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مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی
سپاه امام رضا (ع) اعالم کرد:

 90روستای محروم تحت پوشش
خدمات بهداشتی سپاه

باوجودمشکالتبیمهشدگانسالمتدرسالگذشته،سقفبیمهسالمتاستانفقط 10درصدافزایشیافت

نسخهپیچییکسانبرایتعیینسقفبیمهسالمت
گزارش
محمد حسام مسلمی

سقف بیمه ســامت در خراســان رضوی در سال
 98نســبت به ســال گذشــته  10درصد افزایش
یافته اســت ،این خبری اســت که مدیــر کل بیمه
ســامت اســتان به «خراســان رضوی» اعالم می
کندومیگوید«:میزاناعتبارتخصیصیافتهبیمه
ســامت خراســان رضوی برای ســال 98حدود
10درصد نســبت به سال گذشــته افزایش یافته
استو میزاناختصاصمنابعیاهمانتعیینسقف
برایبیمهسالمتبراساسعملکرددانشگاههای
علوم پزشکی صورت می گیرد ،همچنین در تمام
کشــور اعتبارات ســال  98بر مبنــای  10درصد
افزایشسال 97توزیعشدهاست».باایناظهارات
مشخص شد که امسال هم نســخه ای واحد برای
بیمه ســامت اســتان نســبت به دیگر اســتان ها
پیچیده شده و همین باعث می شود شرایط بیمه
سالمترویلبهتیغباشدچراکهباتوجهبهحضور
ساالنهبیشاز30میلیونزائردرمشهدوهمچنین
مراجعه بیماران دیگر اســتان ها به مشهد ،سقف
پایین بیمه سالمت در اســتان ،مشکالتی را برای
برخی بیماران به وجود می آورد که ســال گذشته
شاهداینمشکالتدراستانبودیم.
•افزایش10درصدیبرمبنایعملکرد
دانشگاههایعلومپزشکی

سیدمرتضیوجدانمدیرکلبیمهسالمتاستان
که به تازگی سکان دار این مجموعه شده در گفت
و گو با «خراسان رضوی» به افزایش  10درصدی
اعتبارات اختصاص یافته برای بیمه ســامت در
ســال 98اشــاره می کند و می گوید :این افزایش
اعتبار10درصدیبراساسعملکرددانشگاهعلوم
پزشکیمشهددرسالگذشتهبودهاست،بنابراین
با کاهــش مواجه نبودیــم و توقــع و انتظاراتمان از
مراکز درمانی به ویژه مراکــز درمانی دولتی ،این
استکهمنابعواعتباراترادرستوبهینهمصرف
کنند .وی می افزاید :تعیین سقف به نوعی توزیع
اعتبارات است  ،سازمان بیمه ســامت در کشور
با هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه یک ســری
اعتباراتیرامیگیرندوبینسازمانهایخودشان

در اســتان ها توزیع مــی کنند .وی تعیین ســقف
برای بیمــه ســامت را نوعی جلوگیــری از هزینه
های اضافی بیان می کند و می افزاید :دانشــگاه
علوم پزشکی که خدمات درمانی ارائه می کند در
شــرایط فعلی اقتصادی که دولت با کمبود منابع
مواجهاستبایدجلویهزینههایاضافهرابگیرد
ودرمقابل،راهنماییهایبالینیمالکعملقرار
گیرد.ویتصریحمیکند:خیلیازدانشگاههای
علوم پزشــکی در کشور ،خودشــان را کامال با این
قضیههماهنگکردندهمچنانکهاینهماهنگی
در خراســان رضوی تا حــدود زیادی انجام شــد و
بیشتردانشگاههایعلومپزشکیاستانتوانستند
سقف،اعتبارومنابعرادرستمدیریتکنند.
مدیرکلبیمهسالمتاستاندرپاسخبهاینسوال
که افزایش  10درصدی ســقف بیمه ســامت بر
چه اساسی بوده و آیا کارشناسی شده است؟ می
گوید :این افزایش بر مبنای عملکرد دانشگاه ها و
موسساتبودهچونبیمهسالمتجزوبدنهوزارت
بهداشــت اســت ،در واقع این محدودیت (تعیین
سقف) را وزارت بهداشت برای خود در نظر گرفته
اســت تا منابع درست هزینه شــود؛ در تمام کشور
اعتبارات 98برمبنای 10درصدافزایشسال97
توزیع شده است و عملکرد سال  96را برای سال
 97مالک عمل قرار دادند و این فرمول برای کل
کشور یکسان است« .وجدان» به شرایط و اوضاع
اقتصادی کشور اشاره می کند و می گوید :اوضاع
اقتصادیدرشرایطعادینیستونمیشوددراین
شرایطمنابع مدیریتنشدههزینهشود؛بهعنوان
مثالاگربیمارانخدماتالقایی ،امآرآی،سیتی
اسکن و آزمایش های متعد را در طول سال انجام
دهند بدان معنی اســت که منابع به هــدر می رود
وارائهخدماتبراساسچارچوبعلمینیست.
وی می افزاید :باید این فرهنگ سازی انجام شود
و آگاهی مردم افزایش یابــد که خدمات درمانی را
بر اســاس چارچوب علمی دریافــت کنند ،ضمن
این که هدف بیمه سالمت هم این است که منابع
موجود در کشور که صرف سالمت مردم می شود
بهصورتدرستوبهینههزینهشود،تعیینسقف
همدرهمینراستاست.
وجدان در پاسخ به این ســوال که با توجه به سابقه
ای که در سال گذشــته وجود داشت و پایین بودن

سقف بیمه سالمت مشکالتی را برای مردم ایجاد
کردهبود،آیاصرفاافزایش 10درصدیسقفبیمه
سالمت،مشکلیدرخدماتدرمانیبهوجودنمی
آورد؟ تصریح می کند :یک فضــای کلی را در نظر
بگیرید که ایــن منابع محدود اســت .باالخره باید
از یک جایــی برای مدیریت درســت و بهینه منابع
قدم برداشت و دستگاه های اجرایی و سازمان ها
باید این کار را شروع کنند.وی می افزاید :ما نمی
گوییم که ارائه خدمات درمانی به مردم را محدود
کنیم بلکه نظرمان این اســت که خدمات درمانی
درســت و بهینه مصــرف شــود ،قطعا بحــث های
کارشناسی پشت این قضیه (تعیین سقف) وجود
داردکهمیتواندجوابگوینیازهاباشد .مدیرکل
بیمه ســامت اســتان همچنین در پاســخ به این
سوالکهدرتخصیصاعتباربرایخراسانرضوی
که عالوه بر جمعیت خود پذیرای زائران و افرادی
از استان های دیگر اســت چرا تمایزی قائل نشده
اند؟ می گوید :اعتبار در نظر گرفته شده بر مبنای
عملکرد دانشــگاه علوم پزشکی بوده است ،یعنی
همهسالهخراسانرضویمهاجرانخودواتباعرا
داشته و این گونه نبوده که این ها را در نظر نگیرند
و رقمی بدهند .وی یادآور می شــود :در تخصیص
اعتبار برای ســال  97نیز بر مبنای عملکرد سال
 96برنامهریزیوساالنهموضوعزائران،مهاجران
و  ...در تخصیص اعتبار لحاظ شــده است.دوباره

این سوال را از وی می کنیم که با افزایش تنها 10
درصدی سقف بیمه سالمت مشــکلی برای ارائه
خدمات به بیمــاران به خصوص بیمــاران خاص و
اورژانســی ایجاد نمی شود؟ که پاســخ می دهد:
قاعدتا نباید ایجاد شــود ،بســیاری از دانشگاه ها
توانســتند خوب مدیریت کنند و شــاید در برخی
مواقعکسریداشتهباشندولیدرکل،معتقدماین
موضوع قابل مدیریت است و اگر درست مدیریت
شودمشکلیبهوجودنمیآید،باتعیینسقفبیمه
سالمت مشکلی برای بیمار ایجاد نمی شود.وی
در پاسخ به این ســوال که آیا این موضوع را قطعی
اعالم می کنید؟ می گوید :مــن االن نمی توانم به
صورت قطعی بگویم ،االن ممکن اســت مشکلی
دریکبیمارستاناتفاقبیفتد،منبایدمسئولیت
آن را بپذیرم؟ این اعتبارات از سوی سازمان بیمه
سالمت کشور پس از تفاهمی که با همه دانشگاه
هایعلومپزشکیبودهتوزیعشدهاست.
• 700میلیاردتوماناعتباراختصاصیافتهبه
بیمهسالمتاستاندرسال98

ویبهمیزاناعتباراختصاصیافتهبرایسال98
بیمه سالمت خراسان رضوی اشاره می کند و می
گوید :برای سال 98رقمی بیش از 700میلیارد
تومان اعتبــار در نظر گرفته شــده کــه  10درصد
نسبتبهسالگذشتهافزایشداشتهاست.

•عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

نحوه تأمین مالی خدمات ســامت یکی از چالش
هایعمدهسیاستگذاراننظامسالمتدریکی،
دو سال اخیر بوده اســت که برای حل این مشکل،
موضوعتعیینسقفبرایبیمهسالمتمطرحشد
تا بیمارســتان ها و مراکز درمانــی دولتی خدمات
درمانی خود را بر اســاس سقف تعیین شــده ارائه
کنند،طرحیکهبهگفتهتعدادیازکارشناسان،به
عنوانیکیازچندطرحموثرباهدفصرفهجوییدر
منابعمالیحوزهپزشکی،نظارتوکنترلبرنحوه
تجویزوارائهخدمتبهبیمارانوکاهشهزینههای
اضافه در حوزه سالمت از اوایل سال گذشته اجرا
شدهاست.امااینتعیینسقفبرایبیمهسالمت
نگرانی هایی را به وجود آورد که اگر مراکز درمانی
ســند هایی مازاد بر آن ســقف تعیین شــده داشته
باشند،چهکاربایدانجامدهند؟ روزنامه«خراسان
رضوی» هم در سال گذشــته طی چندین گزارش
بهابعادمختلفایجادمشکالتتعیینسقفبرای
بیمه سالمت پرداخته بود" ،بیمه شدگان سالمت
در خطــر محرومیــت" عنوان گزارشــی بــود که در
 30بهمن ماه چاپ شــد و در آن گزارش مسئوالن
دانشگاهعلومپزشکیهشــداردادندکه«چنانچه
سندهایمالیمازاد برسقفتعیینشــده،توسط
بیمه ســامت پرداخت نشــود ،با هــدف مدیریت
منابع مالــی ،مجبورند از ایــن به بعد از بیــن افراد
تحت پوشش بیمه ســامت ،فقط اورژانسی ها را
بپذیرند».حتیاینهشداردربیمارستانشریعتی
که خدمات درمانی به بیمــاران دیالیزی ارائه می
کند ،عملی شــد و دکتر محمدرضا دارابی رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در همان زمان در
گفت و گو با خراسان رضوی با تایید این خبر اعالم
کرد که بــه دلیل پر شــدن ســقف بیمه ســامت و
ِ
مالیسقفبیمهایبیمارستان
نپذیرفتنسندهای
هاتوســطاینبیمه،بهناچاربهبیمارستانهااعالم
کردیمدیگربهجزبیماراناورژانسیتحتپوشش
بیمهســالمت،بیمارینپذیرید.هرچنداینمشکل
با پیگیری های اســتاندار و مدیران حوزه سالمت
اســتان تا آخر سال رفع شــد اما امســال با توجه به
اینکهتصمیمیبرایافزایشسقفبیمهسالمت
استانبیشترازدیگراستانهاگرفتهنشده،نگرانی
هایی در ایــن زمینه وجــود دارد ،از همین رو عالج
واقعهراقبلازوقوعبایدکرد.

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا(ع)
گفت:هماکنونبیشاز 90روستایمحرومخراسان
رضوی تحت پوشش خدمات بهداشتی و دام پزشکی
اینقرارگاهقراردارند.بهگزارشفارس،احمدواحدی
درجلسهبررسیراهکارهایافزایشاقداماتمشترک
بین دام پزشکی استان و قرارگاه پیشــرفت و آبادانی
ســپاه امام رضا(ع) اظهــار کرد :حضور دام پزشــکان
در این گــروه ،نقطه قوت قابــل اتکایی اســت و در این
زمینه از دام پزشکی استان نیز درخواست داریم تمام
فعالیتهای این گروه را تحت نظــارت و حمایت خود
داشــته باشــد .همچنین محمدرضا تازیکی مسئول
کارگروهاشتغالقرارگاهپیشرفتوآبادانیسپاهامام
رضا(ع)گفت:بیشاز 46هزاررأسدامسبکوچهار
هزار و 400رأس دام سنگین در واحدهای روستایی
تحتپوششقرارگاهقراردارند.

مدیرعاملستاددیهخراسانرضوی:

زمینه آزادی 150زندانی جرایم
غیرعمد در استان فراهم می شود

مدیرعامــل ســتاد دیــه خراســان رضــوی گفــت :با
مشــارکت خیران و جمع آوری کمک های نقدی در
ماهرمضان،زمینهآزادیحدود 150نفراززندانیان
جرایــم غیرعمد در اســتان فراهــم می شــود .جواد
غفاریانطوسیدرگفتوگوباایرناافزود:دیونمالی
بســیاری از این محکومان حدود 100میلیون ریال
است که بیشتر شــامل دیه و بدهی های مالی است.
ویسرپرستخانواربودنرایکیازاولویتهایستاد
دیه در انتخاب ایــن افراد اعالم کرد و گفت :مراســم
گلریزانبرایجمعآوریکمکاز 23اردیبهشتماه
جاریآغازشدهاستوتانهمخردادماهدرمشهدو12
شهرستاناستانادامهخواهدداشت.

کاهش شدید ذخایر خونی استان

مدیرکل انتقال خون اســتان گفت :هم اکنون ذخایر
خونی استان به شدت رو به کاهش است .حمیدرضا
اسالمیدرگفتوگوباتسنیم ،تصریحکرد:هماکنون
ذخایر خونی موجود کاهش یافته که با ادامه این روند
در روزهای آینده ،پاســخگویی به بیمــاران نیازمند و
مراکزدرمانیباچالشجدیمواجهخواهدشد.

