
ضرب االجل بیمه سالمت استان تهران برای پزشکان و مراکز طرف قرارداد

 علی ابراهیمی
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران گفت: »در 
حال حاضر ۷۰ درصد پزشکان طرف قرارداد 
سامانه های  وارد  تهران  در  سالمت  بیمه 
نسخه پیچی  و  نسخه نویسی  استحقاق سنجی، 
الکترونیک شده اند و این رقم باید تا آخر تیرماه 
به صددرصد برسد. همچنین ۸۰ درصد مراکز 
بتوانند  آذرماه  پایان  تا  بایستی  قرارداد  طرف 
الکترونیک  به شکل  پزشکان  که  را  نسخه ای 

نوشته اند، به بیمار ارائه کنند.«
به گزارش سپید، سیدمحمد حسینی در نشست 
شورای اطالع رسانی سازمان بیمه سالمت استان 
تهران، گفت: »با توجه به شیوع بیماری کرونا 
از اوایل اسفند سال گذشته و با توجه به اینکه 
زمان دقیق خروج آن از کشور مشخص نیست، 
کادر درمان و حوزه های وابسته به آن در تالش 
هستند تا ضمن حفظ ایمنی و سالمت جامعه 
به زندگی مسالمت آمیز با کرونا در کنار رعایت 

نکات بهداشتی عادت کنیم.«

پوشش ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری 
بیمه سالمت در تهران

»امروز ۳ میلیون و ۷۰۰  ادامه گفت:  وی در 
بیمه  تهران تحت پوشش  استان  در  نفر  هزار 
این  بیمه شده  تعداد  این  با  و  هستند  سالمت 
استان بیشترین آمار بیمه شدگان سالمت همگانی 

در کشور را دارد.«
حسینی ادامه داد: »در حال حاضر از این تعداد 
نزدیک به ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در تهران 
بیمه سالمت همگانی دارند و حدود ۲۸۰ هزار 
نفر تحت پوشش بیمه روستایی هستند و ۱۱۵ 
هزار نفر نیز در قالب بیمه سایر اقشار شامل 
دانشجویان،  بهزیستی،  مددجویان  ایثارگران، 

طالب و روحانیون تحت پوشش هستند.«
 ۸۸ »در حال حاضر  افزود:  ادامه  در  حسینی 
ارائه  تهران  استان  در  دولت  پیشخوان  دفتر 
مراجعه  با  می توانند  افراد  و  می کنند  خدمت 
به این دفاتر که ۵۸ مورد آن در شهر تهران و 
۳۰ مورد در شهرستان های استان تهران هستند، 

متقاضی دریافت بیمه شوند.«
داد:  ادامه  تهران  استان  بیمه سالمت  مدیرکل 
»در حال حاضر افرادی که فاقد بیمه هستند، 
می توانند با پرداخت ماهیانه ۵۵ هزار و ۷۰۰ 
تومان که برای یک سال معادل ۶۶۸ هزار و 
۴۰۰ تومان برآورد می شود، تحت پوشش بیمه 
سالمت قرار بگیرند و از خدمات مراکز درمانی 

طرف قرارداد بهره مند شوند.«
حسینی در ادامه به درخواست بیمه رایگان و 
آزمون ارزیابی وسع اشاره کرد و گفت: »ممکن 
است افرادی به مراکز پیشخوان دولت مراجعه 
کنند و تقاضا داشته باشند تا بیمه آنها به شکل 
یارانه دولت و یا به عبارتی رایگان پرداخت 

شود. از این رو با خوداظهاری و فعال شدن 
بخش ارزیابی وسع، وزارت تعاون ظرف یک 
ماه نتیجه این درخواست را بررسی کرده و بر 
به شکل  یا  فرد  اعالم شده  اساس دهک های 
از  درصد   ۵۰ پرداخت  شکل  به  یا  رایگان، 
حق بیمه خود و یا بر اساس دهک درآمدی 
با پرداخت کامل حق بیمه، بیمه خواهد شد.«

درخواست ۳۰۵ هزار نفر برای ارزیابی 
وسع

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران تصریح کرد: 
»تاکنون ۳۰۵ هزار نفر درخواست ارزیابی وسع 

داده اند که از این تعداد ۹۲ درصد آنها از طریق 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارزیابی شدند 
و ۲۸۲ هزار نفر پیامک را دریافت کرده و برای 
۷۵ هزار نفر دفترچه بیمه صادر شده است که 
در دهک های  نفر  هزار   ۶۲ نیز  تعداد  این  از 
به  و  بودند  گرفته  قرار  تا سوم  اول  درآمدی 
شکل رایگان بیمه شدند. همچنین حدود دو 
پرداخت  پول  کامل  طور  به  نفر  هزار  سه  تا 
می کنند و حدود ۱۰ هزار نفر ۵۰ درصد حق 
بیمه را پرداخت خواهند کرد. البته درخواست 
مابقی افراد نیز در حال رسیدگی است و نتایج 

آن به زودی پیامک خواهد شد.«
ارزیابی  آزمون  جزئیات  تشریح  در  حسینی 
برخی  همگانی،  بیمه  طرح  »در  گفت:  وسع 
وسع  ارزیابی  درخواست  ثبت نام کنندگان  از 
داشتند که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی طی مدت یک ماه به آنها اطالع رسانی 
شد. البته این روند ادامه دارد و بر اساس تائید 
این وزارتخانه در صورتی که در دهک یک، دو 
و سه قرار گیرند، دفترچه رایگان و در دهک 
دهک های  در  و  بیمه  حق  درصد   ۵۰ چهار، 
تحت  کامل  بیمه  حق  پرداخت  با  نیز  باالتر 

پوشش قرار می گیرند.«
حسینی در ادامه با اشاره به قانون ۱۰ روز انتظار 
پس از بیمه شدن برای استفاده از خدمات بیمه 
سالمت، گفت: »این قانون از سال گذشته اجرایی 

شد، اما با شروع بیماری کرونا و بررسی های 
انجام شده تصمیم گرفته شد تا افرادی که با 
دریافت خدمات  به  نیاز  اورژانسی  مشکالت 
دارند، بتوانند بر اساس مصوبه ای خاص شامل 

این قانون نشوند.«
وی افزود: »این قانون برای آن در نظر گرفته 
شده بود تا مردم عادت کنند پیش از زمانی که 
نیاز به خدمات بیمه ای دارند اقدام به بیمه شدن 
کنند تا گردش مالی بیمه ها به مشکل نخورد.« 
حسینی با اشاره به مصوباتی که می تواند برای 
انتظار ۱۰ روزه را حذف  اورژانسی  خدمات 
اورژانسی  شکل  به  بیماران  »اگر  گفت:  کند، 
به بیمارستان مراجعه کنند با توجه به درجات 
مشخص شده از میزان اورژانسی بودن خدمات 
که توسط پرستار و یا پزشک اورژانس مکتوب 
دولت  پیشخوان  مراکز  به  می توانند  می شود، 
مراجعه کرده و بالفاصله دفترچه بیمه را دریافت 
کنند و دیگر مشمول زمان انتظار نخواهند شد.«
حسینی تاکید کرد: »بنابراین مدت انتظار قانونی 
زمانی نادیده گرفته خواهد شد که بیمار مورد 
یا  بیمارستان   تریاژ  تائید  با  و  بوده  اورژانسی 
برگه شرح حال اورژانس، نیاز به خدمات فوری 
داشته باشد و تنها در این حالت است که فرد 
اورژانس تحت پوشش  به  مراجعه  در هنگام 
قرار گرفته و دفترچه برایش صادر می شود.«

ادامه در صفحه 15 

سیدمحمد حسینی، مدیرکل 
بیمه سالمت استان تهران: امروز 

۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در 
استان تهران تحت پوشش بیمه 

سالمت هستند و با این تعداد 
بیمه شده این استان بیشترین 

آمار بیمه شدگان سالمت همگانی 
در کشور را دارد

شماره 14۱۶۹۰ ۱۶ تیـر ۱۳۹۹

خدمات 100 درصد پزشکان و 80 درصد مراکز 
باید الکترونیکی شود


