
 تاریخچه بیمه سالمت

 

یکی از ارکـان و مبانی عدالت اجتماعی وامنیت اجتماعی ارائه صحیح وبموقــع خدمات بهداشتی و درمانی می باشد . 
رونداجرائی آن آغازگردید 1374بیمه همگانی خدمات درمانی که متعـاقب تصویب قانون بیمه خدمات درمانی ازمهرماه 

نی دستگیری ویاری نماید. دولت بر اساس قانون بیمه همگانی برآنست که اقشارمردم رادرقبال هزینه های هنگفت درما
خدمات درمانی مکلف شد شرایط الزم را برای تحت پوشش قراردادن تمام گروهها وافراد جامعه اعم از کارکنــان 

ازان روستائیـان , عشایر , خویش فرمایان, وسایرگروههای اجتماعی , خانواده معظم شهدا,جانب افراد نیازمند ,، دولت
پس از تصویب مجلس شورای اسالمی در آبان  وآزادگان را فراهم نموده وازمزایای بیمه خدمات درمانی بهره مند سازد .

مبنی بر قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور اداره کل بیمه   ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی
 3شروع به کار نمودو ادارات “ رید ساختمان ملکی رسمابا خ 1374خدمات درمانی استان سمنان نیز در سال 

قانون برنامه پنجم توسعه  38شهرستان شاهرود ، دامغان و گرمسار نیز همزمان راه اندازی گردید . بر اساس ماده 
ت کشور با تجمیع سازمان های بیمه گر پایه درمانی کشور ، سازمان بیمه سالمت ایران تشکیل شد تا بدین ترتیب خدما

 پایه ای سالمت در قالب یک سازمان و یک بیمه به مردم عرضه شود .

سازمان بیمه سالمت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز و مقرر گردید به منظور تمرکز  1391از اول مهر ماه سال        -
قانون مدیریت  5ه کلیه امور بیمه سالمت از طریق تجمیع سریع بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماد

قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه  38محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده  5خدمات کشوری و ماده 
سازمان به انجام رساند . تا بدین ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار محقق گردد که از جمله این اهداف می توان به 

 موارد ذیل اشاره نمود :

 تجمیع منابع مالی سالمت          -

 رفع همپوشانی بیمه های درمانی          -

 برقراری عدالت اجتماعی در بخش سالمت          -

 تامین پوشش کامل بیمه سالمت          -

 یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سالمت          -

 تسهیل امور مراکز طرف قرارداد          -

 تشکیل پرونده سالمت          -

 فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده          -

 % 30کاهش سهم مردم از هزینه های درمانی به           -

 صندوقهای بیمه ای سازمان بیمه سالمت ایران

ل این صندوق کلیه کارکنان ، بازنشستگان وخانــواده افراد تحت پوشش مشموصندوق کارکنان دولت :

کشوری را شامل می گردد که با پرداخت بخشی از حق بیمه سرانه توسـط خود بیمه شده و بخشی  استخدام
تحت پوشش قرار   % از حقوق مشمول کسور بازنشستگی می باشد5توسط دستگاه و دولت که جمعاً به مبلغ 

 می گیرند .

تکفـل( فاقد پوشش بیمه درمان پایه را : این صندوق کلیه ایرانیان )سرپرست وافراد تحت   صندوق ایرانیان
با پرداخت حق بیمه سالیـانه با مبلغ مصوب تحت پوشش قرارمی دهد. در حال حاضــرنیمی ازحق بیمه توسط 

% سهم 50دولــت ونیم دیگرتوسط بیمه شـــده پــرداخت می گردد. و در صورتیکه بیمه شده توانایی پرداخت 



% 35ثرتا ل فرم عدم تواتمندی و تائید کمیته امداد یابهزیستی می توانند حداکخود را نیز نداشته باشد با تکمی
 .از تخفیف برخوردار شود

بیمه شدگان این صندوق شامل خانواده محترم شهدا , ایثارگران , بسیجیان ,  صندوق سایر اقشار:

طــالب دانشجویان, افراد تحت پوشش بهزیستی و ... که بصورت گروهی معرفی می شوند را تحت پوشش قرار 
می دهد . حق بیمه این صندوق معادل سرانه مصوب کارکنان دولت بوده که بصورت سالیانه ازطرف موسسه 

 ه گزار پرداخت می شود.بیم

بیمه شدگان این صندوق شامل روستائیان ، عشایر و ساکنین شهرهای  صندوق روستائیان وعشایر :

بیمه شدگان این   بوده که به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند .  نفر جمعیت 20000زیر 
یک و خدمات تخصصی و فوق  صندوق با رعایت سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده از خدمات سطح

تخصصی و بستری بهره مند می گردند . حق سرانه این صندوق بطور کامل توسط دولت پرداخت می شود 
 %در بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد می باشد.5وفرانشیز بستری روستائیان وعشایر 

درشهرهای باالی تمامی افراد ایرانی فاقد بیمه درمانی ساکن  : بیمه سالمت همگانی  صندوق

می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ویا سایت سازمان بیمه سالمت به    بیست هزار نفر جمعیت

بصورت رایگان تحت پوشش   با ثبت نام درسامانه بیمه سالمت همگانی www.Bimehsalamat.ir نشانی :

 این بیمه قرار گیرند.

 

http://www.bimehsalamat.ir/

