
بـود در طـرح دارویـار تحـت پوشـش 
بیمـه قـرار بگیرنـد در فـاز نخسـت آن، 
پوشـش ۲۷ قلم آن محض ابالغ اجرایی 
خواهـد شـد کـه داروهـای بسـیار مهمـی 
در بیماری هـای مزمـن از جملـه دیابـت 

 » . هستند
او تاکیـد کـرد: »بـرای عزیـزان تحـت 
پوشـش کمیتـه امـداد و بهزیسـتی هزینـه 
بستری را به صفر رساندیم و در مراجعه 
بـه مراکـز دولتـی هیـچ هزینـه بسـتری 
پرداخـت نمی کننـد و در بخـش سـرپایی 
هم ۱۵ درصد کاهش پرداختی داشـتند. 
در بخـش فیزیوتراپـی سـقف خدمـات 
و سـقف ریالـی برداشـته شـده اسـت. 
را  ریالـی  سـقف  هـم  داروخانه هـا  در 
برداشـتیم تـا بـا اجـرای طـرح دارویـار 

دچـار مشـکل نشـوند.« 
وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت طـرح دارویـار 
گفت: »قیمت تمام شـده محاسـبه شـده 
که توسط سازمان غذا و دارو اعالم شد 
همـان شـب اجـرای طـرح در سـامانه ها 
هـم  ارز  ما به تفـاوت  شـد.  بارگـذاری 
پرداخـت شـده و نبایـد افزایـش قیمتـی 

در ایـن زمینـه داشـته باشـیم.«
ناصحـی تأکیـد کـرد: »هرگونـه افزایـش 
قیمـت بـرای بیمـاران و بـا ارائـه نسـخه 
پزشـک، تخلـف اسـت و مـردم مـوارد 
گـزارش   ۱۶۶۶ شـماره  بـه  را  تخلـف 
دهنـد. نـه در داروهـای بـدون نسـخه و 
نـه سـایر داروهـا نبایـد افزایـش قیمـت 
داشـته باشـیم. تفـاوت قیمت هـا جبـران 

شـده اسـت.«
بیشـتر  پوشـش  »بـا  داد:  ادامـه  وی   
را  دارویـی  داخلـی،  داروهـای  برخـی 
۵۰ درصـد  تحـت پوشـش بردیـم کـه 
در بـازار تقاضـا داشـت، قیمـت برخـی 
داروهـا حتـی کمتـر هـم خواهـد شـد و 
در نتیجـه دارویـی کـه عرضـه می شـود 

داشـت.« خواهـد  پایین تـری  قیمـت 
مدیرعامـل بیمـه سـالمت در ادامـه بـا 
مـا  سـامانه های  جامعیـت  اینکـه  بیـان 
بـرای نسـخه الکترونیـک موجـب فایـده 
بخشـی در طـرح سـاماندهی دارو شـد، 
گفـت: »اگـر ایـن سـامانه ها نبـود ایـن 
کار مهـم قابـل اجـرا نبـود. در کنـار آن 
وزارت بهداشـت هـم برنامه هایـی بـرای 
تکمیل پرونده الکترونیک سـالمت دارد. 

امیدواریـم ایـن طـرح و پزشـکی خانواده 
همیـن امسـال اجرایـی شـود.« 

ناصحـی بـا بیـان اینکـه مدت ه ـا اسـت 
موسسـات  بـه  مـا  پرداخت هـای  کـه 
طرف قرارداد به روز شـده اسـت، گفت: 
»تقریبا مطالبات تمام موسسـات پزشـکی 
دولتـی و خصوصـی را تـا پایـان خردادماه 
نَسـخ  پرداخت هـای  پرداخـت کردیـم. 

طـرح  پرداخت هـای  و  الکترونیـک 
دارویـاری هـم تـا پایـان تیرمـاه انجـام 
شـده اسـت. این گام مهمی بود و تقریبا 
۱۸ مـاه اسـت پرداخت هـای مناسـب و 

بـروزی داشـتیم.« 
وی بـا بیـان اینکـه بـه حـوزه پیشـگیری 
و مراقبـت اولیـه توجـه ویـژه ای داریـم، 
اظهـار کـرد: »در صنـدوق بیمـه همگانـی 
بـه عنـوان یـک گام مهـم بـه پیشـگیری 
و مراقبـت اولیـه توجـه ویـژه ای شـده 

» است.
ناصحـی همچنیـن در رابطـه بـا منابـع 
طـرح  اجـرای  بـرای  یافتـه  تخصیـص 
دارویـار گفـت: »طـرح دارویـار اتفـاق 
داروهـا  سـاماندهی  حـوزه  در  مهمـی 
ایـن  اجـرای  بـرای  اسـت.  کشـور  در 
طـرح چنـد مـاه کار کارشناسـی شـده 
تـا مشـخص شـود کـدام دسـته داروهـا 
و  باشـند  داشـته  مناسـب تری  پوشـش 
قیمت تمام داروها محاسـبه شـده اسـت. 
در مجمـوع بیمه هـا چهـار هـزار میلیـارد 
تومـان بـرای آغـاز ایـن طـرح دریافـت 
کرده انـد کـه بیمـه سـالمت هـزار و ۳۰۰ 
میلیـارد تومـان و تامیـن اجتماعـی نیـز 
دو هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان بـرای 
آغـاز طـرح دارویـار دریافـت کرده انـد. 
مابقـی بودجـه نیـز بـه بیمـه نیروهـای 

مسـلح تخصیـص یافتـه اسـت.«
وی ادامـه داد: »آنچـه در قانـون بودجـه 
آمـده، ایـن اسـت کـه کل بودجـه مـورد 
نیـاز بـرای طـرح سـاماندهی ارز داروهـا، 
در سـال جـاری ۷۳ هـزار میلیـارد تومـان 
اسـت. بخشـی از بودجـه بـه شـکل یـک 
میلیـارد دالر را بـرای فصـل اول سـال 
گرفتیـم و مابقـی براسـاس عملکـرد بـه 

بیمه هـا اختصـاص می دهنـد.«
وی بـا بیـان این کـه منابـع مربـوط بـه 
اجـرای طـرح دارویـاری نشـان دار بـوده 
و در محـل دیگـری هزینـه نمی شـود، 
تاکیـد کـرد: »ارز داروهـای OTC پیـش 
از اجرای دارویار نیز نیمایی بوده اسـت 
و بـرای پوشـش بیمـه ای ایـن داروهـا، از 
منابع بیمه ای اسـتفاده می شـود. در مورد 
داروی بیمـاران مزمـن نیـز نسـخه تـا سـه 
بـار قابـل تمدیـد اسـت، یعنـی اگـر بیمار 
وضعیـت ثابتـی داشـته باشـد پزشـک تـا 
سـه بـار می توانـد داروی موردنیـاز او را 
تمدیـد کنـد تـا بـدون نیـاز بـه مراجعـه 
مجـدد بـه پزشـک، دارو را از داروخانـه 

دریافـت کند.«
اجـرای  میـزان  درخصـوص  ناصحـی 
طـرف  مراکـز  در  الکترونیـک  نسـخه 
قـرارداد بیمـه سـالمت، گفـت: »نسـخه 

الکترونیـک در اکثـر مراکـز درمانـی اجـرا 
از  نفـر  ۱۶ هـزار  امـا حـدود  می شـود 
پزشـکان طرف قرارداد بیمه ما نیسـتند.«

پرستاری خدمات  تعرفه گذاری 
اعتبـارات  بـا  رابطـه  در  همچنیـن  وی 
تعرفـه  اجـرای  بـرای  یافتـه  تخصیـص 
سـاز  و  پرسـتاری  خدمـات  گـذاری 
گفـت:  نیـز  سـالمت  بیمـه  کار  و 
»اعتبـار پیش بینـی شـده بـرای اجـرای 
پرسـتاری،پنج  خدمـات  تعرفه گـذاری 
هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه پـس از 
نهایی شـدن در سـازمان برنامه و بودجه، 
تخصیـص پیـدا می کنـد. ایـن اعتبـار بـه 
سـازمان بیمه سـالمت پرداخت می شـود 
و سـپس بـا انعقـاد تفاهم نامـه میـان بیمـه 
سـالمت و سـایر بیمه ها، به سـازمان های 

می شـود.« پرداخـت  بیمه گـر 
وی با بیان اینکه سـازمان بیمه سـالمت، 
سـازمانی دولتـی و مرجـع تعرفه گـذاری 
خدمـات پرسـتاری اسـت، گفـت: »مبلـغ 
پیشـبینی شـده بـرای یـک سـال و سـه 
مـاه )سـال جـاری و سـه ماهـه پایانـی 
بودجـه سـال  قبـل( اسـت و در  سـال 
آینـده نیـز بایـد بودجـه مربوطـه بـه ایـن 
موضـوع بـرای سـازمان بیمـه سـالمت 

در نظـر گرفتـه شـود.«
وی همچنیـن در رابطـه بـا اسـاس نامه 
و  خـاص  بیماری هـای  صنـدوق 
صعب العـالج، گفـت: »رونـد قانونـی در 
ایـن زمینـه در حـال طـی شـدن اسـت 
و منتظـر تاییـد نهایـی شـورای نگهبـان 
هسـتیم. سـاز و کار اجرایی آن در بیمه 
سـالمت آمـاده اسـت کـه زمـان اجرایـی 
شـدن آن جزئیـات طـرح را بـه اطـالع 

عمـوم خواهیـم رسـاند.« 
ورود  رونـد  دربـاره  همچنیـن  وی 
نسـخه  زمینـه  در  تکمیلـی  بیمه هـای 
الکترونیـک و درخواسـت آنهـا مبنـی بـر 
وجـود اسـناد کاغـذی از بیمـه شـدگان، 
از  تکمیلـی  بیمه هـای  »مشـکل  گفـت: 
ابتـدای طـرح نسـخه الکترونیـک بارهـا 
گفته شـد و این الزام قانونی به بیمه های 
تکمیلی اعالم شـده و مکاتبات متعددی 
در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت. حتـی 
بـه مجلـس شـورای اسـالمی و دیـوان 
محاسـبات و سـازمان برنامـه و بودجـه 
اطـالع داده شـده اسـت. البتـه بـه تازگـی 
چنـد بیمـه ماننـد بیمـه ایـران و بیمـه آتیـه 
سـازان شـروع بـه ایـن کار کردنـد و نیـاز 
اسـت کـه بقیـه بیمه هـای تکمیلـی نیـز 
نسـخه  بحـث  وارد  طـور جدی تـر  بـه 
نسـخه  ابتـدای  در  شـوند.  الکترونیـک 
را  مربوطـه سـامانه  لینـک  الکترونیـک، 
بـه همـه بیمه هـای تکمیلـی فرسـتادیم 
از  می تواننـد  کـه  کردیـم  اعـالم  و 
سـامانه های نسـخه الکترونیـک اسـتفاده 
شـده،  بیمـه  مراجعـه  بـدون  تـا  کننـد 
ایـن  متولـی  شـود.  پرداخـت  هزینه هـا 
موضوع سـازمان بیمه سـالمت نیسـت و 
هرگونـه پرداخـت غیرالکترونیـک بـرای 

بیمه هـای پایـه ممنـوع اسـت.«

ناباروی درمان  بیمه  اعتبار 
درمـان  بیمـه  بـا  رابطـه  در  ناصحـی 
نابـاروری نیـز گفـت: »در سـال جـاری 
بودجـه  تومـان  میلیـارد   ۷۵۰ همچنیـن 
بـرای درمـان نابـاروری بـه کل بیمه هـا 

می کنـد.« پیـدا  تخصیـص 
وی همچنیـن بـا بیـان اینکـه هزینـه ای 
اضافی به طرح دارویاری تحمیل نشـده 
اسـت، گفت: موضوعاتی مطرح می شـود 
کـه هزینـه ای بـه طـرح دارویـاری تحمیل 
شـده اسـت کـه قطعـا اینطـور نیسـت. 
تامین داروی sma از محلی تهیه شـده 
اسـت کـه در قالـب بخـش ریالـی ایـن 
طـرح نیسـت. اجـازه قانونـی بـرای هزینه 
منابـع طـرح دارویـاری در سـایر بخش ها 
وجـود نـدارد و مـا امیـن مـردم هسـتیم.«
ناصحـی ادامـه داد: »حداقـل ۲۹ بیمـاری 
نظـر  در  پوشـش  بـرای  صعب العـالج 
گرفتـه شـده اسـت کـه پـس از ابـالغ، 
اقدامات الزم انجام می شـود. سـرطان ها، 
بیماری هـای  گوارشـی،  بیماری هـای 
متابولیک، اوتیسـم، EB، کاشـت حلزون 
و... شـامل ایـن بیماری هـا می شـوند کـه 
امیدواریـم بـه خوبـی طـرح اجـرا شـود.«
وی یـادآور شـد:  »بیمـاران نـادر هـم در 
در ایـن طـرح هسـتند کـه بـه عنـوان مثـال 
mps در طرح اولیه ما وجود دارد، البته 
بایـد دقـت کـرد کـه ایـن طـرح هنـوز 
اجرایـی نشـده اسـت. مـا دلسـوز تمـام 
بیمـاران هسـتیم. پنـج درصـد اضافـه بـر 
ظرفیت هم در نظر گرفته شـده اسـت تا 
اگـر بیمارانـی در لیسـت نبودنـد بتواننـد 
از طریق کمیسـیون های اسـتانی مشـمول 
طـرح شـوند تـا سـرانجام کل بیمـاران 

صعب العـالج وارد لیسـت شـوند.«
سـالمت  بیمـه  سـازمان  مدیرعامـل 
همچنیـن از طراحـی سـامانه یکپارچـه 
داد و گفـت:  الکترونیـک خبـر  نسـخه 
»ان شـاءاهلل مراحـل اولیـه ایـن سـامانه 
از مهـر مـاه اجرایـی می شـود تـا بسـتر 
قابلیـت اجرایـی کامـل داشـته باشـد. بـا 
ایـن شـیوه دیگـر سـامانه ملـی سـالمت 
خواهیـم داشـت کـه اسـاس آن بـر پایـه 
سـامانه بیمه سـالمت اسـت و سـامانه های 

می شـود.« برچیـده  بیمه هـا  فرعـی 
وی همچنین در پاسخ به سپید در مورد 
دلیـل عـدم پوشـش داروهـای وارداتـی، 
تجهیـزات پزشـکی در طـرح دارویـار، 
گفـت: »ایـن مصوبـه بـرای فـاز نخسـت 
اسـت و باید دید که کی دسـتور پوشـش 

ایـن داروهـا نیـز داده می شـود.«
بـه پرسـش دیگـر  پاسـخ  ناصحـی در 
سـپید نیـز در رابطـه بـا عـدم اجـرای 
بیمـه کامـل بیمـاران نـادر نیـز گفـت: 
صنـدوق  در  بیماری هـا  از  بخشـی   «
صعب العـالج  و  خـاص  بیماری هـای 
دیده شـده اسـت. از سـوی دیگر هنوز 
بنیـاد بیماری هـای نـادر مکاتبـه ای بـا مـا 
انجـام نـداده اسـت. ایـن عزیـزان پیـش 
از رسـانه ای کـردن مطالبـات خـود بهتـر 
اسـت بـا خـود بیمـه سـالمت مکاتبـه 

انجـام دهنـد.«
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درمانی  مراکز  اکثر  در  الکترونیک  نسخه 
از  نفر  هزار   ۱۶ حدود  اما  می شود  اجرا 
نیستند ما  بیمه  قرارداد  طرف  پزشکان 

اعتبار پیش بینی شده برای اجرای تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری،پنج هزار میلیارد تومان است 
برنامه و  نهایی شدن در سازمان  از  که پس 
بودجه، تخصیص پیدا می کند. این اعتبار به 
سازمان بیمه سالمت پرداخت می شود و سپس 
با انعقاد تفاهم نامه میان بیمه سالمت و سایر 
بیمه ها، به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود

اجتماعی


