
علی اکبر ابراهیمی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از تسویه  

بیمه سالمت   96 سال  دارویی  بدهی های 
خبر داد.

موهبتی  طاهر  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
با  رسانه  اصحاب  هم اندیشی  نشست  در 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اظهار داشت: 
»با مدیریت مصارف و هزینه ها در 6 ماهه 
گذشته 2 هزار میلیارد تومان در هزینه های 
سازمان بیمه صرفه جویی شده است.« وی 
افزود: »در این مدت بیمه رایگان را هدفمند 
کردیم و شیب آن به سمت گروه های نیازمند 
از وضعیت  که  گروه هایی  و  کرد  حرکت 
مالی خوبی برخوردار بودند به مرور حذف 
شدند. به همین علت جمعیت بیمه رایگان 

کاهش یافت.«

کاهش 20 درصدی بار مراجعات
اشاره  با  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
به اینکه حدود 2 میلیون و ۳۰۰ هزار رفع 
همپوشانی بیمه ای انجام شده است، گفت: 

»تمام اقدامات انجام شده در بیمه رایگان و در بحث 
همپوشانی ها باعث شد بار مراجعات 2۰ درصد کاهش 
پیدا کند.« موهبتی افزود: »همچنین در این مدت استفاده 
از دارو در بخش سرپایی 2۷ درصد کاهش یافته و در 
مقایسه با این کاهش، هزینه ها 6 درصد بیشتر کاهش 
پیدا نکرده است که علت آن نیز افزایش تعرفه ها و 
به  بدهی  پرداخت  به  وی  است.«  بوده  دارو  تعرفه 
بخش دارویی اشاره کرد و گفت: »بدهی دارویی بیمه 
سالمت را در سال 96 تسویه کردیم و روز گذشته 
با پرداختی که انجام شد، بدهی داروخانه های بخش 

خصوصی پرداخت شد.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اضافه کرد: »به طور 
کلی میانگین پرداختی های ما در کشور به شهریورماه 
سال جاری رسیده است که البته در برخی استان ها 

مردادماه و برخی دیگر مهرماه است.«
موهبتی همچنین در خصوص پرداخت ۵۰۰ میلیون 
یورو اظهار داشت: »22 هزار و 64۰ میلیارد تومان از 
این مبلغ در چند ماه گذشته تخصیص داده شده بود 
نیز  پنجشنبه هفته گذشته  توزیع کردیم و  را  آن  که 
هزار و ۷6۰ میلیارد تومان به سازمان برنامه و بودجه 
واریز شده که ما منتظریم به بیمه سالمت پرداخت 
شود.« وی گفت: »به محض پرداخت این اعتبار از 
یک هفته تا 1۰ روز این مبلغ را میان ارائه دهندگان 
خدمت در کشور توزیع خواهیم کرد.« موهبتی تأکید 
کرد: »با پرداختی های سری قبل کل بدهی های پزشکان 
متخصص، فوق تخصص، دندانپزشکی مربوط به سال 
پرداخت  مردادماه  تا  نیز  آنها   9۷ سال  بدهی  و   96
شده است.« وی تصریح کرد: »در بخش فیزیوتراپی، 

شیمی درمانی و دیالیز نیز هیچ بدهی مربوط به سال 96 
ندارند و همه آنها را تسویه کرده ایم و بدهی مربوط 
به سال 9۷ نیز به مردادماه رسیده است که به محض 
تخصیص جدید، بخشی از بدهی های ماه های بعد از 

آن هم تسویه خواهد شد.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در مورد میانگین رشد 
هزینه های سازمان گفت: »در سال 9۵ نسبت به سال 
96 میانگین رشد هزینه ها 2۳ درصد بود که در 6 ماهه 
اول سال 9۷ رشد هزینه ها کنترل شد و در بسیاری از 
موارد با کاهش روبه رو بودیم.« موهبتی اظهار داشت: 
»بار مراجعه در بیمه سالمت کاهش خوبی داشته و 
مواردی مانند بار مراجعه، قیمت، بسته های  خدمات 
سالمت و غیره روی بار مراجعه تأثیر دارد. البته نباید 
فراموش کنیم که بیمه ها روی قیمت و بسته های خدمات 

بار  فقط  روی  و  ندارند  دخالتی  سالمت 
مراجعه می توانند مؤثر باشند. «

رایگان  بیمه  شدن  »هدفمند  افزود:  وی 
برای گروه های نیازمند، رفع هم پوشانی های 
بیمه ای و غیره در کاهش بار مراجعه تأثیر 
داشته و بار  مراجعه در مجموع بین 19 تا 
2۰ درصد کاهش یافته است. در مورد دارو 
و در قسمت سرپایی هم حدود 26 تا 2۷ 
درصد کاهش بار  مراجعه اتفاق افتاده، اما 
هزینه ها فقط 6 درصد کاهش یافته است. «

پرهزینه ترین داروهای تحت پوشش
موهبتی ادامه داد: »پرهزینه ترین داروهای 
تحت پوشش بیمه سالمت در 6 ماهه ابتدایی 
امسال انسولین، فاکتورهای خونی و هرسپتین 
 بودند و کمترین سرانه مصرف دارو در ۵ 
صندوق مربوط به صندوق بیمه روستاییان 
است. ضمنًا بیشترین رشد هزینه دارو در 
اتفاق  رضوی  خراسان  در  استان  سرپایی 
سال  از  قبل  »تا  افزود:  وی  است.«  افتاده 
96 میانگین رشد هزینه ها در بیمه سالمت 
2۳ درصد بوده و با مدیریت منابع در سال 96 رشد 
هزینه ها ۵.۵  درصد شد و در 6 ماهه اول سال 9۷ 
در خیلی جاها هزینه ها کنترل شده است. این یعنی 
مدیریت منابع و مصارف در سازمان بیمه  سالمت با 
رویکرد عدم خدشه به بیمه شده انجام می شود. حدود 
بیمه  سازمان  در  منابع  ذخیره  تومان  میلیارد  هزار   2
سالمت انجام شده و  این به معنی ایجاد منابع جدید 

نیست، بلکه به معنی مدیریت منابع است. «
موهبتی درباره »سامانه 1666 سازمان بیمه سالمت« 
بیان کرد: »روزانه حدود ۸۰۰ تماس با سامانه 1666 
برقرار می شود؛ همچنین  تعداد زیادی از این تماس ها 
یا تماس  بیمه شده  پاسخ مناسب توسط  و دریافت 
سالمت  بیمه  طرف  از  تصادفی  صورت  به  گیرنده 

بررسی  می شوند. «

بر اثر عارضه کلیوی و قلبی؛

دکتر حمید بهنیا درگذشت
دکترحمید بهنیا از اساتید بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی بر اثر عارضه کلیوی و قلبی درگذشت.
مرحوم دکتر بهنیا ۳۰ سال از حیات خود را در حوزه آموزش 
پزشکی گذراند و در میان سال های 1۳6۵ تا 1۳9۵ که به عنوان 
استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
فعالیت داشت، شاگردان زیادی را تربیت کرد. ایشان در زمان 
حیات خود علی رغم فعالیت پزشکی در بیمارستان امام حسین 
آموزشی و رئیس بخش زنان  را در سمت معاون  )ع(، مدتی 

این بیمارستان نیز مشغول خدمت بود.
حمید  دکتر  درگذشت  پیامی،  در  بهداشت  وزارت  سرپرست 
بهنیا را تسلیت گفت. متن پیام سعید نمکی به این شرح است:

ُکُلّ َمْن َعَلیْها فاٍن، َو یَبْقی  َوْجُه َربَِّک ُذو الَْجالِل َو اْلِْکرامِ
درگذشت استاد و طبیب گرانقدر، جناب آقاي دکتر حمید بهنیا، 

موجب اندوه بسیار گردید.
اینجانب ضمن همدردي با خانواده آن فقید سعید، همکاران و 
دانش آموختگان از محضر آن مرحوم، این ضایعه و ثلمه وارده 
را به جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور تسلیت عرض مي نمایم 
و از درگاه ایزد منان براي ایشان، رحمت و غفران واسعه و براي 
جمیع بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. خداوند 

قرین رحمتش فرماید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در پیامی درگذشت 
دکتر بهنیا را به جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور و خانواده آن 

فقید سعید تسلیت گفت.
در پیام محمد آقاجانی آمده است:

إِنَّا لّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن
درگذشت ناگهانی دکتر حمید بهنیا موجب غم و اندوه فراوان 
شد؛ اینجانب با قلبی آکنده از اندوه درگذشت آن فقید سعید را 
به جامعه پزشکی کشور، جامعه دانشگاهی، شاگردان و همچنین 
خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
روزنامه سپید، یاد و خاطره مرحوم دکتر حمید بهنیا را گرامی 
داشته و به خانواده آن استاد سفرکرده و جامعه پزشکی کشور 

تسلیت عرض می کند. 

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

خدمات پرستاری در منزل 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

 طرح پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل در شورایعالی بیمه 
تصویب شده است و توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به صورت پایلوت در حال انجام است.
به گزارش سپید، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و 
علوم پزشکی در حاشیه افتتاح اولین مرکز پرستاری در منزل 
در جزیره کیش با اعالم این خبر گفت: »به زودی عموم مردم 
می توانند از پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل در سراسر 

کشور برخوردار شوند.«
و  داد  خبر  کشور  جمعیت  پیرشدن  روند  شروع  از  حضرتی 
با توجه افزایش میزان سنی جامعه  افزود: »در 2۰ سال آینده 
متخصص،  نیروی  کمبود  و  بیمارستان  هزینه های  افزایش  و 
مراکز پرستاری در منزل، نیاز جامعه خواهند بود و به سرعت 

رشد خواهند کرد.«
وی ادامه داد: »هم اکنون حدود یک هزار مرکز پرستاری در منزل 
در کشور فعال بوده و ۳۰۰ مرکز نیز در حال اخذ مجوز هستند.«
بنا به گفته حضرتی، به صورت استاندارد به ازای هر 1۰ هزار 

نفر جمعیت، یک مرکز پرستاری در منزل مورد نیاز است.«
بنابراعالم سازمان نظام پرستاری،  مراسم روز پرستار با تقدیر 
از پرستاران نمونه و نامگذاری یک میدان در جزیره کیش به 
کیش  تخصصی جزیره  فوق  بیمارستان  در  پرستار،  میدان  نام 

برگزار شد. 
در این مراسم  مریم حضرتی ، معاون پرستاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، دکتر مداح، پیشکسوت و مادر پرستاری 
کشور با 6۷ سال سابقه خدمت پرستاری، مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، امام جمعه کیش، امام جمعه اهل تسنن، رییس 

بیمارستان کیش و مسئوالن محلی حضور داشتند.

اخبــار
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 مديرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد؛

تسويه بدهى هاى دارويى سال ٩٦ بيمه سالمت

لعبت گرانپایه 
متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سرطان پستان شایع ترین سرطان منجربه مرگ در بانوان دهه ۵ و 6 
زندگی و سومین علت مرگ ومیر بعد از حوادث و مشکالت قلبی و 
عروقی است. البته به دلیل افزایش مصرف سیگار، قلیان و مشروبات 
الکلی، سرطان ریه در حال پیشی گرفتن است. در کشور ما و خاورمیانه 
به علل مختلف سن شیوع بیماری ۵ تا 1۰ سال پایین تر است و متاسفانه 

ما در این زمینه با بیماران زیر ۳۰ سال نیز مواجه می شویم.

فاکتورهای افزایش دهنده خطر سرطان پستان
1- جنس: در بانوان 96 تا 99 درصد سرطان های پستان و در آقایان 

1 تا 4 درصد است.
2- سن: بروز سرطان پستان از سن 4۰ سالگی به باال افزایش پیدا می کند 

و هرچه سن باالتر می رود، افزایش آن بیشتر می شود. این بیماری بین سن 
6۰ تا 6۵ سال به حد پالتو یا سطح تعادل می رسد ولی بعد از ان آهسته 
رو به افزایش خواهد ماند. به طوری که در یک خانم ۸۵ ساله بیش از 
۳۰ برابر یک خانم زیر ۳۰ سال خطر ایجاد سرطان پستان وجود دارد.
۳- عوامل هورمونی: شامل سیکل ماهانه زودرس )قبل 12 سالگی( و 
یائسگی دیر )بعد از ۵۰ سالگی(، نازایی، اولین زایمان بعد ۳۰ تا ۳۵ 
سال، سقط در ۳ ماهه دوم، مصرف قرص های ضد بارداری بیش از 1۰ 

سال و مصرف استروژن و پروژسترون بیش از ۵ سال.
4- ژنتیک: حدود 1۵ درصد سرطان های پستان فامیلی و ارثی است و 
در این خانواده ها سرطان تخمدان و روده بزرگ نیز شایع است. البته 
در خانواده هایی که سرطان پستان زیر 4۰ سال و خصوصا دو طرفه 
داشته باشند یا در فرد مذکر مثل پدر یا برادر، شیوع ارثی بودن باالی 

۸۰ درصد خواهد بود.
۵- سابقه برخورد با اشعه ایکس

6- چاقی مفرط خصوصا در یائسگی
۷- برخورد با مواد سرطان زا مثل رنگ ها و مواد آرایشی بهداشتی و 

دارویی در افراد شاغل در کارخانجات بدون اقدامات محافظتی
۸- عدم شیردهی

 
توصیه هایی برای پیشگیری و تشخیص زودرس

1- از 2۰ سالگی معاینه ماهانه توسط خود فرد بعد از آموزش گرفتن 
از جراح تا پایان عمر انجام شود. بهترین زمان ۷ تا 1۰ روز از شروع 

سیکل ماهانه است.
2- از 2۰ سال تا ۳۰ سال، ساالنه مراجعه به جراح عمومی و کنترل و 

معاینه توسط وی انجام شود.
۳- از ۳۰ سالگی تا پایان عمر هر 6 ماه معاینه توسط جراح صورت گیرد.
4- سونوگرافی بنا به صالحدید جراح در تمام  دوره ها قابل انجام است.

۵- انجام MRI  در تمام دوره ها بر اساس نیاز به جز ایام بارداری و 
موارد ممنوعیت های خاص.

6- ماموگرافی مهمترین رکن تشخیصی است. اولین آزمایش ماموگرافی 
باید از ۳۵ تا 4۰ سال انجام و تا ۵۰ سال هر 2 تا ۳ سال یکبار و بعد 

از ۵۰ سال، ساالنه انجام شود.ت
باید توجه داشت که این مراحل باید برای افراد پرخطری که ذکر شد، 

با فواصل کوتاه تر و پیگیری با دقت بیشتر صورت گیرد.
 

مواردی که نیازمند دقت و توجه ویژه هستند
1- هرنوع ترشح خونی یا به شفافیت آب که خصوصا خودبه خود از 

پستان خارج شود.
2- هر نوع زخم، اگزما و پوسته ریزی بیش از 2 هفته در نوک پستان.

۳- وجود هر نوع توده و لمس آن در پستان یا زیر بغل.
4- تغییرات پوستی شامل قرمزی و شبیه پوست پرتقال شدن، زخم و 

رگ های برجسته در یک پستان.
۵- فرورفتگی نوک پستان و یا بخشی از پشت پستان.

6- تغییر جهت نوک و هاله دور پستان.
۷- تغییر اندازه به شکل بزرگتر و یا کوچکتر شدن ناگهانی یک پستان 

در مدت زمان کوتاه.

اقدامات تشخیصی
اقدامات تشخیصی شامل نمونه گیری با سرنگ در مورد کیست های 
حجیم و نمونه برداری با تروکارها یا سوزن های core و یا به روش های 
جراحی خواهد بود. در مواردی که تغییرات مشکوک و غیر قابل لمس 
در ماموگرافی  یا سونوگرافی گزارش شده باشد، با مارکر شدن توسط 
رادیولوژی و بعد جراحی و یا نمونه برداری تحت هدایت سونوگرافی 

و ماموگرافی خواهد بود.

                            يادداشت وارده
سرطان پستان، راه های تشخیص و درمان

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت : »طی یک سال و نیم اخیر که 
سازمان نظام پزشکی فاقد معاونت پارلمانی بوده، بدنه شورای عالی با مجلس 

هیچ ارتباطی نداشته است.«
به گزارش سپید، بهنام عباسیان با اشاره به این که با احیای معاونت پارلمانی و 
حقوقی سازمان می  توانیم به اهداف و زیرساخت های مورد نظر در جامعه پزشکی 
دست پیدا کنیم ، بیان کرد : »در طی یک سال و نیم اخیر که معاونت پارلمانی و 
حقوقی سازمان نظام پزشکی منحل شد کسی پیگیر امور حقوقی جامعه پزشکی 
نبود و عمال ارتباط بدنه شورای عالی با مجلس شورای اسالمی از بین رفت.« 
وی افزود : »با توجه به هجمه هایی که علیه جامعه پزشکی وجود دارد و سایر 

مشکالت عدیده ای که پزشکان با آن دست به گریبان هستند باید از ظرفیت 
مجلس شورای اسالمی برای بیان دیدگاه ها و انتقال نقطه نظرات جامعه پزشکی 
استفاده کنیم تا مسائل مرتبط با جامعه پزشکی از اهمیت و توجه الزم برخوردار 
شود.« عباسیان با اشاره به این که جامعه پزشکی نسبت به تلطیف بسیاری از 
قوانین که در مجلس مصوب شد اقدامات الزم را انجام داد، تصریح کرد : »بهتر 
است قبل از تصویب قانونی که مرتبط با جامعه پزشکی و نظام سالمت است 
، سازمان نظام پزشکی به عنوان خانه صنفی پزشکان در جریان آن قرار گیرد 
و این امر با احیای دوباره معاونت پارلمانی و حقوقی سازمان نظام پزشکی 
میسر است .« عباسیان با بیان این که در برهه ای از زمان قرار داریم که کارها با 

خواهش و تمنا به پیش نمی رود ادامه داد: »باید در چارچوب موازین قانونی 
و با استفاده از توانمندی های موجود در جامعه پزشکی و ارتباط با بدنه دولت 

نسبت به رفع مشکالت نظام سالمت گام برداریم.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد : »جامعه پزشکی نیز همانند 
سایر مردم مشکالت معیشتی خود را دارد اما همواره در کنار مردم بوده و حتی 
همان افزایش ناچیز تعرفه ها را از مردم دریافت نمی کنند چون می دانند که 
توان مالی مردم پایین است اما باید دولت فکری به حال این وضعیت کند و با 
تشکیل معاونت پارلمانی و حقوقی در سازمان نظام پزشکی می توان مشکالت 

را به گوش دولتمردان رساند و این امر نهایتا به نفع مردم نیز خواهد بود.« 

ضرورت احیای معاونت پارلمانی سازمان نظام پزشکی


