سازمان تامین اجتماعی در قرن چهارده شمسی

بیمه اجتماعی با قدمتی بیش از  60سال در ایران تحوالت مختلفی را از بعد تعداد خدمات ،ضریب نفوذ ،تامین
مالی و ساختار مدیریتی تجربه کرده است .حرکت بیمههای اجتماعی در این سالها ،تعریفشدن در نظام جامع
تامین اجتماعی کشور در کنار مساعدتهای اجتماعی و برنامههای بازار کار جهت مقابله با فقر بوده است .بیمههای
اجتماعی کشور با مشارکت کارگران ،کارفرمایان و دولت انعکاسگر مهمترین جنبههای همبستگی اجتماعی
هستند ،مشارکتی که مقابله با ریسکهای سالمندی ،ازکارافتادگی ،بازماندگی ،بیماری و بیکاری را بدون وابستگی
به درآمدهای نفتی رقم زده است .بیش از  72درصد از  23و نیم میلیون شاغل ایرانی همراه با خانوادههایشان
تحت پوشش این نظام مشارکتی هستند و متاسفانه در حدود  6میلیون و نیم شاغل کشور نیز تحت پوشش این
نظام مشارکتی اشتغال محور نیستند .درحالحاضر ،در حدود  18صندوق بیمهای در کشور فعال هستند که سازمان
تامیناجتماعی بهتنهایی  82درصد از بیمهشدگان را تحت پوشش دارد.
سده پانزدهم شمسی در حدود دو ماه و نیم دیگر آغاز میشود .به همین بهانه و به جهت معرفی خدمات سازمان
در قرن  14شمسی ،مجموعه آمار سال های  1340تا  1398حوزه های بیمه ای ،درمانی و مالی سازمان تامین
اجتماعی گردآوری شده و در سایت سازمان به نشانی زیر بارگزاری گردیده است:
https://www.tamin.ir/News/Item/109681?catid=223
از جمله مهمترین نکات برآمده از این آمار در سه حوزه مذکور ،به شرح زیر است:

موضوعات بیمه ای
جمعیت تحت پوشش و کارگاه ها

میزان آمار و شاخص های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و تغییرات آنها از سال  1340تا پایان سال 1398به
شرح زیر است:

• تعداد کل شماره های بیمه صادر شده دارای سابقه پرداخت حق بیمه  29،199،665مورد می باشند .از
این میان تعداد  14،373،260نفر بیمه شده فعال بوده و  3،129،148نفر به جرگه مستمری بگیران
پیوسته اند.
• جمعیت کل کشور  4برابر افزایش داشته؛ درحالی که تعداد افراد تحت پوشش سازمان  36برابر شده است.
بدین ترتیب ضریب پوشش بیمه ای (نسبتی از جمعیت کل کشور که تحت پوشش قرار گرفته اند) از 6
درصد به  53درصد رسیده است.
• در حالی که جمعیت شاغل کشور  4برابر شده ،تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان  47برابر شده است.
بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه ای از  5درصد به  59درصد افزایش یافته است.

• با وجود اینکه تعداد بیمه شدگان اصلی از  306،130به  47( 14،373،260برابر) رسیده ،تعداد پرونده
های مستمری از  12،111به  258( 3،129،148برابر) بالغ گردیده است .بدین ترتیب رقم نسبت پشتیبانی
در سال  1398به میزان یک پنجم رقم سال  1340رسیده است (از  25به  5کاهش یافته است).
• تعداد بیمه شدگان مرد از  2،101،397نفر به  11،519،830نفر ( 5برابر) و تعداد بیمه شدگان زن از
 122،000نفر به  2،853،430نفر ( 23برابر) رسیده است .بنابراین رقم شاخص «نسبت مرد به زن» از
 17به  4کاهش یافته است.
• در حالیکه مجموع بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی از  318،241نفر به  17،502،408نفر ( 55برابر)
رسیده ،تعداد کارکنان بخش بیمه ای سازمان از  2783نفر به  20037نفر ( 7برابر) افزایش یافته است.
بدین ترتیب «نسبت مجموع بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی به کارکنان» به  8برابر افزایش یافته
است.
• در حالی که تعداد کارگاه های فعال از  6،295کارگاه به  1،317،540کارگاه ( 209برابر) رسیده ،تعداد
شعب سازمان از  33به  17( 558برابر) رسیده است .بدین ترتیب رقم شاخص «نسبت تعداد کارگاه های
فعال به تعداد شعب» 12 ،برابر گردیده است.
• تعداد شاغلین در کارگاه ها (بیمه شدگان اجباری) از  306،130به  32( 9،926،267برابر) شده است.
• میزان شاخص «نسبت تعداد بیمه شدگان اجباری به تعداد کارگاه ها» از  49به  8رسیده است .این امر
بیانگر آن است که تعداد کارگاه های با بعد کمتر افزایش یافته است.
• تعداد بیمه شدگان تبعی  26برابر و تعداد مستمری بگیران تبعی  195برابر شده است.
• تعداد بازنشستگان  361برابر ،تعداد ازکارافتادگان  129برابر ،تعداد پرونده های فوت  173برابر و تعداد
بازماندگان  146برابر گردیده است.
• از سال  1393تا  1398تعداد  5،814،104لیست اینترنتی دریافت شده است.
کمک های کوتاه مدت
میزان ارائه خدمات بیمه ای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از سال  1359تا پایان سال ( 1398طی دوره 40
ساله) به صورت زیر بوده است:
• تعداد  2،036،618سند بابت کمک هزینه ازدواج صادر شده است.

• تعداد  2،097،401غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شدگان پرداخت شده است.
• تعداد  10،097،058سند بابت وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) صادر شده است.
• تعداد  643،027کمک هزینه سفر همراه بیمار صادر شده است.
• تعداد  706،934کمک هزینه کفن و دفن صادر شده است.
• تعداد  42،803غرامت نقص عضو پرداخت شده است.

• تعداد  12،061،341سند غرامت دستمزد ایام بیماری صادر شده که  10درصد از آنها ( 1،189،026سند)
ناشی از کار و  90درصد ( 10،872،315سند) غیر ناشی ازکار بوده است.

موضوعات درمانی
از سال  1372تا ( 1398طی دوره  27ساله) میزان ارائه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به صورت زیر
بوده است:
مراکز درمانی ملکی

• تعداد  1،110،594،554مراجعه سرپایی به پزشکان در مراکز درمانی ملکی انجام شده است که  67درصد
از آنها (تعداد  )742،429،659مراجعه به پزشک عمومی 26 ،درصد (تعداد  )285،271،106مراجعه به
پزشک متخصص و  7درصد (تعداد  )82،893،789مراجعه به دندانپزشک بوده است.
• تعداد  1،400،103،258مراجعه سرپایی به مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی ملکی انجام شده است.
• درمجموع  2،510،697،812مراجعه سرپایی تحت پوشش تامین اجتماعی به خدمات پاراکلینیکی و
پزشکان انجام گرفته که  96درصد از کل مراجعات سرپایی را در مراکز درمانی ملکی تشکیل می دهد.
• تعداد تخت فعال با  120درصد افزایش ،از  4226به  9291رسیده است .تعداد افراد تحت پوشش درمان
با  157درصد افزایش ،از  16،900،463به  43،475،548رسیده است .درنتیجه میزان شاخص «نسبت
تعداد افراد تحت پوشش درمان به تخت فعال»  1.2برابر شده است.
• درصد اشغال تخت از  67.7به  73.5رسیده است .بیشترین میزان درصد اشغال تخت طی این دوره به
میزان  78.8درصد و مربوط به سال  1394بوده است.
• متوسط اقامت بیمار از  5.1روز به  2.8روز رسیده است.
• میزان مرگ و میر (در هزار نفر) از  18نفر به  9.2نفر رسیده است .کمترین میزان مرگ و میر طی این
دوره 7.7 ،نفر بوده که مربوط به سالهای  1393و  1394بوده است.
• فاصله بازگردانی تخت از  58.5ساعت به  23.9ساعت رسیده است .بیشترین میزان این شاخص طی دوره
مذکور 64 ،ساعت مربوط به سال  1373و کمترین آن  17.4ساعت مربوط به سال  1394بوده است.
• میزان شاخص چرخش تخت از  48نفر به  97نفر رسیده است .بیشترین میزان این شاخص طی دوره
مذکور 107 ،نفر مربوط به سال  1394و کمترین آن  46نفر مربوط به سال  1373بوده است.
• تعداد  10،603،030عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی کشور انجام گرفته است که  21درصد از آنها
عمل بزرگ 34 ،درصد عمل متوسط و  46درصد عمل کوچک بوده است.
• تعداد  9،394،677بیهوشی در مراکز درمانی ملکی کشور انجام گرفته است که  73درصد بیهوشی عمومی
و  27درصد بیهوشی های اسپاینال و موضعی بوده است.

• تعداد  4،046،546زایمان در مراکز درمانی ملکی کشور انجام گرفته که  58درصد زایمان طبیعی و 42
درصد سزارین بوده است.
• تعداد کل بستری شدگان  17،679،919نفر بوده که  79درصد تحت پوشش تامین اجتماعی 16 ،درصد
سایر بیمه ها و  5درصد آزاد بوده اند.
مراکز درمانی طرف قرارداد

• تعداد بیمارستان های طرف قرارداد از  579به  1.5( 885برابر) رسیده است.
• تعداد درمانگاه ها و پلی کلینیک های طرف قرارداد از  253به ( 1959حدود  8برابر) رسیده است.
• تعداد دی کلینیک های طرف قرارداد از ( 8در سال  )1376به ( 121بیش از  15برابر) رسیده است.
• تعداد مراکز بهداشتی درمانی طرف قرارداد از  251به ( 2407حدود  10برابر) رسیده است.
• تعداد پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد از  12040به ( 23629حدود  2برابر) رسیده است.
•  42درصد از مجموع پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد در سال  ،1398پزشک عمومی 47 ،درصد
پزشک متخصص و  12درصد دندانپزشک بوده اند.
• تعداد مراکز پاراکلینیکی مستقل طرف قرارداد از  4609به ( 19197بیش از  4برابر) رسیده است.
• مجموع نسخ سرپایی مربوط به پزشکان مستقل طرف قرارداد طی این دوره 1،404،183،327 ،نسخه
بوده است که  53درصد مربوط به پزشکان عمومی 44 ،درصد مربوط به پزشکان متخصص و  3درصد
مربوط به دندانپزشکان می باشد.
• تعداد کل نسخ سرپایی رسیدگی و پرداخت شده در مراکز درمانی طرف قرارداد طی این دوره،
 5،641،218،731نسخه بوده است.
• تعداد نسخ بستری رسیدگی و پرداخت شده در مراکز درمانی طرف قرارداد طی این دوره56،716،914 ،
نسخه بوده است.

موضوعات مالی

• سهم هزینه های بلندمدت از کل منابع حاصل از حق بیمه در سال  ،1340حدود  7درصد بوده و در سال
 1398به حدود  83درصد رسیده است.

• سهم هزینه های بلندمدت از کل مصارف در سال  ،1340حدود  9درصد بوده و در سال  1398به حدود
 76درصد رسیده است.

