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معاون پشتیبانی سازمان بیمه سالمت تشریح کرد

هزینه درمان کرونا با دفترچه بیمه سالمت
معاون پشتیبانی سازمان بیمه سالمت درباره سهم 
سازمان بیمه سالمت از هزینه درمان مبتالیان کرونا، 
گفت: »از آنجا که درمان این بیماری باید رایگان 
انجام شود، مابه تفاوت سهم بیمار توسط منابع 
دولتی پرداخت می شود که این رقم در بخش بستری 

1۰ درصد و در بخش سرپایی 3۰ درصد است.«
به گزارش سپید، شاهرخ رامزی در گفت وگو با 
ایسنا گفت: »در حالت معمول سهم بیمه سالمت 
در بستری بیماران 9۰ درصد هزینه ها و سهم بیمار 
1۰ درصد و در درمان سرپایی بیماران نیز سهم بیمه 
7۰ درصد و سهم بیمار 3۰ درصد است که همین 
قانون در بیماران مبتال به کرونا نیز اجرا می شود؛ با 
این تفاوت که از آنجایی که درمان بیماران مبتال به 
کرونا باید رایگان باشد، درصد سهم بیمار در این 
حالت توسط منابع دولتی برای بیمه  تامین می شود 
و به این شکل بدون آنکه سهم بیمه در پرداخت 
هزینه ها افزایش یابد، بیمار به شکل رایگان خدمات 
دریافت می کند.« وی با اشاره به اینکه بیمه سالمت 
در بحث کرونا از اول اسفند سال 9۸ در کنار وزارت 
بهداشت فعال بوده است، تصریح کرد: »همواره در 
تالش بودیم تا منابع مالی خوبی به ارائه دهندگان 

خدمات تزریق کنیم به عنوان مثال از اول اسفند9۸ 
تا ۲۰ فروردین 99 بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان پول 
به ارائه دهندگان خدمت تزریق شده است. با تزریق 
این پول مطالبات سال 97 موسسات پرداخت شد؛ 
البته به جز بخش دولتی-دانشگاهی که حدود 1۰ 
روز بدهکاری داریم که مبلغی معادل 137 میلیارد 
تومان است.« رامزی با تاکید بر اینکه اعتباری تحت 
عنوان کرونا به سازمان بیمه سالمت داده نمی شود، 
اظهار کرد: »ما از محل اعتبارات خودمان با حمایت 
وزیر بهداشت و دکتر نوبخت- رئیس سازمان برنامه 

و بودجه وظیفه تامین منابع مالی را انجام دادیم.«
وی درباره بیمه بودن یا نبودن خدمات مربوط به 
درمان کرونا در بخش خصوصی، گفت: »در صورتی 
که مرکز طرف قرارداد ما باشد و خدمات نیز در 
سقف بیمه ای قرار گیرد، اسناد هزینه برای ما ارسال 
می شود و در صورت دریافت خدمات بستری تا 
سقف 9۰ درصد هزینه ها پرداخت خواهد شد. در 
صورتی که بیمارستان طرف قرارداد ما نباشد نیز بر 
اساس اسناد دولتی خسارت وارده پرداخت می شود.«
رامزی در پاسخ به این سوال که صفر تا 1۰۰ هزینه های 

ناشی از درمان کرونا برای بیمه چقدر است، بیان 
کرد: »این موضوع کامال وابسته به خدماتی است که 
بیمار حین دوره درمان دریافت می کند و بر همین 
اساس هزینه ها می تواند فرد به فرد متفاوت باشد.«
وی درباره پوشش بیمه ای خدمات هوم کر یا مراقبت 
در منزل بیماران مبتال به کوید19 اظهار کرد: »برای 
برخی فعالیت ها که در هوم کر تحت پوشش بیمه 
باشد کماکان پرداخت ها صورت می گیرد؛ اگر بحث 
مراقبت از بیماران کرونایی هم به تایید شورای عالی 
بیمه برسد و قرار باشد تحت پوشش بیمه برود، ما 
آماده ارائه خدمت خواهیم بود.« وی درباره انجام 
آزمایش هایی که در زمان ابتال به کرونا از افراد 
گرفته می شود، افزود: »به تبع اگر آزمایش ها تحت 
پوشش بیمه باشد پرداخت هایی خواهیم داشت.«

معاون پشتیبانی سازمان بیمه سالمت درباره پرداخت 
مطالبات مراکز طرف قرارداد این سازمان تصریح کرد: 
»در سال 99 تا پایان خرداد ماه به همه  موسسات 
پرداخت ها انجام شده و در سال 9۸ نیز بخش دولتی 
و دانشگاهی حدود 3 ماه و در بخش غیر دانشگاهی 
در حوزه دارو و بیمارستانی نیز حدود یک ماه 

بدهکار هستیم.«

افراد مبتال به دیابت جزو گروه خطر ابتال به کرونا قرار می گیرند 
که از کنترل مطلوب قندخون برخوردار نبوده شانس ابتال به این 
ویروس در آنها زیاد است و باید به قند خون خود توجه داشته باشند.
به گزارش سپید، رئیس انجمن دیابت ایران در گفت و گو با ایرنا 
افزود: »اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم که بیشتر فعالیت های 
روزمره و اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده و بحرانی به 
نام کروناویروسی همه گیر که نیازمند مراقبت های جدی است.«

اسداهلل رجب اظهار داشت: »افراد مبتال به دیابت مانند سایر افراد جامعه 
باید به دستورات و توصیه های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزشکی توجه کرده و آنها را انجام بدهند و کاهش تردد عمومی و 
ماندن در منزل به عنوان پیشگیری به این بیماران توصیه می شود.«

وی  ادامه داد: »در شرایط کنونی دیابتی ها همچون سایر افراد باید به 
تغذیه ایمن و سالم بیش از پیش توجه کنند و رعایت اصول تغذیه 
سالم بسیار کمک کننده است که الزاما الزم نیست مصرف ویتامین ها 
و مکمل های دارویی را جزو آن دانست.« وی تصریح کرد: »داشتن 
تحرک جسمی منوط به حضور در باشگاه های ورزشی نیست، در 
منزل هم می توان با نرمش های سبک و کششی به این مهم دست 
یافت و بعد از هر وعده غذایی حداقل 15 دقیقه درمنزل راه بروید، 

این کار به پیشگیری از چاقی و اضافه وزن نیز کمک می کند.«
رئیس انجمن دیابت ایران خاطرنشان کرد: »سعی کنید دورهمی 
خانوادگی را با انجام بازهای فکری به محفلی شادی بخش تبدیل 
کنید بخصوص کتاب ها و جزوه هایی که زمینه های مختلف دیابت 

را می شناسانند و به رشد آگاهی کمک می کنند.«
رجب ابراز امیدواری کرد باید با رعایت نکات بهداشتی و حفظ 

روحیه، با کمک هم از این دوران سخت، با شکیبایی عبور کنیم.

رئیس انجمن دیابت ایران:
دیابتی ها جزو گروه های پرخطر ابتال به کرونا هستند

خبـر

پزشکی گفت:  آموزش  و  درمان  بهداشت،  سخنگوی وزارت 
»همان طور که هیچ چیز دیگری درباره ویروس کرونا قطعی نیست، 

ساخت واکسن آن نیز در ایران و سایر کشورها هنوز قطعی نشده، 
اما از سایر کشورها در این زمینه عقب نیستیم.«

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با ایرنا درباره 
واکسن کرونا افزود: »ساخت واکسن کرونا مراحل مختلفی دارد 
و در حال حاضر سواالت فراوانی در زمینه ساخت واکسن کرونا 

در جهان وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است.«
وی بیان کرد: »میزان دانسته های ما در برابر نادانسته ها در زمینه 
کرونا بسیار ناچیز است. این ویروس یک پدیده جدید محسوب 
می شود و هر روز ممکن است یک رفتار جدید از آن گزارش شود.«
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: »فعال همه کشورها در حال تالش 
برای ساخت واکسن کرونا هستند و هنوز به صورت قطعی به نتیجه 

نرسیده اند. البته ما با برخی از این کشورها مکاتباتی انجام داده ایم و 
تالش می کنیم که همکاری های بین المللی برای ساخت واکسن را 
با توجه به زیرساخت های داخلی خود دنبال کنیم. در حال حاضر 
مهم این است که در زمینه ساخت واکسن کرونا از سایر کشورها 

عقب نیستیم و پابه پای آنها حرکت می کنیم.« 
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: »اکنون نمی توان به طور قطعی 
درباره واکسن کرونا چیزی گفت زیرا حتی مشخص نیست که این 
واکسن تا چه مدت زمانی می تواند ایمنی بدهد و آیا به طور مثال 
همانند واکسن آنفلوآنزا باید هر سال یک بار تمدید شود. بسیاری 
از این سواالت پاسخ داده نشده و این اصال عجیب نیست. زیرا با 

یک بیماری نوپدید در سطح جهان مواجه هستیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت:

هیچ چیزی در مورد واکسن کرونا قطعی نیست


