دکتر عباس افراه

سرآغاز

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

کاهش ناروای تعرفه ها
سرانجام پس از گذشت بیش از نیمی از سال،
دستورنامهی تعرفه های آزمایشگاهی رسید .از دیرباز
گفته اند ،دیر رسیدن بهتراز هرگز نرسیدن است .اما به
راستی ای کاش ،این یکی هرگز نمی رسید .شگفتا،
از روز آغاز سال نو ،آزمایشگاهیان به سختی قامت
خود را زیر افزایش های گونه گون هزینه ها راست
نگه داشته اند ،به امید اندک افزایشی در تعرفه ها که
شاید بخشی از تورم را پوشش دهد ،ناگه ،مشخص
می شود که نه تنها افزایشی در کار نیست ،بلکه
تعرفه ی بیشتر آزمایش ها هم کاهش یافته است.
چند سالی است که کتاب ارزش نسبی آمریکا
(یا کالیفرنیای سابق) ،پایهی تعرفه ها قرار دارد.
برپایه این کتاب ،هر کاری دارای یک کد جهانی
است .هر کد هم دارای یک نرخ به نام ضریب کا
است .از همان آغاز کارایی این کد و این ضریب،
مایهی گرفتاری های فراوانی برای آزمایشگاه ها
شده است .برای نمونه ،از سویی بیمه ها برای برخی
آزمایش ها به بهانه ی نداشتن کد جهانی ،از پرداخت
تعرفه ی برخی آزمایش ها شانه خالی می کنند .از
سویی دیگر بیمه گزارها (البته بیشتر ،تکمیلی ها) هم
روی نرخ ضریب کا ،همانند دالالن چانه زنی می
کنند .بازهم آزمایشگاه ها که سال ها است با گرباد
استانداردهای گونه گون در حال چرخیدن هستند،

2

2

شهریور 96
شماره 140

کما بیش شکرگذار بودند .حتا با اندک افزایشی هم
دلخوش .اما امسال به راستی سال دشواری خواهد
بود .نه تنها آزمایشگاه ها بلکه برخی رشته های دیگر
به ویژه رشتهی بیهوشی ،دچار ناروایی و کم مهری
وزارتخانه قرار گرفته اند.
نگارنده ،به گواهی همهی آشنایان هرگز رشک بر
نبوده ام ،ولی در شگفتم که چرا وزارتخانه تنها
تعرفهی رشته های غیر تهاجمی را کاهش داده؟
به گفتهی یکی از همکاران ،زیرا این رشته ها مستقیم
و روبرو با بیمار تماس ندارند ونمی توانند مایهی
ناخرسندی بیماران شوند.
به هر روی امیدواریم که دست اندرکاران در این
باره برای آزمایشگاهیان و متخصصان بیهوشی چاره
جویی و بازنگری کنند .بی گمان طرح تحول سالمت
که دستاوردهای بی همتایی داشته ،پیامدهای مادی
دشواری هم به همراه دارد .در این میان آزمایشگاه
بزرگ ترین آماج ترکش های این پیامدها است.
در سایه ی کاهش تعرفه ها ،دیرکرد ساالنه
پرداخت بیمه ها ،به همراه هزینه های سنگین
روزانه و ماهیانه ،آیا دیگر رمقی برای ادامه کار و
سرمایه گزاری های گریزناپذیر پی در پی برای
آزمایشگاه ها می ماند؟

