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مدیرعامل بیمه سالمت خبر داد؛

تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سالمت تا اول تیرماه
مدیرعامل بیمه سالمت از تمدید تمامی دفترچه های 
بیمه سالمت تا اول تیرماه بدون مراجعه به دفاتر 

بیمه خبر داد.
به گزارش سپیدآنالین، طاهر موهبتی در گفتگوی تلفنی 
با برنامه تهران کلینیک رادیو تهران آخرین تمهیدات 
بیمه سالمت برای بیماران مبتال به کرونا را تشریح کرد.
موهبتی درباره آخرین اقدامات سازمان بیمه سالمت 
برای بیماران مبتال به کرونا گفت: »یکی از نگرانی های 
عموم مردم پوشش بیمه است و در رابطه با کسانی 
که تا امروز به هر دلیلی برای پوشش بیمه ای خود 
اقدام نکرده اند و به این بیماری مبتال شده اند می توانند 
در بیمارستان بیمه شوند و در خصوص پرداخت 
حق بیمه، درصورت داشتن توان مالی، دفترچه بیمه 
در اسرع وقت صادر می شود و در غیر این صورت، 
پس از ارزیابی وسع مالی از نظر پرداخت حق بیمه 
توسط وزارت تعاون، دفترچه بیمه پس از یک روز 
صادر می شود.« وی افزود:  »تمام داروهای موجود 
در پروتکل های ابالغی از طرف وزارت بهداشت 
تحت پوشش بیمه است. دو مورد دارو ابالغ شده 
از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نیز مشمول 
حمایت های بیمه می شوند. آزمایش های تشخیصی 
ازجمله سی تی اسکن ریه، PCR  و موارد مشابه ضمن 
هزینه های ناشی از بستری شدن بیمار در ICU و در 

حقیقت تا 90 درصد هزینه ها تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار می گیرد.« 

موهبتی از تمدید تمامی دفترچه های بیمه سالمت 
تا اول تیرماه بدون مراجعه به دفاتر بیمه خبر داد و 
در خصوص داروهای خاص اظهار داشت: »این 
داروها دارای پروتکل های خاصی هستند و نیازمند 
مراجعه به ادارات کل در مقاطع سه ماهه و شش 
ماهه است تا مجددا در رابطه با پیشرفت بیماری و 
یا بهبود وضعیت فراخور نظر پزشک تصمیم گیری 

شود. طبق قانون مقرر شده، در خصوص این دسته 
از داروها، افراد حائز شرایط تا پایان خرداد ماه و 
بدون تایید و نیاز به مراجعه به اداره کل، در قالب 
پروتکل های قبلی برای تهیه این دسته از دارو ها به 

داروخانه مراجعه کنند.«
وی افزود: »موارد مشابه ازجمله افرادی که زودتر از 
3 ماه اوراق دفترچه شان تمام می شود نیز نیازی به 
مراجعه به اداره کل ندارند. همچنین محدودیت هایی از 
جمله عدم امکان استفاده مجدد از سی تی اسکن تحت 

پوشش بیمه به مدت 6 ماه و نیاز به شرط تخصص 
در رابطه با تجویز سی تی اسکن، در راستای کمک 
و حمایت از مردم کشور، برداشته شده است تا مردم 

بتوانند از این تسهیالت بهره مند شوند.«
موهبتی در رابطه با اعالم سازمان برنامه و بودجه در 
راستای پرداخت مبالغی به وزارت بهداشت و بیمه 
سالمت برای برآورده کردن مطالبات دانشگاه های علوم 
پزشکی، توضیح داد: »طبق گفته های دکتر نوبخت، 
مبلغ 1660 میلیارد تومان در سال 98 در اختیار ما 
قرار گرفت که با استفاده از آن توانستیم بخشی از 
بدهی های خود به دانشگاه ها و بخش خصوصی در 
حوزه داروخانه ها، فیزیوتراپی ها، تصویربرداری ها، 
آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و پزشکان را تسویه کنیم؛ 
اما کماکان ما به بخش دولتی در سال 97، حدود 2300 
میلیارد تومان بدهی داریم و در این راستا اعتباری از 
تخصیص ما در سال 98 باقی مانده بود که همکاران 
قادر به تخصیص آن در سال 98 نبودند و در سال 
99 تخصیص آن داده شده است اما تا این لحظه 
اعتباری در اختیار ما قرار نگرفته است.« مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت در پایان گفت: »از زمانی که 
پول در اختیار ما قرار می گیرد، بیش از 24 الی 48 
ساعت طول نخواهد کشید تا این مبلغ بین 44 هزار 

طرف قرارداد بیمه در سراسر کشور توزیع شود.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به روسای دانشگاه های علوم  نامه ای  در 
پزشکی سراسر کشور بر عدم اخذ وجه 
از بیماران مبتال به بیماری کرونا با توجه به 
مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین استفاده 

از ظرفیت بیمه سالمت تاکید کرد.
به گزارش سپیدآنالین به نقل از وبدا، سعید 

نمکی در نامه ای به روسای دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور 
تاکید کرد: »در مورد افرادی که فاقد پوشش 
بیمه، بی بضاعت و یا اتباع خارجی هستند 
از محل منابع طرح تحول نظام سالمت 
آن  بستانکار  حساب های  در  و  محاسبه 

دانشگاه لحاظ شود.«

به  نامه ای  در  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور بر لزوم اطالع رسانی وضعیت بیماران 
بستری مبتال به کرونا به خانواده هایشان تاکید 
کرد. به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در 
نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر 
لزوم اطالع رسانی وضعیت بیماران بستری 
مبتال به کرونا به خانواده هایشان، تاکید کرد.

در این نامه آمده است: »پیرو بخشنامه شماره 
400/30636 د مورخ 10.12.1398 با موضوع 
ممنوعیت مالقات با بیماران COVID-19 در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، ضمن تاکید بر 
استمرار ممنوعیت مالقات بیماران، با توجه به 

نگرانی خانواده بیماران و لزوم اطالع رسانی به 
آنها از وضعیت بیماری و پیشرفت روند درمانی 
بیماران، خواهشمند است دستور فرمایید در 
بیمارستان ها به تناسب ساختار نیروی انسانی و 
تعداد بیماران بستری یک نفر یا تعداد بیشتری 
از پرسنل کادر درمانی یا آموزشی دارای توانایی 
در تعامل، برقراری ارتباط آرامش بخش و با 
اشراف کامل به آخرین شرح حال و روند 
درمانی بیماران بستری، روزانه و در ساعات 
معین ضمن اعالم قبلی، مسئول اطالع رسانی 
آخرین وضعیت آنها و پاسخگویی تلفنی به 
همراهان درجه یک بیمار)با تایید هویت ایشان( 
شوند. بدیهی است حسن اجرای این برنامه 

برعهده ریاست بیمارستان است.«

دستور وزیر بهداشت برای عدم اخذ وجه 
از بیماران کرونا در مراکز درمانی 

بیمارستان ها باید وضعیت بیماران بستری کرونا را 
به خانواده ها اعالم کنند 

معاون کل وزیر بهداشت گفت: »حدود 3 هزار 
تخت بیمارستانی و پیش بیمارستانی با امکانات 
کامل و مجهز به دستگاه های ونتیالتور و مانیتور 

مناسب، مهیا شده است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در بازدید از مرکز 
سالمت مجتمع تجاری ایران مال، اظهار کرد: »در 
این مجتمع به همت بنیاد خیریه تات و بانک 
آینده، حدود سه هزار تخت بیمارستانی و پیش 
بیمارستانی با امکانات کامل و مجهز به دستگاه های 
ونتیالتور و مانیتور مناسب، مهیا شده است.« وی 
افزود: »این مرکز در شرایط بحرانی بروز کرونا 
در کشور ما برای اولین بار طراحی و اجرا شد 
و پس از آن، کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه 
به این فکر افتادند که از فضاهای نمایشگاهی شان 

برای این منظور بهره ببرند.«
حریرچی بیان کرد: »با توجه به امکانات مناسبی 
که بعد از طرح تحول نظام سالمت در سیستم 
بیمارستانی کشور ایجاد شده است، استفاده از تمام 
ظرفیت های این مجتمع ضرورتی ندارد؛ گرچه 
تعداد قابل توجهی از بیماران دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در شرایط بحرانی به این مرکز منتقل شدند 
و اقدامات اقدامات مناسبی هم از نظر حمایتی و 
هم از لحاظ درمانی برای آنها انجام شد.« معاون 
کل وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »امیدوارم با 
رعایت توصیه های ارائه شده از لحاظ فاصله 
گذاری های اجتماعی و نحوه تعامل در خانواده 
و رعایت نکات بهداشتی، نیاز نداشته باشیم تا از 

ظرفیت بزرگ امکانات درمانی چه در این مجتمع 
و چه در بیمارستان ها استفاده کنیم، اما به هرحال 
فراهم کردن چنین زیرساخت هایی دلگرمی خوبی 
برای مدیران بهداشت و درمان کشور محسوب 
می شود تا به پشتوانه آن، در مواقع بحران به مردم 
خدمت کنند.« وی تصریح کرد: »خوشبختانه در 
طی یک ماه و اندی که گذشته، شرایطی پیش نیامد 
تا مانند کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی 
که ادعای رهبری جهان و عضویت در هفت 
کشور صنعتی دنیا را دارند، بگوییم که بیماران 
هفتاد سال به باال را بستری نمی کنیم؛ درحالی که 
در کشور ما بیماران 94 و 100 ساله نیز با مراقبت 
در بخش های ویژه بیمارستانی، بهبود پیدا کردند.« 
حریرچی با بیان اینکه اصل موضوع، قطع زنجیره 
انتقال است، ضمن قدردانی از فراهم آوری مرکز 
سالمت ایران مال، بیان کرد: »این مرکز 3 هزار 
تخت بیمارستانی دارد و می تواند خدمات دانشگاه 
علوم پزشکی ایران را پشتیبانی کند تا در مواقع 

بحران، از تمامی این تخت ها استفاده شود.« 

معاون کل وزارت بهداشت:

آمادگی 3000  تخت بیمارستانی برای بیماران کرونا 

خبـر
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