اجتماعی

یک شنبه  ۱۲تیر ۱۴۰۱
 ۳ذی الحجه .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۷۶

یک توئيت

 70به 30بهضررجیب وجانمردم

بهگفتهرئیسسازماننظامپزشکی،سهممردمازپرداختهزینههایدرمانبه 70درصدرسیدهاست.
قوانینباالدستیکشوربرایکاهشاینهزینههارابررسیکردیموبرنامهسازمانبیمهسالمتراهمجویاشدهایم
مصطفی عبدالهی -آ نطــور که رئیس
ســازمــان نظام پزشکی گفته «هماکنون
 ۷۰درصــد هزینههای درمــانــی را مــردم
میپردازند و  ۳۰درصــد را بیمهها تقبل
میکنند ،در حالی که در قانون برعکس
است و باید  ۷۰درصد هزینه تحت پوشش
بیمهای باشد و پرداخت از جیب مردم هم
 ۳۰درصد باشد».

رسانه های جهان
دویچه وله :بنا بر
آمــار منتشرشده
در و بســـایـــت
«انــجــمــن نجات
غــریــق آلــمــان»،
 ،DLRGدر سال
گذشته دستکم  ۲۹۹نفر در آلمان
غرق شدهاند .در سال پیش از آن ،این
رقم به  ۳۷۸تن میرسید.
ا یند یپند نت :
همزمان با تشدید
نگرانیها از شیوع
آبــلــه میمونی در
جــــــهــــــان ،یــک
مـــــقـــــام ارشــــــد
ســازمــان بــهــداشــت جــهــانــی اعــام
کــرد که تنها طی دو هفته گذشته،
شــمــار مــبــتــایــان بــه ویــــروس آبله
میمونی در کشورهای اروپایی ،سه
بــرابــر شــده اس ــت .آسوشیتدپرس
روز جمعه به نقل از هانس کلوگ،
رئــیــس مــنــطــقـ ه اروپـــــای ســازمــان
بهداشت جهانی ،نوشت که برای
مقابله با شیوع بیشتر ویــروس ،الزم
است کشورها «اقدا مهای فــوری» و
هماهنگیهای ضروری انجام دهند.
بر اســاس داد ههـــای مرکز کنترل و
پیشگیری از بیمار یهای ایــاالت
مــتــحــده ،تــــا روز جــمــعــه ،دسـتکــم
پنج هزار نفر در  ۵۱کشور جهان به
ویروس آبله میمونی مبتال شدهاند.

خبر

ثبت  ۵۵۲۴مورد مزاحمت
تلفنی برای اورژانس تهران
در هفته گذشته
رئیس مرکز اورژانــس تهران اعالم کرد که از
مجموع  ۵۶هــزار و  ۶۹۰تماس برقرار شده
با این مرکز در هفته گذشته ۵۵۲۴ ،مورد آن
مزاحمت تلفنی بوده است.
یحیی صالح طبری با اشاره به ماموریتهای
مرکز اورژانس تهران در هفته گذشته گفت :از
تاریخ سوم تا دهم تیرماه امسال در مجموع ۱۸
هزارو پنج ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵
اورژانس تهران به ثبت رسید که با انجام آن ها
 ۴۹۲۳نفر به مراکز درمانی منتقل شدند .وی
با بیان این که ۱۳هزار و  ۸۲نفر نیز در محل از
خدمات اورژانس استفاده کردند ،گفت :طی
این مدت  ۵۶هزار و  ۶۹۰تماس نیز با مرکز
دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که متاسفانه
 ۵۵۲۴مورد آن مزاحمت تلفنی بوده است.

* اختصاص  10درصــد خالص کل وجوه
حــاصــل از اجـــرای قــانــون هدفمندکردن
یارانهها به بخش سالمت
*اختصاص یک نهم از مالیاتها و عوارض
وصولی قانون مالیات بر ارزش افــزوده به
وزارت بهداشت
▪رئیس مجلس :ویــژه و صریح پیگیری
خواهم کرد

▪قانون چه می گوید؟

قانونی که رئیس سازمان نظام پزشکی
به آن اشاره کرده ،فقط یک قانون نیست؛
بلکه این موضوع مهم به دفعات در قوانین
و سیاستهای باالدستی تصریح شده
است:
سیاست های کلی سالمت :پوشش کامل
نیازهای پایه درمان توسط بیمهها برای آحاد
جامعه و کاهش سهم مــردم از هزینههای
درمــان تا آ نجــا که بیمار جز رنج بیماری،
دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
ماده 90قانون برنامه چهارم توسعه :سهم
مردم ازهزینههای سالمت حداکثر از 30
درصد افزایش نیابد.
بند ب م ــاده  34قــانــون برنامه پنجم
توسعه :تاکید بر کاهش سهم هزینه های
مستقیم مردم به حداکثر  30درصد.
ماده 78برنامه ششم توسعه :طبق جدول
این ماده ،باید سهم پرداختی مردم ،به 25
درصد کاهش مییافت.
▪سهم مردم به  70درصد رسید

حاال اما با وجود قوانین صریح ،گزارشهای
رسمی از افزایش پرداختی مــردم در این
حـــوزه حــکــایــت دارد .اگــرچــه ع ــدد 70
درصــدی در این حــوزه که رئیس سازمان
نظام پزشکی مطرح کــرده ،جدید و البته
بسیار نگرا نکنند هتر اســت امــا گــزارش
کمیسیون بهداشت کــه  31خــردادمــاه
امــســال در صحن علنی مجلس قرائت
شد هم تصریح داشت که هماکنون سهم
پرداختی از جیب مردم به  60درصد رسیده
است.

▪اذعــان به افزایش هزینه هــای درمــان
سرپایی

یکی از حوزههای مهم این افزایش پرداختی از
جیبمردم،مربوطبههزینههایدرمانسرپایی
است .دکتر محمد رئیسزاده ،رئیس سازمان
نظام پزشکی ،در این باره گفته است :بیش از
 ۷۰درصد مراجعات مردم در حوزه سرپایی در
بخش خصوصی است و این است که به چشم
مردم میآید؛ در حالی که قانون هدفمندی
یارانههاراهکارشرادیدهاستکهسازمانهای
بیمهگرتعهداتشانرابیشترکنندتاپرداختاز
جیب مردم در بخش خصوصی کاهش یابد.
«محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان
بیمه سالمت هم همین چند روز قبل در یک
برنامه زنده تلویزیونی این مشکل را پذیرفت و
گفت« :باال رفتن هزینههای درمان سرپایی را
تایید میکنم ،به ویژه با توجه به بیمههایی که
دربخشسرپاییکارآییندارند؛برایمثال،در
بیمه سالمت ۸۰،درصد صندوقهای بیمه در
بخشدولتیکارآییدارندودربخشخصوصی
پرداختیزیادیندارند».
▪ 2قانونی که اجرا نمی شود

کمبود اعتبارات حوزه بهداشت و درمان،
تاخیر بیمه در پرداخت بدهی بیمارستانها،
رشــد  200درصــدی تجهیزات پزشکی و

 137درصــدی تجهیزات مصرفی در سال
جدید (طبق اعــام رئیس ســازمــان نظام
پزشکی) ،اختالف نظر قانونگذار و مجری
در تعرفهگذاری و  ...همه و همه از دالیلی
است که وضعیت کنونی را رقم زده و فشار
هــزیــن ـههــای ســامــت بــر مـــردم را بیشتر
کرده است .اما قوانین ما برای کاهش این
مشکالت هم دو قانون خوب داشته است:

اینهادوقانونمهمبرایتامینهزینههایحوزه
سالمت و درمان است که اجرایی نشده و این
بیاعتناییمجریانقانون،صدایرئیسمجلس
و نمایندگان را هم درآورده است؛ محمدباقر
قالیباف در این باره گفته :سهم یک درصدی
وزارت بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده باید
پانزدهم هر ماه به صورت مستقیم برای این
وزارتخانهواریزشودواگرچنیننشوداینمسئله
را به صورت ویژه و صریح پیگیری خواهم کرد».
علیاصغرباقرزادهعضوکمیسیونبهداشتهم
تصریح کرده است« :متاسفانه بندهای مربوط
به حوزه سالمت مانند اختصاص  10درصد
درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها و یک
درصد مالیات بر ارزش افزوده در برنامههای
توسعهاجرانمیشود».

تالش بیمه سالمت برای کاهش پرداختی مردم
یکی از ســازمــا نهــای بیمهگر که نقش مهمی در کاهش
هزینههای سالمت مردم دارد ،سازمان بیمه سالمت است که
مسئولیت پوشش رایگان بیمه همگانی برای سه دهک پایین
درآمدی برعهده آن گذاشته شده است .دکتر «محمد مهدی
ناصحی» ،مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ،در گفتوگو با
خراسان درباره برنامههای این سازمان برای کاهش پرداختی
هزینه این بیمهشدگان میگوید :عالوه بر پوشش بیمهای
گستردهای که به تازگی انجام شد ،در تالش هستیم تا برنامههای دیگری را نیز اجرایی
کنیم .وی ادامه میدهد :پوشش هزینههای درمان بیماران صعبالعالج یکی از این
برنامههاست که طبق برنامه ،قرار است اساسنامه تاسیس صندوق مربوط به آن ،همین
هفته در هیئت دولت به تصویب برسد .ناصحی میافزاید :یکی دیگر از برنامههای ما،
پوشش  70درصد تعرفههای بخش خصوصی برای معلوالن و بیماران اوتیسم است که
اجرای آن را در یک استان آغاز کردهایم و توسعه خواهیم داد.

۹
گزیده

خیزش جدید و آرام کرونا !

شهریور؛ احتمال موج جدید کرونا
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با تاکید
بر تزریق دوز یــادآور واکسن گفت :رونــد مــوارد ابتال و
تستهایمثبتکرونادرکشورروبهافزایشاستوممکن
است دوبــاره با خیزش جدید همهگیری مواجه شویم.
حمید سوری دیروز شنبه به ایرنا گفت :با توجه به روند
افزایشیمواردابتالبهکروناالزماستدستورالعملهای
بهداشتیازجملهاستفادهازماسک،رعایتفاصلهگذاری
اجتماعی ،دوری از تجمعات بهطور کامل توسط مردم
مورد توجه قرار گیرد و نباید افــراد تغییر نگرش دهند
که کرونا دیگر تمام شده است .وی توصیه کرد :افرادی
که ششماه از زمان آخرین دوز واکسنشان میگذرد،
حتمابامراجعهبهمراکزواکسیناسیون،دوزیادآورخودرا
تزریقکنند؛ازدو-سههفتهگذشتههمهگیریکرونادر
غرب آسیا شیوع یافته و به دلیل اینکه حجم جابهجایی
مسافران خارجی نیز زیاد است و ما نظام بیماریابی در
مرزها را نداریم ،احتمال خیزش دوبــاره این بیماری
در کشورمان وجود دارد .به گفته سوری ،باید مدیریت
بیماریابی و انجام تست کرونا در مرزها افزایش یابد،
تاکنون چند پرواز از مسافران بازگشتی از خارج داشتیم
که  ۳۰تا  ۴۰درصد مــوارد مثبت بوده و همه کشورها
روند افزایشی کرونا را دارند و مدیریت برای جلوگیری
از طغیان این بیماری مهم است .در همین حال مینو
محرزعضوکمیتهعلمیکشوریمقابلهباکروناهمدیروز
گفت« :همین امروز از دیدن جمعیت زیادی از مردم که
ماسک نمیزنند ،وحشت کردم؛ حدود ۹۵درصد مردم
ماسکنداشتند.ادامهاینروندوحشتناکخواهدبود».
بهگزارش خبرآنالین  ،ویگفت:برعکسوزارتبهداشت
ماازاینصفرشدنهایآمارمرگومیرکروناذوقنکردیم؛
اینهابهمعنیپایانکرونانبودهونیست.موقعیتویروس
کرونا در کشور کامال متغیر و حساس است،با ادامه این
روندبایدشاهدپیککرونادرشهریورماهباشیم.

جانباختن  ۱۱۶۶نفر
بر اثر غرق شدگی طی یک سال
بر اســاس اعــام سازمان پزشکی قانونی ،در سال
 1400یکهزار و  ۱۶۶نفر بر اثر غر قشدگی در
کشور جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه
با سال قبل از آن که تعداد تلفات هــزار و  ۱۸۸نفر
بـــود۱/۹،درصـــد کمتر شــده اســت .از کــل تلفات
غرقشدگی در سال گذشته ( ،)۱۴۰۰یکهزار و ۹
نفر مرد و  ۱۵۷نفر زن بودند .در این مدت ،استانهای
مازندران با  ،۱۴۷خوزستان با  ۱۲۵و گیالن با ۹۱
فوتی ،بیشترین آمار تلفات غرقشدگی را داشتهاند.

