 7دلیل برای خرید بیمه دندانپزشکی:
بیمه دندانپزشکی از آن آنجا اهمیت پیدا می کند که بطور متوسط هر ایرانی  2الی  3دندان نیازمند به ترمیم یا پوسیده دارد ،موضوع
دندانپزشکی در ایران از سال ها پیش مورد بررسی قرار گرفته و شاخصی را با نام  DMFکه بیانگر وضعیت دندان های پوسیده ،کشیده شده
و یا پر شده است را ارزیابی نموده و از سال  1360این شاخص از رتبه  1/8به  6در سال  1397رسیده است.
این درحالی است که طبق آخرین تحقیقات انجام شده در حوزه سالمت دهان و دندان ،ایرانی ها تا سن  50سالگی حدوداً فاقد  5دندان
اصلی خود هستند.
حال به بیان  7دلیل برای خرید بیمه دندانپزشکی به شرح ذیل می پردازیم:
 -1افزایش قیمت مواد اولیه دندانپزشکی که به تبع آن هزینه دندانپزشکی افزایش می یابد.
 -2افزایش هزینه دستمزد دندانپزشک که به دلیل افزایش عمومی هزینه ها و قیمت ها می باشد.
 -3ترمیم پوسیدگی دندان با توجه به باال بودن شاخص  DMFکه بیانگر میزان
 -4ضرورت انجام دوره ای جرم گیری دندان که کمک به سالمت لثه و زیبایی دندان می نماید.
 -5بهبود حساسیت دندان که به دلیل از بین رفتن مینای دندان می باشد.
 -6عدم نیاز به پرداخت وجه به دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی ،در صورت داشتن بیمه دندانپزشکی
 -7مراجعه به مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با الکوی انتخاب بهترین دندانپزشکان و بهترین کلینیک های دندانپزشکی.
جالب توجه است بر طبق آخرین اخبار در حوزه سالمت و بهداشت دهان و دندان ،تعداد دندان های پوسیده و نیازمند ترمیم در بین ایرانیان
حدود  300میلیون است که زمان تخمینی برای امور دندانپزشکی و بهبود آنها نیازمند حضور کلیه دندانپزشکان برای فعالیتی  10ساله
است که این موضوع نیز اهمیت خرید بیمه دندانپزشکی را پررنگ تر می نماید.
اگرچه بسیاری عالوه بر توجه به موضوع بیمه دندانپزشکی بابت درمان ،به بخش زیبایی دهان و دندان نیز عالقه زیادی دارند ،که از رایج
ترین آنها ایمپلنت ،ارتودنسی و لمینت می باشد .بدیهی است که هر کدام از این موارد می تواند جنبه درمانی یا سالمتی داشته باشد اما
جنبه زیبایی آن پررنگ تر است ،ولی با توجه به باال بودن هزینه مواد اولیه و دستمزد دندانپزشک ،همچنین پائین بودن ضرورت آن به لحاظ
درمانی شرکت های بیمه ،عموماً پوشش زیبایی را در بیمه دندانپزشکی ارائه نمی دهند.
از این رو شرکت بیمه سامان به منظور ارائه خدمات سالمتی به مخاطبین خود ،پیشنهاد بیمه تکمیلی را که پاسخی مناسب به منظور حفظ
سالمت درحوزه های مختلف از جمله سالمت دهان و دندان می باشد را تحت عنوان بیمه دندانپزشکی ارائه نموده است.
همچنین در این راستا اقدام به برقراری ارتباط و عقد قرارداد با بهترین دندانپزشکان تهران و سایر شهرها ،بهترین کلینیک دندانپزشکی
تهران و سایر شهرها با تعرفه دندانپزشکی مصوب وزارت بهداشت نموده است تا خدمات خود را برای بیمه شدگان بیمه دندانپزشکی و
تکمیلی ،به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.

