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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت تشریح کرد

در  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
پرداخت  جزئیات  آخرین  تشریح 
مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها 
گفت: »1۰۰ میلیارد تومان از مطالبات 
را  سیل زده  مناطق  درمانی  مراکز 
به  خدمت رسانی  تا  کردیم  پرداخت 

سیل زدگان بهتر انجام شود.«

موهبتی،  طاهر  سپید،  گزارش  به 
سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در 
جوان، درباره آخرین وضعیت پرداخت 
مطالبات مرکز درمانی بخش خصوصی 
و دولتی اظهار کرد: »یکی از سیاست ها 
و رویکردهایی که در سال 9۷ نیز به 
آن ها پایبند بودیم و تا حد امکان آن 
مطالبات  پرداخت  کردیم  رعایت  را 
میلیون   4۰ به  خدمت  ارائه دهندگان 
بیمه شده سازمان بیمه سالمت بود.«

پرداخت مطالبات داروخانه ها 
تا آذرماه ۹۷

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان 
اینکه 31 فروردین 98 یک هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان از مطالبات ارائه دهندگان 
خدمت را پرداخت کردیم، افزود: »با 

این مطالبات یک ماه مراکز درمانی دانشگاه های علوم 
پزشکی در بخش دولتی را تسویه کردیم و توانستیم 
۷۰ درصد مطالبات آذرماه دانشگاه های علوم پزشکی 

را پرداخت کنیم.«
و  داروخانه ها  بدهی  پرداختی  آخرین  به  موهبتی 
گفت:  و  کرد  اشاره  خصوصی  بخش  درمانی  مراکز 
در  و  آبان  به  بخش خصوصی  در  پرداختی  »آخرین 
داروخانه های خصوصی به آذرماه 9۷ رسید البته ممکن 
ماه  یک  استانی  در  بیمه سالمت  پرداختی های  است 
مطالبات  میانگین  به طور  اما  باش،  عقب تر  یا  جلوتر 
داروخانه های خصوصی و مراکز درمانی دولتی را تا 
آذرماه و مراکز درمانی خصوصی را تا آبان ماه تسویه 

کرده ایم.«

امتیاز ویژه به مراکز و داروخانه های سیل زده
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با اشاره به امتیاز ویژه 
بیمه سالمت به استان های سیل زده اظهار کرد: »افزون 
بر این 1۰۰ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه های علوم 
پزشکی استان لرستان گلستان و خوزستان را که گرفتار 
سیل زده شده بودند پرداخت کردیم که با این پرداختی 
ارائه دهندگان خدمت در مناطق سیل زده  به  بدهی ما 
کمتر خواهد بود تا مراکز درمانی این مناطق بتوانند بهتر 

به سیل زدگان ارائه خدمت داشته باشند.«
میلیارد   1۰۰ پرداخت  با  »ما  کرد:  تصریح  موهبتی 
به دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی  تومان 
خصوصی و داروخانه ها در مناطق سیل زده تالش کردیم 
و  گیرد  بهتر صورت  به سیل زدگان  تا خدمت رسانی 

داروخانه های سه استان لرستان، گلستان و خوزستان 
مطالبات خود را تا بهمن 9۷ دریافت کردند تا در تأمین 
با چالش روبه رو نشوند و کمبود  داروی سیل زدگان 

دارویی وجود نداشته باشد.«

دفترچه بیمه سالمت رایگان در مناطق سیل زده
یکی  اینکه  بیان  با  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
دیگر از اقدامات ما در مناطق سیل زده صدور رایگان 
دفترچه بیمه سیل زدگان بوده، اظهار کرد: »بسیاری از 
سیل زدگان دفترچه های بیمه سالمت خود را از دست 
داده بودند و دسترسی به دفترچه های بیمه میسر نبود؛ 
استان های  در  بیمه سالمت  شعب  به  دلیل  همین  به 
بیمه یک روزه  سیل زده ابالغ کردیم که دفترچه های 

صادر شوند و این دفترچه ها المثنی 
تومان  هزار   9 تا   ۶ چراکه  نباشند 
هزینه صدور دفترچه المثنی است 
و هزینه ای برای صدور دفترچه از 

سیل زدگان دریافت نکردیم.«
موهبتی ادامه داد: »همچنین به مراکز 
اعالم  سیل زده  مناطق  در  درمانی 
می توانند  بیمه شدگان  که  کردیم 
کنند  دریافت  خدمت  ملی  کد  با 
بیمه  دفترچه  ارائه  برای  الزامی  و 
برای دریافت خدمت نباشد در برخی 
مناطق سیل زده به دلیل قطعی برق 
سیستمی  کنترل  امکان  اینترنت  یا 
بیمه شده با کد ملی نبود که ابالغ 
کردیم که با اظهار سیل زدگان مبنی 
با  بیمه سالمت  دفترچه  داشتن  بر 
سیل زدگان  به  رسید  یک  دریافت 

خدمت رسانی شود.«

رشد ۱۰ درصدی بودجه بیمه 
سالمت در استان ها

سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
به افزایش تعرفه ها و رشد بودجه 
گفت:  و  کرد  اشاره  سالمت  بیمه 
افزایش  با  متناسب  »خوشبختانه 
در  سالمت  بیمه  بودجه  تعرفه 
موضوع  این  و  دادیم  افزایش  درصد   1۰ را  استان ها 
را به همه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی 
دولتی و خصوصی اعالم کرده ایم که نسبت به سال قبل 
1۰ درصد طبق اسناد پذیرفته شده بودجه افزایش پیدا 
خواهد کرد.«  وی ادامه داد: »تمام تالش ما این است 
که با حمایت های سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری 
کل کشور پرداختی ها به مرکز درمانی را به طور منظم 
نیز  تاکنون  این حمایت ها  انجام دهیم و خوشبختانه 
ادامه داشته است و امیدواریم در سال جدید 1۰۰ درصد 
بودجه تخصیص داده شده را دریافت و پرداخت کنیم 
و عملکرد گذشته سازمان برنامه بودجه و توجه دولت 
و مجلس به حوزه سالمت نشان دهنده آن است که 

این فرآیند ادامه پیدا خواهد کرد.«

اخبــار

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

هیچ کمبود دارویی نداریم
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: »در حال حاضر 
هیچ کمبود دارویی در داروخانه های مراکز ملکی وابسته به 

این سازمان وجود ندارد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، مهدی درخشان در نشست 
خبری در پاسخ به این سؤال که شنیده می شود در برخی از 
مراکز ملکی این سازمان کمبود دارو وجود دارد، افزود: »هیچ 
دارویی نیست که در داروخانه های این مراکز وجود نداشته 
باشد، اما ممکن است برای یک بیماری، اقالم دارویی متفاوتی 
دارو  معنای کمبود  به  این موضوع  باشد، ولی  داشته  وجود 
نیست. یکی از مشکالت مهم در این زمینه، اشکال اساسی 
در  دارویی  و  درمانی  خدمات  عرصه  در  فرهنگ سازی  در 

کشور است.«
درخشان ادامه داد: »یک نقص بزرگی گه در این زمینه وجود 
دارد این است که در مراکز آموزشی و در دانشکده های پزشکی 
مسائل بیمه ای مطرح نمی شود و پزشکان با این مباحث هیچ 
آشنایی ندارد، اینگونه نیست که دارو کمبود داشته باشیم اما 
نمی دانند چه دارویی داریم یا چه داروهایی وجود ندارد که 

آن را در نسخه تجویز کنند.«
مشابه  داروها،  از  برخی  اینکه  به  توجه  »با  کرد:  اضافه  وی 
درمانی  مراکز  در  دارویی  پزشکان درصورتی که  باید  دارند، 
تأمین اجتماعی وجود ندارد، مشابه آن را برای بیماران تجویز 

کنند تا بیمار دچار مشکل نشود.«
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی درباره اضافه یا کم کردن 
کردن  کم  یا  »اضافه  افزود:  غیر خاص،  یا  داروهای خاص 
داروهای خاص یا غیر خاص در حیطه اختیارات بیمه ها نیست 
و به عهده شورای عالی بیمه و بر اساس مصوبه هیئت دولت 
است.« درخشان افزود: »به عنوان سازمان تأمین اجتماعی حق 
کم یا زیاد کردن آن را نداریم اما ممکن است یک پزشک 

خاص، حتمًا فالن برند دارو را تجویز کند.«
وی درباره اینکه آیا در مناطق سیل زده با ارائه کد ملی داروهای 
مورد نیاز بیماران در اختیارشان قرار می گیرد، گفت: »در مراکز 
ملکی تأمین اجتماعی هیچ مشکلی برای ارائه خدمات درمانی 
و دارویی وجود ندارد و می توانند داروهای موردنیاز خودشان 

را به راحتی تأمین کنند.«
به تمام مراکزی که دچار هر نوع  »البته  ادامه داد:  درخشان 
حادثه غیرمترقبه ای می شوند، این اختیار را داده ایم که قبل از 
اینکه مجوزی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها داده 
شود، همه نوع خدمات را به بیمه شدگان و مستمری بگیران 

آن سازمان در هنگام وقوع حادثه انجام دهند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کمبود داروی والزارتان 
تنها محدود به ایران نیست

سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد تأمین داروی والزارتان 
گفت: »این دارو هفته آینده در بازار توزیع و مشکل کمبود 

آن برطرف خواهد شد.«
به گزارش سپید، شهرام شعیبی با اشاره در مورد کمبود داروی 
والزارتان که برای درمان پرفشاری خون مورد استفاده قرار 
می گیرد، گفت: »کمبود داروی والزارتان، یک مشکل جهانی 
بوده و تنها محدود به ایران نیست زیرا ماده اولیه این دارو 
به دلیل وجود نوعی ترکیب سرطان زا که یک شرکت چینی 

آن را تولید می کرد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: »ماده اولیه این دارو 
در مقطعی در دنیا با مشکل کمبود مواجه بود و خوشبختانه 
ماده اولیه جدید داروی والزارتان که سالمت آن مورد تأیید 
است خریداری و آزمایش ها روی این ماده اولیه با موفقیت 

انجام شده است.«
وی در پایان از توزیع داروی والزارتان از اوایل هفته آینده 
در بازار خبر داد و گفت: »1۷ تا 2۰ شرکت داخلی داروی 
والزارتان تولید می کردند اما برخی شرکت ها به دلیل ریکال 
جهانی و مشکل ماده اولیه، تولید این دارو را متوقف کرده 
بودند، اما با ورود ماده اولیه سالم، تولید در برخی شرکت ها 
به روند عادی خود بازگشته است و از اوایل هفته آینده در 
بازار مشکل کمبود این دارو برای بیماران مبتال به پرفشاری 

خون حل خواهد شد.«

آخرینجزئیاتپرداختمطالباتمراکزدرمانیوداروخانهها

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: »با توجه 
به اینکه زیرساخت ها برای ارائه خدمات در حوزه دهان و دندان 
در مناطق سیل زده چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 

کاماًل از بین رفته است، حضور 
مراکز سیار دندان پزشکی در 
بوده  مؤثر  بسیار  مناطق  این 
این  در  این خدمات  ارائه  و 
مناطق به صورت رایگان انجام 

می شود.«
از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
ایسنا، حمید صمدزاده درباره 
نحوه ارائه خدمات در حوزه 
در  دندان  و  دهان  بهداشت 
سیل  درگیر  که  استان هایی 
»خوشبختانه  گفت:  هستند، 
اتفاقات  سیل زده  مناطق  در 
و  بهداشت  حوزه  در  خوبی 
انجام  دندان  و  دهان  درمان 
سیل  درگیر  استان  چهار  هر  در  تقریبًا  به طوری که  است؛  شده 

اقداماتی را انجام دادیم.«

وی افزود: »در این مناطق یونیت های دندانپزشکی سیار راه اندازی 
ایجاد  را  کلینیک ها  موبایل  و  دندانپزشکی  آمبوالنس های  و  شد 

کردیم و ارائه خدمت خوبی در این حوزه اتفاق افتاده است.«
صمدزاده با بیان اینکه بیش از 1۰ هزار خدمت دندانپزشکی طی 
این مدت در مناطق سیل زده و در محل به مردم ارائه شده است، 
ادامه داد: »همچنین 2۰ هزار اقالم بهداشتی دندانپزشکی اعم از 
مسواک، خمیردندان و... و. در میان سیل زدگان توزیع شده است 

که توزیع این اقالم همچنان ادامه دارد.«
وی تأکید کرد: »ارائه خدمات در حوزه دهان و دندان در مناطق 
سیل زده با توجه به اینکه زیرساخت ها چه در بخش خصوصی و 
چه در بخش دولتی کاماًل از بین رفته است، حضور مراکز سیار 

دندانپزشکی در این مناطق بسیار مؤثر بوده است.«
رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: »ارائه 
خدمات در حوزه دهان و دندان در این مناطق به صورت رایگان 
انجام می شود و تاکنون در مناطق سیل زده بر اساس تعرفه بیش 
از یک میلیارد تومان خدمات رایگان در حوزه دهان و دندان ارائه 

کردیم که این ارائه خدمت همچنان ادامه دارد.«

آمبوالنس های دندانپزشکی در مناطق سیل زده

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به هزینه ساالنه 
استعمال  از  ناشی  بیماری های  درمان  برای  تومانی  میلیارد  هزار   3۰
تا  می کنند  گران  را  سیگار  دنیا،  کشورهای  همه  »در  گفت:  سیگار، 
مصرف آن کاهش یابد، اما در کشور ما، 1۰ هزار میلیارد تومان در 

سال صرف خرید سیگار می شود.«
هزار   3۰ هزینه  به  اشاره  با  مسجدی  محمدرضا  سپید،  گزارش  به 
میلیارد تومانی درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات افزود: 
کاغذ  قیمت  رفتن  باال  دلیل  به  کشور  مکتوب  نشریات  »درحالی که 
و  خرید  برای  دالر  میلیون   1۵ شدن  هزینه  هستند،  تعطیلی  به  رو 
واردات کاغذ سیگار به کشور چه معنایی دارد؟ در زمانی که کشور 
با تحریم انواع اقالم پزشکی و دارویی مواجه است، تخصیص این 
میزان ارز جهت رشد و توسعه صنعت دخانیات جای تأسف دارد.«
تا  می کنند  گران  را  سیگار  دنیا،  کشورهای  همه  »در  داد:  ادامه  وی 
مصرف آن کاهش یابد، اما در کشور ما، 1۰ هزار میلیارد تومان در 

این فوق تخصص ریه  سال صرف خرید سیگار می شود.« 
نیاز  مورد  اقالم  و  غذایی  مواد  قیمت  افزایش  به  اشاره  با 
خانوار، گفت: »متأسفانه باال رفتن قیمت مواد غذایی باعث 
سبد  و  برنیایند  اقالم  برخی  خرید  پس  از  خانواده ها  شده 
شرایط،  این  در  شود.  کوچک تر  روزبه روز  خانوار  غذایی 
چه  سیگار  کاغذ  خرید  برای  ارز  دالر  میلیون   1۵ خروج 

دارد؟« معنایی 
به صورت  حالی  در  ما  دخانیات  »صنعت  افزود:  مسجدی 
افسارگسیخته به سمت خودکفایی در تولید و بی نیاز کردن 
امروز  این کاالی آسیب رسان  بازار داخل پیش می رود که 
و  دارد  قرار  همگان  دسترس  در  نظارت،  هیچ گونه  بدون 
غلط،  سیاست گذاری  این  که  نمی کند  فکر  این  به  کسی 
همراه  به  کشور  برای  را  هنگفتی  هزینه های  چه  آینده  در 

داشت.« خواهد 

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات:

ساالنه ۳۰ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماری های ناشی از سیگار هزینه می شود


