدالني در تجمیع منابع مالي:

س،م ایه اذاری ب ،منابع مالي خود جه

بنا به اعنااد ا،وهي از کارشناسان ف،آیند تجمیع مالي

جدید را ندارد .به اعنااد کارشناسان ش،ک

در قانون ماده  92از سه منظ ،ناعادهنه ميباشتد .او

مطالعه در صتورتي کته در قتانون متاده  92ف،آینتد

ای که راننداان کم خط ،و پ،خطت ،در تتأمی متالي
درمان مصدومی مشارک
مسئولی

یکساني دارند دوم آن کته

انباش

و مدی،ی

خلتق منتابع
کننده در

منتابع متالي تجمیتع

یافنه تع،یف ات،دد وزارت بهداشت

و دولت

متي

و نته

توانند منابع مالي کسم شده از ط،یتق ایت قتانون را

خود آنها و سوم ای که ناش رفنار عاب،ی پیاده در

س،مایه اذاری نموده ارزش افتزوده ایجتاد نمایتد و

994

درمان م،دم ب ،عهده دول هتا است

منطاي جه

ولتي وزارت بهداشت

قتدرت قتانوني
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 -1مفهوم اول :چالشهای تجمیع مالی:

تصادف نادیده ا،فنه ميشود و ریسک تتأمی متالي

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

ستتود حاصتتله را جه ت

سمیه نوری حکمت و همکاران

هزینتته درمتتان

بازپ،داخ ت

مصدومی حوادث ت،افیکي ص،ف کند.

حسا

وزارت بهداش

در خزانه دول

واریتز متي

نماید بیمارسنانها آمار خود را به معاون

از دیدااه مصتاحبه شتونداان بت ،روی منتابع متالي

شود سپس منابع مالي ب،اساس میزان هزینه کت،د هت،

تجمیع یافنه انباش

و مدی،ی

مناسبي صورت نمتي

ثب

مي

همان اسنان واریز و توسط معاون

ای،د .زی،ا منابع به صورت مشخص در یک جا جمع

توسعه اسنان بی م،اکز درماني توزیع ميا،دد.

و ذخی،ه نميشود .به افنه صاحمنظت،ان در شت،ایط

به اعنااد ب،خي از مصاحبه شونداان ای ف،آینتد بته

منابع مالي به وزارت بهداشت

از

عل

درمتان و بیمته م،کتزی

طبیعي اس

که

پیچیده شده اس  .در ف،آیند موجود معاون

حاض ،که پ،داخ

هزینه ک،د ای وزارت عامت ،اس
بتته علت
مدی،ی

ناپایتتداری منتتابع متتالي امکتتان انباش ت

درای ،ک،دن معاونت

درمتان

و

ب،ای اعما نظارت بخشي ب،ای رستیداي بته استناد

ب ،روی آن ف،اهم نگ،دد .مصاحبه شتوندهای

پزشکي مصدومی راه انتدازی نمتوده کته عتءوه بت،

در ای رابطه بیان نمود:

«نظام پ،داخ

در ای

زمانب ،بودن به دلدلههای معاونت

قانون اذشنه نگ،ه و ابندا

اس  .از سوی دیگ ،به عل

درمتان افتزوده

مشکءت مالي ناشتي از

هزینه ميکنه سپس منابع مالیش رو تأمی ميکنه .در

تأخی ،در بازپ،داخ

مورد مصدومی تصادفات هم همینطوره» (پ.)16

ب،ای تهیه ختدمات تشخیصتي و تجهیتزات پزشتکي

به بیمارستنان ف،آینتد جدیتدی

 -3-2عدم توزیع عادهنه منابع مالي میان م،اکز ارائه

ایجاد شده اس

دهنده خدمات:

همتتت،اه وی را ستتت،درام نمتتتوده است ت  .یکتتتي از

پو واریز شده توسط وزارت بهداشت

بته حستا

کته ضتم پیچیتده بتودن بیمتار و

صاحمنظ،ان در ای خصو

بیان داش :

دانشگاه به تناسم هزینه کت،د بیمارستنانهتا در بتی

«معاون

آنها توزیع نمي شتود .بنتا بته اظهتارات کارشناستان

 ...بناب،ای بیمارسنان مجبوره لیس

معاون ت

درمان پو نداره که با بیمارسنان تسویه کنه
تجهیزات پزشکي

درمتتان دانشتتگاههتتا آمتتار مطالبتتات کلیتته

مورد نیاز بیمار را به هم،اه بیمار بده تا بخ،ه و میگه

ارسا ميکنند .اما

بدم.

بیمارسنانها را به وزارت بهداش

فاکنور بیار تا م بعداً که دانشگاه پو داد به

ای وزارتخانه اعنبارات ه ،دوره را به یک بیمارسنان

حاه اا ،بیمار پو نداشنه باشه درمانش طوهني

تخصیص ميدهد (بدون توجته بته ستهم هت،

میشه و یا باید صب ،کنه تا بیمارسنان بنونه پو تهیه

بیمارستتنان از هزینتتههتتای متتاده  92در آن دوره) .در

کنه تا لوازم پزشکي رو بخ،ه که در ه ،دو صورت

صورت توزیع منابع بی بیمارسنانها به تناسم هزینه

ننیجهاش تأخی ،در تأمی به موقع لوازم پزشکي مورد

خا

ک،د آنها ای ف،آیند عادهنهت ،به نظ ،ميرسد.

نیاز بیماره ......بیمارسنان دوس

 -4-2ف،آیند پیچیده و زمانب ،تخصیص و توزیع

ارتباط مالي داشنه باشه اما با ف،آیند موجود ای

منابع مالي:

ارتباط ب،ق،اره» (م .)6

در فت،آیند تتخصیص و تتوزیع بیتمه تتجاری طبق

از دیگ ،عواقتم پیچیداي ف،آیندهای متوجود عتدم

نظارت بیمه م،کزی متنابع مالي تتجمیع یتافنه را به

تمتایل م،اکز درماني خصوصي به پتذی،ش بیتماران
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 -2-2ناپایداری منابع مالي:

اسنان ارائه داده و در سای
اسنان به حسا

وزارت بهداش

درمان ه،

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

متاده  92متيباشتد .تتأخی ،وزارت بهداشت
مجموعههای آن در بازپ،داخ

و زیتت،

هزینهها یکي دیگ ،از

چالشها در ف،آیند خ،ید خدم

بتوده و ننیجته ایت

تصادفي دشواری یا عدم امکان تدارک مدارک تعیی
شتتده بتت،ای بستتیاری از متتوارد مصتتدومی

و فاتتدان

معیارهای کارآمد مانند ازارش پزشکي قتانوني بتود؛

مشکءت مالي زیاد ب،ای آنها ميباشد.

موارد فوق معیتار جتایگزی دیگت،ی توستط وزارت

 -2-5چالش و تنش ب ،س ،اعما کسورات:

بهداش

از دیدااه مصاحبه شونداان در ب،رسي مالي پ،ونتده

در ننیجه دشواری در شناسایي مصدومی ت،افیکتي و

لی ،واقعي هزینههتا و

بیمارسنانها ب،ای

های مصدومی

ثب

به عل

تع،یف نشده اس .

مسنندسازی پ،ونده ای مصدومی

یتتا ناتتص و لی،قابتتل قبتتو بتتودن متتدارک بتت،

ای بیماران نیز از دفن،چههای بیمه درماني اسنفاده مي

صورتحسا های بیمارستناني کستورات اعمتا متي

کنند که در ای صورت عءوه ب ،منضت،ر شتدن بیمته

شود که عءوه ب ،ایجاد وقفه در بازپ،داخ ها م،اکتز

های درماني مصدوم نیز از مزایای متاده  92محت،وم

درماني را منض،ر مينماید .ای کسورات در دو سطح
استتناني (معاون ت

درمتتان هتت ،دانشتتگاه) و کشتتوری

(وزارت بهداش ) اعما ميا،دد به ای ت،تیم کته
معاون

درمان ه ،دانشگاه در واحتد اقنصتاد درمتان

شده و مجبور به پ،داخ

ف،انشیز ميا،دد.

 -2-3فادان پوشش جامع بسنه خدمني ماده :92
بسنه پایه مصدومی ت،افیکي به طور مشخص تع،یف
نگ،دیده اس

و آنچه که در قانون ذکت ،شتده است

خود اسناد را اعما کسورات نموده عءوه ب ،آن بعد

« ارائه کلیته ختدمات ست،پایي و بستن،ی متورد نیتاز

نیتز توستط

مصدوم به صورت رایگان» ميباشتد .بنتا بت ،دیتدااه

از ثب

وزارت بهداشت

اسناد در سای

کارشناسان مجدداً ب،رسي و کسورات اعما ميشود.

صاحمنظ،ان باز بتودن بستنه ختدمات پایته توجیته

 -3مفهوم سوم :چالشهای مرتبط با خرید خدمت

علمي نداشنه و عءوه ب ،اتءف منابع منج ،به اعما

 -1-3عدم شفافی

معیارهای شناسایي مصدوم:

به افنه مصاحبه شونداان مصدومی م،اجعته کننتده
به اورژانس ب ،اساس عل

مصدومی

به مصتدومی

سلیاههای شخصي در اج،ای قانون ميا،دد.
چالشهای م،بوط به پوشش بسنه خدمات از دیتدااه
مصاحبه شونداان عبارت بودند از:

حتتوادث شتتغلي ختتانگي و ت،افیکتتي تاستتیم بنتتدی

الف) ناص در پوشش خدمات :اا ،چه طبتق قتانون

ميشوند .در ای میان مصتدومی ت،افیکتي بته علت

بسنه پایه در نظ ،ا،فنه شتده بت،ای مصتدومی کلیته

رونتتد منفتتاوت پ،داخ ت

هزینتتههتتا بایتتد از ستتای،

ختدمات را شتتامل متتيشتود امتتا عمتءً بستتیاری از

مصدومی تفکیک ا،دند .بتا وجتود ایت کته تعیتی

خدمات تشخیصي و تجهیتزات پزشتکي و ب،ختي از

معیارهایي ب،ای تشخیص مصتدوم ت،افیکتي از ستای،

خدمات بستن،ی و یتا ست،پایي بته صتورت رایگتان

مصدومان ض،وری اس

اما ای معیارهای شناستایي

پوشش داده نمتيشتوند .بنتا بته اظهتارات مشتارک

باید معاو و در تمام شت،ایط قابتل استنفاده باشتند.

کننداان ای قانون در ماام اج،ا محدود به ختدمات

چالشي که در ای زمینته توستط مصتاحبه شتونداان

بسن،ی شده و هزینههای ختدمات پیگیت،ی و اتاهي

معیتارهای تشتخیص بیتمار

تشخیتصي و س،پتایي که بیتمار بعضاً به دلیل فتادان

مطت،ح شد محتدودی
992
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تأخی ،تحمیل فشار مالي بته بیمارستنانهتا و ایجتاد

به طوری که در صورت عدم امکان تتأمی ه،یتک از

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

امکانات هزم در م،کز پذی،ش اولیه به م،کز دیگ،ی

درماني هزینه دوره پیگیت،ی و م،اجعه دوم را منابل

ارجاع داده مي شود را شامل نميشود .در ای ش،ایط

نميشوند و بیمهها یا خود بیمار ای هزینه را منحمل

هزینههای ای بخش از خدمات با اسنفاده از دفن،چته

متتيشتتوند .همچنتتی سیستتنم اطءعتتات الکن،ونیکتتي

)

ميا،دد.

عدم پوشتش کامتل جمعینتي :طبتق قتوانی

موجود ای،انیان بدون شناسنامه و یا شته،وندان لیت،
ای،اني بدون مجوز اقام

از ختدمات رایگتان بستنه

پایه مح،وم هسنند.
ج)

صورت م،اجعه بیمار به سای ،م،اکز درماني در طتو
دوره پیگی،ی هزینههای درمان مصدومی ت،افیکي را
پوشش دهد.
 -3-3بسنه خدمات درمان نگ:،

عدم پوشش خدمات با کیفی  :بنا به اظهتار

به طور کلي نظام سءم

کشور بیش از آنکه سءم

مصاحبه شونداان در سا هتای اخیت ،بته پیشتنهاد

نگ ،باشد رویک،دی درمان نگ ،داشنه و ایت دیتدااه

کنس،ستتیومي منشتتکل از چنتتد

در ط،احتي بستنه ختتدمات مصتدومی ت،افیکتي نیتتز

وزارت بهداشتت
ش،ک

تولید کننده تجهیزات پزشکي داخلتي ایجتاد

اعما شده اس .

شده اس  .بیمارسنانها نیز مؤظف شدهاند تجهیزات

 -4-3کمبود تعداد م،اکز ارائه دهنده خدمات ت،وما:

خود را ص،فاً از کنس،ستیومهتا تتأمی نماینتد .ایت

در اکث ،شه،ستنانهتا تعتداد بیمارستنانهتای ت،ومتا

ش،ک هتا بت،ای ب،نتده شتدن در مناقصته کمنت،ی

و ای کمبود موجم روانه شدن حجتم

قیم

را پیشنهاد ميدهند و از آنجا که مءک اننخا

در مناقصه فاط قیم
قیم
کیفیت

ميباشد اللم کیفی

فتدای

ميا،دد .لذا اکث ،بیمارسنانهتا و پزشتکان از
ایت محصتتوهت رضتتای

کتتافي نداشتتنه و

تمایلي به خ،ید ای تجهیزات ندارند .از سوی دیگ،
وزارت بهداشتتت

در ستتتای

ش،ک های قتانوني را جهت
نموده اس

در حالي که کیفیت

ختتتود لیستتتني از
انعاتاد قت،ارداد ثبت
تولیتدات آنهتا را

تأیید نمينماید و بیمارسنانها ملزم هسنند از همتی
لیس
د)

اسنفاده کنند.

محدود اس

زیادی از مصدومی به م،اکز ت،وما در م،اکز اسنانهتا
ميشتود .ضتم ایت کته وزارت بهداشت

فعالیت

چنداني در سطح بندی م،اکتز درمتاني در خصتو
ت،وما ندارد بناب،ای مشکل کمبتود م،اکتز ت،ومتا در
سا های آینده نیز پا ب،جا خواهد بود.
 -5-3ف،آیند طوهني ارائه خدم

به بیماران تصادفي:

زمانب ،بودن تهیته متدارک هزم جهت

پ،ونتدههتای

مصدومی و روا طتوهني تهیته تجهیتزات پزشتکي
مورد نیاز ای بیماران در کنتار درخواست

ختدمات

مازاد ب ،نیاز ب،ای ای مصتدومی بتا انگیتزه دریافت

عتتدم پوشتتش زمتتاني :بتت ،استتاس قتتوانی

منابع بیشن ،ب،ای بیمارستنان از عتواملي هستنند کته

خدمات رایگان ب،ای مصدومی فاط به دوره پیگی،ی

ف،آیند درمتان ایت مصتدومی را طتوهنيتت ،از حتد

 97یتتا  127روزه (ب،حستتم نتتوع و میتتزان صتتدمه)

معمو ميکند .کارشناسي در ای باره بیان ک،د که:

محدود مي شتود و پتس از ایت زمتان را (حنتي در

«ب،ای تهیه پ،وتزها و ستای ،تجهیتزات کته در داختل

م،بوط به تصتادف) شتامل

بیماران و هم،اهان به خارج

صورت ادامه مصدومی

نمي شود .از سوی دیگ ،در بسیاری از موارد مت،اکز
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بیمه یا از جیم بیمار پ،داخ

یکپارچهای در نظام سءم

کشور وجود ندارد تتا در

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

ف،آینتدی ب،ای ای متشکءت در داختل متتؤسسات

حوادث ت،افیکي شامل چالشهای تجمیع مالي

تع،یف نشده اس » (م الف .)21

انباش

 -6-3چالشهای عمومي خ،ید خدم :

کارک،دهای نظام تأمی مالي هسنند اسنخ،اج ا،دید.

از دیدااه صتاحمنظت،ان در زمینته خ،یتد ختدم

چالشهای ف،آیند تجمیع منابع مالي قانون ماده 92

خدمات ستءم

مطت،ح است

و مختنص ختدمات

و توزیع منابع مالي و خ،ید خدم

شامل عدم همکاری بیمههای تجاری در پ،داخ
موقع سهم با وزارت بهداش

بيعدالني در تجمیع

مصدومی حوادث ت،افیکي نمتيباشتد .لتذا بته بیتان

منابع مالي و نهایناً ف،آیند پیچیده تجمیع ای

مخنص،ی در مورد ای چالشها بسنده مينماییم .ای

بودند.

چالشها شامل عدم رعایت
ف،آیند درمان پ،داخ

حتق اننختا

بیمتار در

به
منابع

یکي دیگ ،از چالشهای تجمیع منابع مشارک

نامناسم به اعضای تیم درمان

یکسان راننداان پ،خط ،و سای ،راننداان تحمیل کل

(کارانتته) و اختتنءف لی،منطاتتي بختتش دولنتتي و

عاب،ان

خصوصي ميباشند .نظتام پ،داخت

کارانته موجتم

ریسک به صاحبان خودرو و عدم مشارک

پیاده ميباشد که موجم بيعدالني در تجمیع شده

تااضای الاایي شده و تیم درمتان بته ننیجته ختدم

اس  .ای

اهمیني نميدهد به طوری که یکي از کارشناستان در

جلوای،ی از انناا کل ریسک مالي به راننداان

ای باره مياوید:

عءوه ب ،کس 17 ،درصد از حق بیمه شخص ثال،

«سیسنم کارانه خو

نیس

بیمتار داره دست

میزنه پزشک داره ازارش ارائه خدم

و پتا

مینویسه که به

ازاش پو بگی،ه» (الف.)11

در حالي اس

ب،ای بخش سءم

که در کشور تایلند ب،ای

بخشي از منابع مالي صندوق

م،کزی تصادفات نیز از مالیاتهای عمومي تأمی مي
شود تا عاب،ان پیاده و اف،ادی که راننداي نميکنند نیز

همچنی تفاوت زیاد بی تع،فته بختش خصوصتي و

در تأمی

منابع صندوق سهیم باشند ( .)22جه

دولني حق اننخا

را از بیمار سلم نموده لذا بیمار

کاهش بيعدالني در تجمیع منابع ض،وری اس

نه ب ،اساس کیفی

خدمات بلکه بت ،استاس قیمت

بخشي از منابع مالي ماده  92از درآمدهای عمومي

خدمات را اننخا

مينماید لذا خدمات ارزان تت ،را

همچون مالیات عمومي مالیات ب ،بنزی و بخشي از

اننخا

ج،یمههای راننداي تأمی

ک،ده و به بخش دولني هجوم ميآورد.

ا،دد؛ به طوری که کل

جامعه در تحمل ریسک ناشي از تصادفات مشارک
بحث

در ای

مطالعه سعي شد تا چالشهای تأمی

مالي

خدمات درماني مصدومی حوادث ت،افیکي مشخص
شده و راهکارهایي جه

رفع ای

چالشها ارائه

ا،دد.
در ننیجه تحلیل یافنههای مصاحبهها سه کد اصلي در
رابتطته با تأمی متالي ختدمات درمتاني متصتدومی
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داشنه باشند.
به نظ ،ميرسد یکي از علل تأخی ،بیمههای تجاری در
بازپ،داخ

سهم وزارت بهداش

ب،ای بازپ،داخ

فادان الزام قانوني

به موقع مطالبات وزارت بهداش

و

ناش لی،فعا سازمان بیمه م،کزی به عنوان ناظ،
ف،آیند تجمیع باشد ( .)23 24در ای

راسنا تبیی

وظیفه بیمه م،کتزی در تجمیتع منابع ماده  92و التزام
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چالشهای دیگ،ی نیز وجود دارد کته در متورد کتل

که از

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

ش،ک های بیمه خصوصي در بازپ،داخ

به موقع

کارآموزان در بیمارسنانهای آموزشي جه

تکمیل

صاحمنظ،ان در صورتي که بیمه شداان سهم

کسورات مع،في مينمایند ( .)24-26در ای

راسنا

وزارت بهداش

از حق بیمه شخص ثال ،را مسنایماً

آموزش دسنیاران در مسنندسازی پ،وندهها ثب

کلیه

ای

وزارتخانه واریز نمایند توان بخش

خدمات توسط ارائهدهنداان از ابندای بسن،ی تا

به حسا
سءم

در تجمیع انباش

و توزیع ای منابع افزایش

ميیابد (.)24
انباش

هنگام ت،خیص ملزم نمودن پزشکان به رعای
بار

کدهای ج،احي و بیهوشي از ط،یق انناا

و توزیع منابع مالي دو حوزه دیگ ،تأمی مالي

کسورات به درآمد پزشکان ب،خي از مداخءت مؤث،

ميباشند که چالشهای آن عبارت بودند از :فادان

در کاهش کسورات در بیمارسنانهای آموزشي مي

اخنیارات قانوني ب،ای فعالی
بهداش

جه

اقنصادی در وزارت

توسعه منابع مالي صندوق ناپایداری

منابع مالي عدم توزیع عادهنه ای

منابع و ف،آیند

پیچیده و زمانب ،تخصیص و توزیع منابع مالي.
عءوه ب ،آنکه واریز تمام حق بیمه به حسا

باشند (.)20 - 31
آخ،ی

حوزه از چالشهای تأمی

مالي در مطالعه

حاض ،به خ،ید راهب،ی خدمات ب،ای مصدومی
موضوع ماده  92اخنصا

داش  .ای چالشها شامل

بیمه

عدم تع،یف دقیق معیارهای شناسایي مصدوم عدم

به

شفافی

بسنه خدمات ماده  92و ف،آیند طوهني ارائه

موقع منابع مالي خدمات موضوع ماده 92کوتاه نموده

خدم

به بیماران تصادفي بودند.

های تجاری دس
اس

وزارت بهداش

وابسنگي وزارت بهداش

ب،ای دریاف

ای

را از دریاف

به بیمههای تجاری

هدف از تصویم قانون ماده  92ارائه پوشش همگاني

راهب،دی

حوادث ت،افیکي بوده

منابع مانع از انباش

منابع و خلق منابع جدید توسط ای

وزارتخانه مي

خدمات درماني مصدومی

اس  .در حالي که پوشش هزینهها در دو بُعد پوشش

ا،دد.

خدمات و پوشش اف،اد معني پیدا ميکند ( )32در

اعما کسورات به صورتحسا های بیمارسنانها و

محنوای قانون ماده  92بسیار کلي بیان شده که باید

هزینههای درماني به بیمارسنان

حوادث ت،افیکي به

دی،ک،د در بازپ،داخ

ها یک چالش مهم در حوزه توزیع منابع ميباشند.
بخشي از ای

کسورات ناشي از ضعف عمومي

کلیه خدمات درماني مصدومی

صورت رایگان ارائه شوند ( .)12ای

کلي اویي

باع ،شده هم بیمارسنانها در زمان ارائه خدمات و

بیمارسنانهای دولني در مسنندسازی پ،وندههای

هم مسئولی

بیماران و عمده آن ناشي از فادان بسنه خدمات

هزینههای خدمات با ابهام مواجه بوده و کسورات

ماده  92ميباشد .مطالعات

هزینههای

مشخص ب،ای مشمولی

وزارت بهداش

در زمان بازپ،داخ

سلیاهای در ارائه خدمات و بازپ،داخ

اخی ،دهیل مخنلفي مانند شلولي و ازدحام بیماران

آنها صورت ای،د.

در م،اکز ت،وما عدم ت،لیم کارکنان بخش درآمد

کشور تایلند تنها کشوری اس

جه

پیگی،ی ناص پ،وندهها و عدم ارائه آموزش

کتافي و ایجتاد احساس مسئولی

در دانتشجویان و
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ای منابع ض،وری اس  .همچنی از دیدااه ب،خي از

صحیح پ،ونده بیماران را از عوامل زمینهساز ب،ای

سمیه نوری حکمت و همکاران

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

کشور دو بسنه ختدمات درمتاني پایه و تکمیلي ب،ای
مصتدومی حتوادث ت،افیتکي ط،احي شده اس
حني مصدومی

فاقد پوشش بیمهای نظی ،اتباع
پوشش خود ق،ار ميدهد.

معیارهای شناسایي مصدومی

اذاران اننظار ميرف

منطبق با موقعی های شغلي آنها باشد .ای موضوع
به ه ،حا جز خصوصیات مطالعههای کیفي اس
و اجننا

ناپذی ،ميباشد ( .)47همچنی باید اشاره

حوادث

ک،د که حساس بودن ب،خي از مباح ،مطالعه باع،

ت،افیکي و مدارک هزم حداقل بوده و فاط شامل

محافظه کاری از

صورتحسا

و تأییدیه بیمارسنان و کارت شناسایي

شد که مصاحبه شونداان ضم
پاسخ شفاف به آنها امنناع نمایند.

که در حا حاض ،بیمه

مصدوم ب،ای دارنداان بیمه شخص ثال ،ميباشد

در پایان شایان ذک ،اس

(.)33

م،کزی منولي تجمیع منابع مالي و وزارت بهداش

در کنار موارد ذک ،شده چالشهای دیگ،ی نظی ،نظام

منولي تولید و خ،ید خدمات درماني مصدومی

پ،داخ

ناعادهنه به پ،سنل تیم درمان فادان حق

حوادث ت،افیکي اس

اننخا

ب،ای بیماران و اخنءف لی ،منطاي تع،فه

ناشي در تجمیع منابع مالي خدمات موضوع ماده 92

های بخش خصوصي و دولني در زمینه خ،ید
خدم

ب،ای مصدومی حوادث ت،افیکي در مصاحبه

ها مط،ح ا،دید .ننایج مطالعات انجام شده حاکي از
آن اس
مصدومی

که ای

چالشها مخنص ارائه خدم

و بیمههای پایه درماني هیح

و نظارت ب ،نحوه ارائه ای
حا

خدمات ندارند .با ای

به دلیل پیچیداي ف،آیند اثبات صدمات ناشي از

حوادث ت،افیکي و یا بازپ،داخ

دی،هنگام هزینه

به

های خدمات موضوع ماده  92و تمایل بیمارسنان

حوادث ت،افیکي نبوده و در مورد سای،

در بسیاری از

خدمات درماني نیز صدق ميکنند ( .)34 -36در حا
حاض ،مکانیزم بازپ،داخ

هزینهها درمان به

بیمارسنانها روش پ،داخ

کارانه اس

که تأثی،

مخ،بي به لحاظ مالي ب ،خ،یداران خدم

دارد .زی،ا

ب،ای لی،تصادفي جلوه دادن مصدومی

موارد بیماران از دفن،چه بیمه خود ب،ای دریاف

ای

خدمات اسنفاده ميکنند .موارد فوق باع ،شده اس
سازمان منولي تأمی

مالي خدمات

تا در خصو

موضوع ماده  92دو دیدااه در بی

صاحمنظ،ان

ارائه کنندا ان را تشویق به ارائه خدمات بیشن ،و ااهاً

مط،ح باشد.

لی،ض،وری مينماید ( .)30-39به همی دلیل ب،خي

ب،خي از صاحمنظ،ان که اللم از میان سازمانهای

خدمات

بیمهای بودند راهکار رفع چالشهای موجود را در

روش ا،وههای تشخیصي وابسنه (Diagnosis-

سپ،دن تولی

به سازمان

 )Related Groupsرا در دسنور کار خود ق،ار داده

های بیمهای ميدانسنند؛ تا از ای

اند (.)33

جلوای،ی از تحمیل بار مالي اضافي ب ،دوش بیمه

در به کار ای،ی ننایج ای مطالعه باید به محدودی

های درماني (علي رلم وجود منابع مالي آن نزد

های آن نیز توجه شود .بسیاری از اف،اد جایگاههای

وزارت بهداش ) ارتباط مالي بیمارسنان با مصدومی

حاوقي خود را ب ،اساس نظام موجود در کشور

حوادث ت،افیکي قطع شده و ای بیماران همانند سای،

از کشورها ب،ای بازپ،داخ

پذی،فنهاند و به خصو
932
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در مورد مدی،ان و سیاس

تجمیع منابع و خ،ید خدم

ط،یق ضم
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خارجي را نیز تح
همچنی

که

که پاسخهای آنها منأث ،و

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

خاط ،ب،ای هم،اهیان آنان تح

سمیه نوری حکمت و همکاران

درمان ق،ار ای،ند .از

دیدااه آنان مشکل ضعف نظارتي موجود در کیفی

ضعف نظارتي وزارت بهتداش

در فت،آیند موجود

دشواری تدارک مدارک م،بوط به تصادفي بودن

سازمانهای بیمهای م،تفع خواهد شد.

هزینهها به بیمارسنان و بیماران اس

و بیمارسنانها

کننداان

تمایل دارند از دفن،چه بیمه ب،ای بیماران تصادفي نیز

که ب،خي دیگ ،از ش،ک

ای در حالي اس

در مطالعه مخالف دیدااه فوق بوده و معناد بودند که

اسنفاده کنند؛ لذا بیمههای درماني منض،ر ميشوند.

حوادث

سهم  17درصد

عءوه ب ،خ،ید خدمات درماني مصدومی
ت،افیکي هزم اس
وزارت بهداش

بیمهها با دریاف

بناب،ای بهن ،اس

تجمیع منابع مالي ماده  92نیز به

از حق بیمه شخص ثال ،کلیه هزینههای خدمات

درمان و آموزش پزشکي سپ،ده

نمایند.

ا،وه از مشارک

شود .به اعنااد ای

اللم از میان وزارت بهداش

کننداان که

و سازمانهای تابعه

بودند در صورت واریز مسنایم  ٪17حق بیمه
شخص ثال ،و مازاد به حسا

درماني مصدومی حوادث ت،افیکي را پ،داخ

وزارت بهداش

نتیجهگیری

ب،رسي چالشهای شناسایي شده در ای
حاکي از آن اس

که در حا حاض ،تأمی

مطالعه
مالي

وزارتخانه با بیمههای تجاری

خدمات موضوع ماده  92طي ف،آیند پیچیدهای

به موقع منابع مالي ماده 92و در

صورت ميای،د و به دلیل عدم تع،یف ناش نظارتي

ننیجه تأخی،های موجود در تزریق منابع مالي به

ب،ای سازمانهای بیمها ،عمءً ای خدمات با نظارت

بیمارسنانها و چالشهای م،تبط با آن م،تفع مي

محدود درون سیسنم دانشگاههای علوم پزشکي ارائه

مشکل درای،ی ای
ب،ای بازپ،داخ

ميا،دند .همچنی

ا،دد.
نکنه حائز اهمی

آن اس

که ه ،دو دیدااه در میان

ا،وههای مخنلف صاحمنظ،ان ش،ک

کننده در ای

اشاره کلي به خدمات موضوع

ماده  92در قانون اجازه قضاوت به ارائه دهنداان و
خ،یدار خدم

ميدهد و ااهي بیمارسنانها از ارائه

مطالعه ط،فداران و مخالفاني داش  .توجیه ط،فداران

ب،خي از خدمات س،باز زده و یا معاون

تأمی مالي خدمات موضوع ماده  92توسط وزارت

دانشگاههای علوم پزشکي و وزارت بهداش

بهداش

ای

اس

درماني مصدومی

که سپ،دن تأمی

مالي خدمات

حوادث ت،افیکي به بیمههای پایه

درماني همانند روا قبل از تصویم ای قانون منج،
به کنکاش بیمهها ب،ای یافن ماص ،حادثه و دریاف

بازپ،داخ

درمان

بخشي از هزینههای م،بوطه را منابل نمي

شود.
با توجه به مفاد بسنه او ب،نامه تحو نظام سءم
در بخش درمان که ب ،کاهش پ،داخ

بیماران بسن،ی

که هدف از

در بیمارسنانهای دولني و ارائه کلیه خدمات درماني

تصویم قانون ماده  92ارائه خدمات به موقع به

مورد نیاز به بیماران با دریاف

حداقل ف،انشیز تأکید

مصدومی بدون هیح قید و ش،طي ميباشد .از سوی

دارد به نظ ،ميرسد ض،ورت اولیهای که ب،ای ارائه

دیگ ،توجیه ط،فداران دیدااه دوم که اللم آنها از

خدمات درماني بدون قید و ش،ط به مصدومی

خسارت ميشود .ای

در حالي اس

میان سازمانهای بیتمهای بودند ای اس

که به عل

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 4شماره  / 3پاییز 9314

حتوادث وجود داش

م،تتفع ات،دیده اس  .در ای
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خدمات درماني و  ...نیز با وجود نظارت و پیگی،ی

بیمار و دی،ک،د وزارت بهداش

در بازپ،داخ

سمیه نوری حکمت و همکاران

خدمات بهداشني و

ی،وه مدی،که در ا

و اطءع رساني دانشگاه
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تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین

اس

ی،درماني دانشکده مدی

بسنههای سیاسني جتدیدی

وری اس،راسنا ض

 با92 ای هماهنگ نمودن ختدمات متوضوع متاده،ب

، در پایان ب. مان انجام شده اس،علوم پزشکي ک

یق آن قانون،تدوی و از ط

مي،ان محن،خود هزم ميدانیم از تمامي صاحم نظ

 اقدامي، همچنی قبل از ه.دد، به روز ا92 ماده

خود جه

ف وق،اوان از ص،که با وجود مشغله ف

انجام مصاحبه دریغ نورزیدند مسئولی و کارشناسان
درمان دانشگاه علوم

انیان معاون،ای

نامه، ب،و کارشناسان دفن
 را به عمل،کما تشک

بیمه سءم

مان و مسئولی،پزشکي ک
ریزی بودجه وزارت بهداش
.آوریم

نامه تحو نظام سءم،ب

92 ای مصدومی موضوع ماده،تدوی بسنه خدمات ب
نظارت قوی جه
در ارائه

وری ميباشد تا با اعما،ض

مالي و کیفی

افزایش پایداری در تأمی

.دد،افیکي حاصل ا،خدمات به مصدومی حوادث ت
تشکر و قدردانی

 بخشي از پایان نامه کارشناسي ارشد بوده،مااله حاض

References
1. Rezazade J, Jabbari S, Kaviani A, Ganji R,
Arzamani K, Alavinia SM. Factors contributing to
driver's condition after fatal and injury vehicle
accidents in North Khorasan province-New Year
2012. Journal of Safety Promotion and Injury
Prevention. 2013; 1(1): 19-25. Persian.
2. Ghorbani A, Nabavi Fard H, Khoshhal M,
Husseini SH. Imposed costs due to traffic accident
fatalities (a case study of Sabzevar). Traffic
Management Studies. 2011; 6(20): 49-58. Persian.
3. Charkazi A, Esmaeili A, Garkaz G, Qoreishi Z,
Gerey S, Nazari S. Epidemiologic survey of road
traffic accidents in patients admitted in emergency
department of Alejalil Hospital in Aq-Qala city,
Golestan province. J Health. 2012; 3(2): 42-9.
4. Najari F, Asghar Zade B, Sadri A. A study of
pre-hospital causes of road accidents in patients
admitted at emergency ward of Shohadaye -7tir
hospital, Aug 2008 to Sep 2009. J Med Counc I.R.
Iran. 2011; 29(3): 230-6. Persian.
5. Central Intelligence Agency. The Word Fact
book; 2013. Available from: [cited 2014 Mar 24].
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/docs/profileguide.html.
6. Tavanania M. Epidemiological study of road
traffic accidents in Qom. Qom Univ Med Sci J.
2011; 5(2): 90-5.
7. Kheirabadi GR, Bolhari J. Role of human factors
in road accidents. J Res Behav Sci. 2012; 10(1): 6971.
8. Bastida JL, Aguilar PS, González BD. The
economic costs of traffic accidents in Spain. J
Trauma. 2004 Apr;56(4):883-8;
9. Dutta A, Hongoro C. Scaling Up National
Health Insurance in Nigeria: learning from case
studies of India, Colombia, and Thailand. Futures

9314  پاییز/3  شماره/ 4 مجله بهداشت و توسعه – سال

Group, Health Policy Project; 2013. [cited 2014
Mar
22].
Available
from:
http://www.healthpolicyproject.com/pubs/96_Niger
iaInsuranceFinal.pdf
10. Yongchaitrakul T, Juntakarn C, Prasartritha T.
Socioeconomic inequality and road traffic accidents
in Thailand: comparing cases treated in government
hospitals inside and outside of Bangkok. Southeast
Asian J Trop Med Public Health. 2012
May;43(3):785-94.
11. International Group program (IGP). Summary
of social security and private employee bennefits,
Hong Kong;2013. [cited 2014 Jul 22]. Available
from:
http://www.igpinfo.com/igpinfo/public_documents/
ss_summaries/China.pdf
12. Iran's Fifth Five Year Development Plan; 2010.
[cited
2014
Jun
20]
http://www.isacmsrt.ir/files/site1/pages/barnamepa
njom.pdf
13. DiCicco-Bloom B, F-Crabtree BF. The
qualitative research interview. Med Educ. 2006
Apr;40(4):314-21.
14. Safiri K. Qualitative research method. 1th ed.
Tehran: Pyam Pooya; 2009. Persian.
15. Jalali R. Qualitative research sampling. Journal
of Qualitative Research in Health Sciences. 2012;
1(4): 310-20. Persian.
16. Meho LI. E-mail interviewing in qualitative
research: A methodological discussion. Journal of
the American Society for Information Science and
Technology. 2006; 57(10): 1284–95.
17. Rashidian A, Eccles MP, Russell I. Falling on
stony ground? A qualitative study of
implementation of clinical guidelines' prescribing
recommendations in primary care. Health Policy.

939

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 10:39 +0430 on Saturday June 23rd 2018

سمیه نوری حکمت و همکاران
2008 Feb;85(2):148-61.
18. Lacey A, Luff D. Trent focus for research and
development in primary health care: qualitative
data analysis. Trent Focus, 2001. [cited 2014 Mar
7].
Available
from:
http://research.familymed.ubc.ca/files/2012/03/Tren
t_Universtiy_Qualitative_Analysis7800.pdf
19. Dolani A, Hariri N, Mohammah Hassanzadeh
H, Valinejadi A. A review of qualitative research
and current data analysis software. J Health Adm.
2012; 15(47): 77-90. Persian.
20. Mirzamohammadi A. Qualitative analysis of
data by Atlas.ti. 1th ed. Tehran: Naghoos; 2012.
Persian.
21. Lincoln YS, GubaEG. Naturalistic inquiry. 1th
ed. Beverly Hills: SAGE; 1985.
22. Institute for Population and Social Research ,
Mahidol University. 10 dismantling the traffic
accident: victim protection to provide justice to
victims. Thailand, Social Research University
Mahidol. [cited 2014 Jul 13]. Available from:
http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/Tha
iHealth2010/eng2010_24.pdf
23. Insurers delay payment for free treatment of
traffic accident victims. Islamic Republic News
Agency. 2013; [cited 2014 May 1]; Available from:
http://www.irna.ir/fa/News/210569/%
24. Hatam N, Askarian M, Pourmohamadi K. The
implication of quality improvement module in
using medical records and its effect on hospital
income. Health Inf Manage. 2008; 5(2): 111-19.
25. Khalesi N, Gohari MR, Vatankhah S,
Abbasimani Z. The effect of employee training on
the amount of insurance fractions at Firoozgar
teaching hospital: 2008-2009. J Health Adm. 2011;
14(43): 19-26. Persian.
26. Tavakoli N, Saghaeean Nejad S, Rezayatmand
M, Moshaveri F, Ghaderi E, et al. Hospital records
documentation and medical insurance cuts. Health
Inf Manage. 2006; 3(2):53-61. Persian.
27. Tabatabaei SS, Kalhor R. The prevalence and
causes of insurance deductions in records bills.
Homa-ye-Salamat Journal. 2006; 3(5): 21-3.
Persian.
28. Ghaderi S. Survey of causes of insurance
deductions and solutions to reduce them by FMEA
technique in Shiraz Namazi Hospital [dissertation].

933

تأمین مالی خدمات درمانی به مصدومین
Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences;
2008. Persian
29. Nasiriad N, Rashidian A, Joodaki H, Akbari
Haghighi F, Arab M. Assessing issues and
problems in relatioship between basic insurance
organizations and university hospitals: a qualitative
research. Hospital. 2010; 9(1- 2):5-18. Persian.
30. Abdolhak M, Grostick S, Hanken MA. Health
information: management of a strategic resource.
4th ed. USA: Saunders; 2011.
31. Tinsley JA. An educational intervention to
improve residents' inpatient charting. Acad
Psychiatry. 2004;28(2):136-9.
32. Carrin G, James C. Reaching universal
coverage via social health insurance: key design
features in the transition period. World Health
Organization: Geneva; 2004.
33. Pramualratana P. Health Insurance Systems in
Thailand. Thailand: Health Systems Research
Institute; 2002.
34. Mainz J, Bartels PD. Nationwide quality
improvement--how are we doing and what can we
do? Int J Qual Health Care. 2006 Apr;18(2):79-80.
35. Rostami H, Montazam SH, Ghahremanian A.
Survey of education barriers from nurses and
patients viewpoint. Scientific Journal of Hamadan
Nursing & Midwifery Faculty. 2010; 18(1): 50-5.
Persian.
36. Musau S, Vian T. Fraud in Hospitals. [cited
2014
May
22].
Available
from:
www.U4.no/themes/health
37. Maleki MR, Ebrahimipour H, Karimi E,
Gouhari MR. Sustainable universal health
insurance coverage barriers in Iran: 2007. Payesh.
2010; 9(2): 173-87. Persian
38.
Boodenheimer
TS,
Grumbach
K.
Understanding health policy: a clinical approach.
5th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2009.
39. Safdary R, Tofighi S, Ghazisaeedi M, Goodini
A. A comparative study on the necessity of using
diagnostic related groups as a tool to facilitate the
repayment of health units in selected Countries.
Health Inf Manage. 2011; 8(2): 244-50. Persian.
40. Hasanzade A, Fakhim Alizade S. The social
insurance equity and Strategic purchasing of health.
1th ed. Tehran: Bahram; 2012. Persian.

9314  پاییز/ 3  شماره/ 4 مجله بهداشت و توسعه – سال

Original Article

Journal of Health & Development
Vol. 4, No. 3, Autumn 2015

Received: 11.06.2014

Accepted: 10.12.2015

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 10:39 +0430 on Saturday June 23rd 2018

Health Care Financing for the Victims of Traffic Accidents in Iran;
Challenges and Solutions

Somaye Noori Hekmat1, Reza Dehnavie2, Mohammad Jafari Sirizi3, Tahere Sharifi4

Abstract
Background: Traffic accidents are the first cause of death in Iran and due to its necessity in
the fourth and fifth Socio-Economic Development plan, two laws (articles No. 92 and 37)
were passed to provide immediate and free service to traffic victims. The current study was
designed to explore the challenges and complexities related to health care financing for this
victims and to provide solutions.
Method: In this applied research, the qualitative phenomenological approach was used. All
interviews were conducted in 2013 by semi-structured questions with 36 people including the
managers at the Ministry of Health, Medical Sciences Universities, trauma specialized
hospitals and basic insurances. Sampling was done using snowball, targeted and quota
techniques. Data analysis was done using framework method and through Atlas Ti 5.2
software.
Results: As a result of qualitative analysis, 3 main themes, 14 codes and 4 sub- codes were
identified. The main challenges of health care financing for victims of traffic accidents
included challenges of financial integration, accumulation, distribution of financial resources
and service purchasing.
Conclusions: Creating a process to collect more appropriate resources for article No. 92 at
the Ministry of Health, compiling a services package and applying strong monitoring to
improve the quality of services were found as mechanisms that can be used to obtain
sustainable financing and quality in providing services to victims of traffic accidents.
Keywords: Financing, Victims of traffic accidents, Health Care
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