
2 2
آذر 94

شماره 119

آزمایشگاه ها و اولویت بندی پرداخت ها

دکتر عباس افراه

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

آغاز  از  که  چنان  هم  سالمت،  تحول  طرح  اجرای  از  پس 

ی  سرانه  درآمد  ی  همه  بزرگ  طرح  این  شد،  می  بینی  پیش 

سالمت و بیشتر درآمد سازمان های بیمه گر را ویژه خود کرده 

 و فرو می برد. این طرح ستودنی شتابان و بی هیچ گاید الین یا

"خطوط راهنمای" توانمند ی که در آن اولویت بندی هزینه های 

اجرا  باشد،  شده  مشخص  راستین  نیازهای  ترتیب  به  درمانی 

شد.یکی از کاستی های آن که مایه ی هزینه تراشی می شود، 

پدیده "نیاز القایی" است. اما نیاز القایی چیست؟

 نیاز القایی کارهای اضافی است که برای تشخیص و درمان 

حیاتی نیست وبیشتر نقش آموزش وبا پژوهشی دارد )زیرا در 

یعنی  است(،  آمیخته  هم  در  درمان  با  پزشکی  آموزش  ایران 

سازمان های  درآمد  و  سالمت  ی  سرانه  از  چشمگیری  بخش 

پژوهش  و  آموزش  خرج  است،  درمان  ی  ویژه  که  گر  بیمه 

می شود. گرچه به باور بسیاری از همکاران، این پدیده تنها برای 

درآمد زایی بیشتر است و نه آموزش و پژوهش. 

آفتی  پدیده  این  آن،  چه  و  باشد  درست  این  چه  روی،  بهر 

که  شده  باعث  طرح  این  هزینه  افزایش  است.  طرح  این  برای 

بخش خصوصی، به ویژه آزمایشگاه ها با دیر کرد فراوان سهم 

وحق خود را از سازمان ها دریافت کند. پس از شش هفت ماه 

دیر کرد، امسال آزمایشگاه ها جویای انگیزه ی دیرکرد شدند، با 

پاسخی شگفت انگیز روبرو شدند! یکی از مسووالن گفت که 

پرداخت سهم بیمه ها، بر روی اولویت بندی ها است. 

بیمارستان های  از  پس  خصوصی  های  آزمایشگاه  اولویت 

دولتی، داروخانه ها ... و پزشکان است. شگفتا!! چرا آزمایشگاه 

باید در اولویت بندی پایانی باشد؟ کدام مرکز مانند آزمایشگاه، 

خرید  بابت  ها  شرکت  به  دستی  دو  را  آمدش  بیشتردر  باید 

ها  دستگاه  کالیبراسیون  و  سرویس  مصرفی،  مواد  ها،  کیت 

بدهد؟ کدام کلینیک، باید ده ها میلیون ریال هزینه برق و آب و 

فاضالب بپردازد؟ آزمایشگاه دارای چند ده کارمند فنی، اداری 

ی  ماهیانه  درآمد  به  وابسته  آنها  زندگی  که  است  خدماتی  و 

آنها است که باید به هنگام دریافت کنند. آیا اولویت باالتر از 

پرداخت حقوق این همه کارمند که اگر به موقع حقوق خود را 

دریافت نکنند، از کمترین نیازهای زندگی محروم خواهند شد؟ 

در سال گذشته، چندین آزمایشگاه بسته و یا فروخته شد، چرا؟ 

ناروا،  های  بندی  اولویت  این  با  گر،  بیمه  های  سازمان 

به راستی آزمایشگاه ها را زیر فشار مادی خرد کننده می گذارند. 

آزمایشگاه ها تنها گروهی هستند که درآمد ناخالص آنها آشکار 

است، ولی هزینه ی آن ها نمایان نیست. بدین روی بیشترین 

مالیات برای آزمایشگاه ها بریده می شود. بهر روی همکاران 

آزمایشگاهی سراسر کشور، از مسووالن و سازمان های بیمه گر 

ارجمند در خواست بررسی و بازبینی جستاره های گفته شده ی 

باال را دارند.

                     سرآغاز


