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معاون دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت کشور  خبر داد خبـر

افزایش 15 درصدی تعرفه خدمات سرپایی درمان اعتیاد

معاون دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت کشور 
از افزایش 15 درصدی تعرفه خدمات سرپایی 
درمان اعتیاد خبر داد و گفت: »در حوزه داروهای 
درمان اعتیاد نیز متناسب با هزینه ای که سازمان 
غذا و دارو برای همه داروها تعیین می کند، برای 
داروهای مرتبط با درمان اعتیاد نیز هزینه مربوطه 

تعیین می شود.«
به گزارش سپید، سعیدی معنوی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به بررسی و ابالغ نهایی تعرفه 
پیشنهادی خدمات درمان سرپایی اعتیاد، گفت: 
»به طور کلی هر سال که طبق قانون، تعرفه های 
خدمات تشخیصی و درمانی را به تصویب هیات 
وزیران می رسانیم،  بندی درباره تعرفه خدمات اعتیاد 
و سوء مصرف مواد در این تعرفه ها وجود دارد که 
به تفکیک  بخش دولتی و خصوصی اعالم می شود.«
وی افزود: »این تعرفه ها چند سالی بود که بازنگری 
نشده بودند. از طرفی از آنجایی که هزینه داروی 
درمان اعتیاد به شدت افزایش یافته بود و در عمده 
این خدمات هزینه ها به صورت گلوبال محاسبه 
می شد، عمال اتفاقی که افتاده بود این بود که در 
برخی از این خدمات فقط هزینه دارو به تنهایی 
از کل تعرفه ارائه آن خدمت باالتر بود. بر همین 

اساس یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که  بندی در 
مصوبه امسال گنجانده شد، مبنی بر اینکه هزینه های 
دارو به استثنای MMT به صورت جداگانه از سوی 

مراکز ارائه خدمت دریافت شود.«
حاضر  حال  در  بنابراین  اینکه  بیان  با  معنوی 
هزینه خدمات از هزینه دارو جدا شده است و 
به صورت جداگانه از سوی مراکز اخذ می شود، 
افزود: »همچنین بندی اضافه شده است که هزینه 
دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس 
صورتحساب یا فاکتور خرید و متناسب با قوانین 
پوشش بیمه ای از بیمار و بیمه اخذ می شود که در 
تعرفه ها مشخص شده است که چقدر سهم بیمار 
است و چقدر از این هزینه را بیمه باید تقبل کند 
که بر اساس آن تقریبا ۷0 درصد هزینه )تعرفه 
مصوب بخش دولتی( را سازمان های بیمه گر پایه 
می پردازند و 30 درصد هزینه نیز از سوی بیمار 

پرداخت می شود.«
وی تاکید کرد: »البته  بندی وجود دارد  مبنی بر اینکه 
برای معتادان بی بضاعت، بیمه ها 90 درصد هزینه 
)تعرفه مصوب بخش دولتی( را تقبل می کنند که 

شامل کودکان معتاد و... نیز می شود.«
معنوی با بیان اینکه امسال خدمات سرپایی درمان 

اعتیاد مانند آنچه در تعرفه خدمات تشخیصی و 
درمانی شاهد بودیم، بر اساس قانون 15 درصد رشد 
داشته است، گفت: »بنابراین از آنجایی که امسال 
تعرفه ها را 15 درصد رشد دادیم، خدمات درمان 

اعتیاد نیز به میزان 15 درصد رشد کرده  است. از 
طرفی هزینه داروها متناسب با هزینه ای که سازمان 
غذا و دارو برای همه داروها تعیین می کند، برای 

داروهای مرتبط با درمان اعتیاد نیز تعیین می شود.«

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نسبت به ضرب و شتم 
پزشک متخصص هم استانی واکنش نشان داد. 

به گزارش سپید، پرویز یزدان پناه ضمن محکوم کردن این رفتار 
زشت و غیر انسانی، گفت: »از لحظه شنیدن این خبر ضمن تماس 
با دکتر ملک حسینی و دلجویی از ایشان، پیگیری های الزم را از 
طریق استاندار محترم و مراجع قضایی و به خصوص دادستان 
محترم مرکز استان انجام دادیم و قطعا تاحصول نتیجه نهایی، 

پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی ادامه خواهد یافت.«
وی اظهارکرد: »اولین خواسته جامعه بهداشت و درمان برای 
خدمت رسانی به  مردم، داشتن امنیت جسمی و روحی است 
که متاسفانه با این گونه برخوردهای زشت و غیرانسانی، نباید 
انتظار داشته باشیم که پزشکان و متخصصان زبده در استان ما 
ماندگار شوند و قطعا دود این رفتارها به چشم مردم و بیماران 

خواهد رفت.« به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج، یزدان پناه در پایان از مسئولین قضایی استان درخواست 
کرد که به صورت ویژه به این پرونده ورود کرده و با ضاربان 

دکتر ملک حسینی  برخوردی قاطع انجام دهند.
گفتنی است شنبه شب، معاون سازمان نظام پزشکی بویراحمد 
توسط  پزشک متخصص چشم  از ضرب و شتم یک  دنا  و 
همراهان بیمار خبر داد. سیده رقیه پناهی در تشریح جزئیات 
این حادثه گفت: عصر روز شنبه 1۴ تیرماه 99 یک بیمار خانم 
به مطب دکتر ملک حسینی متخصص چشم مراجعه می کند، 
با توجه به اینکه عکس دفترچه با چهره بیمار مطابق نداشت 
منشی دکتر جهت تطبیق از بیمار درخواست کارت شناسایی 
دیگر کرد که خانم بیمار شروع به فحاشی و توهین به منشی 
کرد و مطب را ترک کرد. پس از دقایقی با چند نفر به مطب 

برگشت که همراهان بیمار اقدام به ضرب و شتم منشی دکتر 
کرده اند. در حالی که همراهان بیمار در حال کتک زدن منشی 
بودند دکتر  از اتاقش بیرون می آید که منشی را نجات دهد در 
همین حین همراهان صندلی را بلند می کنند که منشی را کتک 
بزنند که دکتر می خواست صندلی را بگیرد و از کتک خوردن 
منشی جلوگیری کند که با دست دکتر برخورد کرده و دست 
دکتر شکسته می شود و از پشت صندلی به سر دکتر برخورد 

می کند و هم اکنون سر دکتر نیز بخیه شد.«
پناهی تصریح کرد: »دست دکتر ملک حسینی در بیمارستان 
شهید بهشتی یاسوج توسط دکتر باقری عمل جراحی شد و 
در دست دکتر ملک حسینی نیز پین  جاگذاشته شد و متاسفانه 
با این وضع دکتر ملک حسینی تا مدت ها نمی تواند عمل 

جراحی انجام دهد.«

واکنش سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به ضرب و شتم پزشک متخصص


