دکتر عباس افراه

سرآغاز

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

روز پزشک خجسته باد
امروز که این سخن را می نگارم ،روز اول شهریور و
روز پزشک است .زاد روز پورسینا است .این روز برهمهی
پزشکان مردم دوست ،خجسته باد .بار دیگر وزیر فرهیخته
بهداشت ،سکان پزشکی ایران را رها نکرده به دست گرفت.
امیدواریم در این دوره کاستی های دوره پیشین را برطرف و
معاونان و مدیران کارشناس و درد آشنایی بر سر کار بیاورد.
طرح تحول سالمت که به راستی طرح بسیار بزرگی است
در دوره پیشین آغاز شد .با همه ی بزرگی ولی بی گمان
دارای کاستی های چشمگیری است .او در روز خبرنگار،
برنامه ی خود را چنین بازگو کرد" :از جمله برنامه های ما
ضمن ادامه طرح تحول سالمت ،مرتفع کردن کاستی های
آن با کمک خبرنگاران و دوستان منصف و منتقد و تالش
برای تامین منابع پایدار است" .همچنین افزود" :برای پایداری
منابع سالمت به کمک رئیس جمهور نیاز داریم که امیدواریم
درصد روز اول دولت به نتیجه برسد" .
وی بیان کرد ":اجرای پزشک خانواده نظام ارجاع و پرونده
الکترونیک را در دستور کار داریم؛ مهم ترین کار ،تداوم
و ارتقای طرح تحول در قالب برنامه ششم توسعه و نظام
ارجاع و استقرار آن که البته بسیار مشکل است" .در جایی
دیگر آقای وزیر فرموده است" :از بین بردن زیر میزی جزو
افتخارات ما است .هر چقدر که آنها ناراحت باشند ما اص ً
ال
اشکال نمیگیریم که این کارها را در این دوره انجام دادیم البته
امیدوارم ادامه پیدا کند" .آقای وزیر در بارهی تالش کارکنان
نظام سالمت گفت" :رقم درآمد کارگزاران نظام سالمت برای
دولت ۲۶ ،هزار میلیارد تومان است که اگر کل بودجه دولت
را  ۲۱۰هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ،بیش از  ۱۰درصد
کل درآمد دولت از محل تالش کارکنان نظام سالمت تامین
می شود و در واقع خدمات و فروش خدمات کارکنان نظام
سالمت است که امروز چرخ بیمارستان ها را می چرخاند".
وی با اشاره به دیرکرد پرداخت ها از سوی بیمه ها گفت:
"درست نیست که بیمهها حق شرکت های دارویی ،تجهیزات
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پزشکی و پرستاران ،پزشکان ،متخصصان علوم آزمایشگاهی،
رادیولوژی و پیراپزشکان را هر زمان که خواستند پرداخت
کنند و بابت تاخیر هیچ جریمه ای هم نپردازند .وی افزود:
بر اساس قانون بیمه سازمان های بیمهگر باید بالفاصله بعد
از دریافت اسناد مالی مراکز درمانی ۶۰ ،درصد مطالبات را
پرداخت کنند و  ۴۰درصد دیگر را نیز باید ظرف سه ماه
بپردازند و اگر این پرداخت بیش از سه ماه تاخیر داشت باید
معادل نرخ بهره ،جریمه پرداخت کنند".
وی خاطرنشان کرد" :درحال حاضر بیمهها حدود
۱۰هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی و بیمارستان ها
بدهکارند .باید دولت و مجلس مادهای را تصویب کنند که
بر اساس آن اگر بیمهها تاخیری در پرداخت داشتند ،بتوانیم
جریمه دیرکرد را از حسابشان برداشت کنیم ".به گفته وزیر
بهداشت ،دولت با اجرای طرح تحول سالمت ،کار بزرگی را
شروع کرد که حاصل آن افزایش رضایتمندی مردم است و
این طرح سه هدف اصلی داشت که شامل کاهش پرداخت
از جیب مردم برای درمان ،افزایش دسترسی مردم به خدمات
سالمت و توسعه زیرساخت های نظام سالمت است .اکنون
هر کسی میتواند ارزیابی کند که تا چه حد به این اهداف که
 ۲۱اسفند  ۹۲در دولت تصویب شد ،دست یافتهایم.
البته با وجود خرسندی آقای وزیر از درمان ،در باره آموزش
پزشکی در نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
چنین بیان کرد" :ما  1500عضو هیات علمی جذب کردهایم
در حالی که  10هزار نفر هیات علمی نیاز داریم و مجلس
و سازمان امور استخدامی باید در این زمینه کمک کنند....
در طول  4سال گذشته حتی خیلی از فضاهای آموزشی به
فضای درمانی تبدیل شد .بنابراین در این حوزه فقیر هستیم".
در پایان ،با امید کامیابی جناب وزیر در برنامه هایشان،
امیدواریم معاون درمان وزارتخانه این دوره با گرفتاری و
چالش های آزمایشگاهیان بیشتر آشنا باشد و مانند برخی از
پیشینیان ،طرح های ویرانگرانه ای در سر نداشته باشد.

