
تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه و شورای عالی بیمه درباره بیماری های خاص 

سپید: در تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، 
نمایندگان ملت با هدف حمایت از تولید داخل و 
صرفه جویی در منابع نظام سالمت،  بندی را به تصویب 
رساندند که در نتیجه آن، هرگونه حمایت بیمه ای 
از داروهای غیرژنریک و برند، حتی برای بیماران 
خاص متوقف می شد. در بند »د« ماده 74 قانون برنامه 
ششم آمده است: » وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و 
تجویز داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( حمایت 
بیمه ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( 
اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون 
مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات الزم را درجهت 
صادرات محصوالت سالمت محور به عمل آورد...«
قانونی،   ماده  این  ابالغ  و  تصویب  دنبال  به 
سازمان های بیمه گر، سازمان غذاودارو و وزارت 
بهداشت قانونا از ادامه حمایت هایی که به انحاء 

به  مبتالیان  نظیر  بیماران خاص  گوناگون شامل حامل 
تاالسمی و ام اس می شد، منع شده و این پرداخت ها برای 

مدتی متوقف شد.
خاص  بیماران  مختلف  گروه های  اعتراض  صدای 
و صعب العالج و تشکل های حامی آنها همانند انجمن 
ام اس، انجمن تاالسمی، بنیاد امور بیماری های خاص و 
... بلند شد. آنها معتقد بودند که گروهی از بیماران، به 
دالیل مختلف مجبور به استفاده از داروهای خارجی و 
برند هستند. چراکه ویژگی های بدن هر بیمار با دیگری 
متفاوت است و ممکن است بعضی از داروهای تولید 
داخل،  با بدن گروهی از بیماران همخوانی نداشته باشد. 
ضمن اینکه بیماری که سال ها از دارویی با یک برند خاص 
استفاده کرده، نمی تواند به سرعت مصرف آن را قطع کرده 
و داروی دیگری )تولید داخل( را جایگزین کند. درغیر 

این صورت، متحمل عوارض خواهد شد.
همه اینها غیر از مباحثی بود که )درست یا نادرست( 
همواره درمورد کیفیت نه چندان مطلوب بخشی از داروهای 
تولید داخل مطرح بوده است. از این رو  تعدادی از نمایندگان 
مجلس و مدیران نظام سالمت با  انجمن های حمایت از 
بیماران خاص همراه شدند و تالش کردند درعین حال که 
اجرای قانون برنامه توسعه با خلل مواجه نشود، راهکاری 

برای حل این معضل پیدا کنند.
چندی پیش سازمان غذا و دارو از مستثنی شدن بیماران 
خاص از این مصوبه خبر داد و اعالم کرد که این سازمان 
بودجه ای برابر با هزار و ششصد میلیارد تومان را برای 
حمایت از داروهای بیماران خاص،  اختصاص می دهد. 
اما پس از آن هم اعتراض بیماران همچنان ادامه داشت.

نماینده یکی از تشکل های حامی بیماران ام اس، در 
گفت وگو با خبرنگار سپید، از قطع حمایت مالی سازمان 
غذا و دارو از بیماران ام اس خبر داد و گفت: » با اینکه از 
چند سال پیش هر ماه مبلغ 250 هزار تومان به هر بیمار 
ام اس تعلق می گرفت، )که آن را هر دو ماه  یک بار به مبلغ 
از مدتی  اما  نقدا پرداخت می کردند(  500 هزار تومان 

قبل، این روال متوقف شده و بیماران ام اس برای تامین 
دارو )به خصوص داروهای ربیف، بتافرون و آونکس( با 

مشکالت مالی مواجه شده اند.«
این درحالی است که از سال ها قبل، بحث اضافه کردن 
بیماری های دیگری همچون ام اس، بال پروانه ای، اتیسم، 
بوده و  ... همواره در جامعه پزشکی مطرح  سرطان و 
اینکه  اما  موافقان مخالفان خاص خود را داشته است. 
حمایت از همین 3 بیماری )دیالیزی، هموفیلی و تاالسمی( 
که به دستور مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با عنوان 
»بیماری های خاص« به تصویب دولت ایشان رسید، تا 
چه اندازه مقدور است، موضوعی است که این روزها 
نهادهای دولتی و غیردولتی درباره آن  در دستگاه ها و 
بحث می شود. ازجمله اینکه در مجلس و شورای عالی 
بیمه اقداماتی برای حل مشکالت بیماران صعب العالج و 

خاص، در دست تصمیم گیری است.

بررسی حمایت های دارویی از بیماران خاص 
در شورای عالی بیمه

روز گذشته هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت 
به ریاست وزیر  این شورا و  با حضور اعضای  کشور 
بهداشت برگزار و در خصوص برخی موضوعات بحث 

و تصمیم گیری شد.« 
به گزارش مهر، علیرضا اولیایی منش اظهار داشت: »در 
هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور در مورد 
تعرفه های مراکز درمان اعتیاد، پیوند کلیه، تعرفه مراکز درمانی 
عمومی غیردولتی و همچنین پوشش بیمه ای داروهای غیر 
ژنریک بیماران خاص، بحث و تصمیماتی گرفته شد.« 
وی تصریح کرد: »پوشش بیمه ای داروهای غیرژنریک 
در بند »د« ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید 
قرار گرفته و مقرر شد کارگروهی تشکیل شود و پس از 
بررسی این موضوع، پیشنهادات خود را در جلسات آینده 
شورای عالی بیمه سالمت کشور مطرح کند تا مشکلی 

برای بیماران خاص ایجاد نشود.«
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور یکی 

از موضوعات مطرح شده در این جلسه را تعرفه مراکز 
تشخیصی و درمانی در سال ۹7 عنوان کرد و گفت: »در 
شصت و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور 
در 30 آبان ماه سال جاری، مصوبه ای در خصوص رشد 
تعرفه های پزشکی برای سال آینده به تصویب شورا رسید 
و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شد اما متاسفانه 
این پیشنهاد در بودجه ۹7 برای بیمه ها در نظر گرفته نشد.«

 اولیایی منش یادآور شد: »دستور جلسه آینده شورای 
عالی بیمه سالمت در مورد مکانیزم های مدیریت هزینه های 
دبیرخانه  بود که  نظام سالمت خواهد  غیر ضروری در 
شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف شد جلساتی را 
با سازمان های بیمه گر و ارائه دهندگان خدمات برگزار و 
بخش های هزینه ای که در آن هدر رفت منابع وجود دارد، 

شناسایی و به شورا ارائه کند.«

حمایت از بیماری های خاص در کمیسیون تلفیق
از سوی دیگر نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سال 
۹7 هم موضوع بیماری های خاص، فهرست این بیماری ها 
آنها می شود را در دستور  از  میزان حمایت هایی که  و 
کار خودشان قرار داده اند. سخنگوی کمیسیون تلفیق روز 
گذشته اعالم کرد: »دولت مکلف است بخشی از هزینه 
بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه ای و اوتیسم را مانند 

بیماری های خاص محاسبه و پرداخت کند.«
 علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به نشست کمیسیون 
تلفیق بودجه سال ۹7، اظهار داشت: »دولت مکلف است 
بخشی از خدمات دارویی بیماران نازایی را مشمول بیمه 
سالمت قرار دهد و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام 
اس، بال پروانه ای و اوتیسم را مانند بیماری های خاص 

محاسبه و پرداخت کند.« 
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس گفت: »وزارت 
بهداشت با همکاری سازمان های بیمه گر پایه سالمت مکلف 
است حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به نظام پرداخت 
گلوبال برای حداقل ۱20 خدمت که دارای بار مراجعه و 
هزینه باال دارد اقدام کند.« وی عنوان کرد: »همچنین پرداخت 

سازمان های بیمه گر درمانی و پایه، برای خدمات 
سرپایی و تخصصی، حداکثر ظرف مدت سه ماه 
پس از تحویل اسناد ثبت شده در شهرهای زیر ۱00 
هزار نفر اجرایی شود و پرداخت به ارائه کنندگان 
خدمات در سطوح مختلف و پایه در مناطق فوق 

در اولویت قرار می گیرد.«
یوسف نژاد بیان داشت: »تدوین پروتکل مورد 
نیاز خدمات سرپایی عمومی و تخصصی با استفاده 
از راهنمایی بالینی برای حداقل 70 خدمت ظرف 

مدت 3 ماه توسط دولت ضروری است.«

افزایش فهرست بیماری های خاص 
بدون بودجه مجزا مشکل آفرین است

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی هم روز گذشته درباره این موضوع و مصوبه 
کمیسیون تلفیق بودجه، به اظهارنظر پرداخت و 
گفت: »با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، بیماران 
متابولیک، ام اس، پروانه ای و اوتیسم زیر پوشش 
اما  قرار گرفتند  بیماران خاص و صعب العالج  بیمه ای 
بودجه این بیماران افزایش نیافته و مشکل آفرین است.«

به گزار ایرنا، محمد هادی ایازی با ابراز خرسندی از قرار 
گرفتن بیماری های متابولیک، ام اس، پروانه ای و اوتیسم در 
پوشش بیمه ای بیماران خاص و صعب العالج افزود: »از 
همکاری کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه سپاسگزاریم 
و امیدواریم شاهد پوشش دیگر بیماری های سخت درمان 

در گام های بعد باشیم.« 
ایازی گفت: »در دهه هفتاد طی یک مصوبه بیماران 
پوشش  تحت  هموفیلی  و  تاالسمی  همودیالیزی، 
بیماری های خاص قرار گرفتند که فتح بابی در این زمینه 
بود.« وی با اشاره به بیماری های نقص ایمنی و متابولیک 
افزود: »این بیماری ها هزینه های سنگین اقتصادی، روانی 
و اجتماعی بر خانواده ها، بیماران و نظام سالمت تحمیل 
می کند و از طریق پوشش بیمه ای تا حد زیادی از سنگینی 
بار آن ها کاسته می شود.«معاون اجتماعی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی باید به این مساله توجه کنند. سهمی را که برای 
این امر اختصاص داده اند از ردیف بیماری های خاص و 
صعب العالجی است که قبال در فهرست بیماران خاص 
قرار داشتند و شمار آن ها نیز اندک نیست. به عبارت دیگر، 
مصوبه مجلس بودجه موجود را میان تعداد بیشتری از 
افراد تقسیم می کند.«ذایازی گفت: »مصوبه کنونی باری 
را از دوش بیماری هایی که جدیدا به فهرست افزوده 
شده اند، برمی دارد ولی با کاهش سهم بیماران قبلی، بار 
افزایش  با  را  بیماری ها  آن  دچار  خانواده های  و  افراد 

مواجه خواهد کرد.«
معاون وزیر بهداشت گفت: »باید توجه داشت که برای 
این حمایت از بیماران جدیدی که به فهرست بیماران خاص 
و صعب العالج اضافه می شوند باید بودجه مجزا و افزون 
بر میزان قبل در نظر گرفت تا هم از سهم بیماری های قبلی 
کم نشود و هم سهم بیماری های جدید کفاف درمان و 

مخارج شان را بدهد.« 

معاون بهداشتی وزیر بهداشت:
هر سه هزار نفر تحت پوشش 

یک مراقب سالمت قرار می گیرد
نفر  هزار  سه  هر  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون 
جمعیت شهری، تحت پوشش یک مراقب سالمت قرار می گیرند، 
کشور  در  سالمت  مراقب  هزار   22 حاضر  حال  »در  گفت: 
فعالیت می کنند و مناطقی که کمبود نیرو دارند می توانند نیرو 

کارگیرند.« به 
علیرضا رئیسی در بازدید از مراکز بهداشتی زاهدان افزود: 
اهمیت  دولت  برای  سالمت،  مقوله  در  بلوچستان  و  »سیستان 
بیماری هایی  با  مبارزه  صرف  زیادی  هزینه های  دارد.  ویژه ای 
مانند سل و ماالریا در این استان می شود. بیشتر مبتالیان به این 

هستند.« همسایه  کشورهای  بیگانه  اتباع  بیماری ها 
طرح  در  نفر  میلیون   ۱۱ قرارگرفتن  پوشش  تحت  به  وی 
اشاره کرد و گفت:  بهداشتی  رایگان  تحول سالمت وخدمات 
مرزی  مناطق  در  شناسنامه  بدون  افراد  مشکل  تا  است  »الزم 
هزینه های  تامین  به  نسبت  بیمه  طریق  از  بتوان  تا  شود  حل 

کنیم.« اقدام  آنان 

جمعیت هالل احمر از پرداخت 
مالیات معاف می شود

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »در نشست امروز این 
کمیسیون سوال آقای قاضی پور از وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد.« 
احمد همتی در تشریح دستور کار دیروز )سه شنبه 26 دی ماه ( 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه در 
نشست امروز سوال نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه از وزیر 
جهاد کشاورزی مطرح شد گفت: »قاضی پور معتقد بود وزارت 
جهاد کشاورزی در مورد اپیدمی اخیر در رابطه با آنفلوآنزای پرندگان 
به موقع اطالع رسانی و اقدام نکرده و موجب افزایش تلفات شد.«

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی، افزود: »وزیر 
جهاد کشاورزی به سوال این نماینده پاسخ داد اما به دلیل قانع 
نشدن نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر سوال به صحن علنی 

مجلس ارجاع شد.«
همتی از بررسی طرح استفساریه بند ) 2 ( ماده ) 2 ( قانون مالیات های 
مستقیم در نشست امروز خبر داد و گفت: »در توضیح طرح آمده 
است که سازمان هایی مانند هالل احمر از پرداخت مالیات معاف 

می شود.«
نماینده سمنان در مجلس دهم، ادامه داد: »پس از بررسی نمایندگان 
و گفت وگو با مسئوالن ذیربط گرفته مشخص شد هالل احمر شامل 

این طرح شده و از پرداخت مالیات معاف است.«
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  
از بررسی و تصویب الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
موافقتنامه حمل ونقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات 

خاصی کاربردی برای این گونه جابجایی ها در این نشست خبر داد.«

دفاع اقبال محمدیان از عملکردش در 
جلسه سوال از وزیر بهداشت و درمان

نماینده مردم رامهرمز در مجلس با استناد به اصل 7۹ قانون اساسی 
در خصوص اتفاقات جلسه سوال از وزیر بهداشت و درمان در 

مورخ 24 دی ماه توضیح داد و از عملکرد خود دفاع کرد.
 اقبال محمدیان در جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسالمی، 
گفت: »طرح تحول ناکارآمد سالمت باعث تحمیل بیشتر هزینه 
به وزارت بهداشت شده است. با وجود انجام چندین بار نطق در 
صحن علنی و چند مکاتبه رسمی با وزیر بهداشت و درمان هیچ 
اقدامی برای رفع مشکالت درمانی رامهرمز و رامشیر انجام نشد 
و بیمارستان رامشیر به دلیل کمبود امکانات و نیرو تبدیل به یک 

انبار بزرگ شده است.«
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: »بیمارستان ۱60 
تختخوابی امام خمینی)ره( رامهرمز در سال ۹4 تعطیل و به جای 
آن بیمارستان مادر با ۹0 تخت و با امکانات مستهلک و دست دوم 
متعلق به بیمارستان امام خمینی، افتتاح شد و موجب نارضایتی 
شدید مردم شد. به صورت طبیعی وقتی بیمارستانی جایگزین 
بیمارستان دیگر می شود باید ۱60 تخت داشته باشد و این در حالی 
است که نیاز امروز بنا بر سهم سرانه، 273 تخت است. نباید به 
عقب برگردیم.« وی گفت: »طی این مدت هر شب به دلیل کمبود 
پزشک مراجعات بیماران بین کادر درمانی و مراجعان درگیری به 
وجود می آید. هر چه فریاد می زنیم کسی جوابگو نیست. در کجا 
سراغ دارید که یک پزشک عمومی 500 نفر را ویزیت کند؟ آیا 
امکان تشخیص درد و امکان رسیدگی به درمان درست وجود 
خواهد داشت؟ چرا برای یک سرماخوردگی ساده مردم بیش از 
5 ساعت در نوبت  می نشینند؟  آقای رئیس جمهور شما که قول 
دادید هوای مردم خوزستان را داشته باشید آیا حق مردم خوزستان 
این است که سه بیمارستان رامهرمز و رامشیر 240 پست بدون 
مسؤول داشته باشد؟« محمدیان ابراز تاسف کرد: »عالوه بر مشکل 
بیکاری در حوزه درمان نیز مشکل داریم. مراکز درمانی برای مردم 
مشکل به وجود می آورند. کارگروهی که به رامهرمز اعزام شدند 
از نزدیک حقایق را ببینند و گزارش کاملی ارائه دهند تا با یک 
تصمیم انقالبی این مشکالت رفع شود و اعزام این هیئت متکی 

بر رفع مشکالت مردم شود.«

خانه ملت

خبــر

حمایت از بیماران خاص چقدر ضروری است؟

پول درمان مصدومان ترافیکی در جیب بیمه های تجاری مانده است؛ به طوریکه 
وزارت بهداشتی ها از تأخیرهای ایجاد شده گالیه داشته و ضمن اینکه هشدار 
می دهند که اگر این بیمه ها سهم شان را در درمان رایگان مصدومان ترافیکی 
نپردازند، اقدامات حقوقی را پیش می گیرند، خواهان ورود سازمان بازرسی و 

دیوان محاسبات به این موضوع هستند.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود بیمه های 
تجاری ۱0 درصد از حق بیمه  شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به وزارت 
بهداشت بپردازند تا درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستان های دولتی رایگان 
و مشکالت مردم در این حوزه رفع و رجوع شود. این درحالیست که وزارت 
بهداشتی ها همواره از تأخیر در پرداخت این سهم از سوی بیمه های تجاری 
گالیه دارند و می گویند علی رغم اینکه این سازمان های بیمه گر تجاری ابتدا پول 
را از مردم می گیرند و سپس آنها را بیمه می کنند، اما سهم ۱0 درصدی وزارت 
بهداشت را برای درمان مصدومان نمی پردازند. به طوریکه اکنون بدهی شان به 
وزارت بهداشت به ۱000 میلیارد تومان رسیده است. اما باید پرسید پول درمان 
مردم که قبال به جیب بیمه های تجاری رفته است، در کجا خرج شده و چرا 

آنها هنوز سهم درمان مردم را از این پول پرداخت نکرده اند؟.  
دکتر رضایی، رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از 
سوی بیمه های تجاری، گفت: از سال ۱3۸4 با توجه به مشکالتی که در تامین 
مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمه های تجاری و پایه، برای بیمارستان ها 
و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس در ماده ای تحت عنوان ماده 
۹2 در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند. طبق این قانون بیمه های تجاری 
موظف شدند ۱0 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب 
درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند تا این ۱0 درصد صرف درمان 

مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفه های دولتی شود.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند "ب" 

ماده 37 تکرار شد، افزود: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده 30 قانون 
الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد. بر این اساس بیمه های تجاری موظف 
هستند، ۱0 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت 
بهداشت واریز کنند. البته تفاوت ماده 37 برنامه پنجم توسعه با ماده ۹2 برنامه 
چهارم توسعه این بود که در ماده ۹2 اعالم شده بود بیمه ها پول را از مردم 
دریافت کرده و به وزارت بهداشت پرداخت کنند. این درحالیست که بیمه ها 
همزمان که پول بیمه را از مردم می گرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت 
واریز نمی کردند. به این ترتیب این پول را در حساب های خود نگه می داشتند 

و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز می کردند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اعالم شد 
که همزمان با دریافت پول بیمه از مردم بالفاصله این پول به حساب وزارت 
بهداشت واریز شود. باید توجه کرد که بیمه های تجاری تا زمانیکه پول را از 
فرد نگیرند، او را بیمه نمی کنند. بنابراین آنها پول را از مردم می گیرند، اما آن را 
دیر به حساب وزارت بهداشت واریز می کنند. از طرفی کار وزارت بهداشت 
خدمت رسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی 

را به صورت رایگان در بیمارستان ها درمان می کند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه 
بیمه های تجاری به قانون تمکین نمی کنند، اظهار کرد: به طوریکه اوال همزمانی که 
پول را از مردم می گیرند، نه تنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی کنند، 
بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام می دهند. گاهی هم علی رغم اینکه 
پول را از مردم دریافت کرده اند، اصال ۱0 درصد را به وزارت بهداشت نمی دهند.

تعداد مصدومان ترافیکی در حال افزایش است
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه های تجاری بیش از ۱000 میلیارد 
تومان به وزارت بهداشت بدهکارند، گفت: این درحالیست که مصدومان 
ترافیکی در بیمارستان ها با توجه به شرایط جاده های کشور و با توجه به نوع 
خودروهایمان نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه روزبروز در حال افزایش هستند. 

وزارت بهداشت نیز بنا بر وظیفه، آنها را به صورت رایگان درمان و حتی لوازم 
مصرفی آنها را هم در محل بیمارستان تامین می کند، اما بیمه های تجاری پول 

را از مردم می گیرند و سهم وزارت بهداشت را هم نمی دهند.
وی از اعالم ورشکستگی یکی از این صندوق های بیمه تجاری به نام بیمه 
توسعه، خبر داد و گفت: ما از این بیمه تجاری شکایت کرده ایم و موظف است 
که پول وزارت بهداشت را پرداخت کند. به هر حال اینکه ورشکست شده 
است، دلیل نمی شود که پولی را که از مردم دریافت کرده، ندهد. در حال حاضر 
اگر کسی بخواهد ماشینش را بیمه کند، ابتدا باید پول بیمه را پراخت کرده و 
یا پیش پرداختی بدهد. رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با 
بیان اینکه ما با این بیمه های تجاری جلسه گذاشتیم و مکاتبات فراوانی کرده ایم، 
گفت: اما متاسفانه هنوز اقدام عاجلی برای پرداخت پول وزارت بهداشت از 
سوی آنها انجام نشده است. به هر حال حجم مطالبات وزارت بهداشت از 
بیمه ها افزایش یافته است. بنابراین یا بیمه ها باید از قانون تمکین کنند و پول 
مردم را بابت درمان رایگان مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت پرداخت 
کنند یا اینکه وزارت بهداشت مجبور است اقدامات قانونی و حقوقی در این 
باره انجام دهد. رضایی تاکید کرد: در مواردی که بیمه های پایه در پرداخت 
مطالبات تاخیر دارند، می گویند ما از منابع عمومی دولت پولمان را دریافت 
می کنیم و دولت پولمان را با تاخیر می دهد؛ چراکه نفت ارزان شده و وضعیت 
بودجه مناسب نیست. در نتیجه پول وزارت بهداشت را هم با تاخیر می دهیم. 
این درحالیست که  بیمه های تجاری پول بیمه را ابتدا از مردم می گیرند و 
تاخیرشان در پرداخت پول وزارت بهداشت پذیرفتنی نیست. وی همچنین 
گفت: بیمه های تجاری به تعداد ماشین ها و موتورهایی که در کشو وجود دارد، 
از مردم پول می گیرند، باید پرسید که این پول کجا می رود؟. چرا ۱0 درصد 
سهم وزارت بهداشت را نمی دهند. بنابراین سازمان های نظارتی مانند سازمان 
بازرسی و دیوان محاسبات باید از این بیمه ها حساب رسی کنند تا ببینیم پول 

مردم برای چه مصارفی خرج می شود.

اولتیماتوم وزارت بهداشت به بیمه های تجاری

پول درمان رایگان »مصدومان ترافیکی« کجا خرج می شود؟
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