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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

بار سنگین  تعرفه پزشکان  افزایش  درمجلس گفته شد: 
اقشار  بزرگی در حق  بردوش مردم و ظلم  دیگری است 
که  دانید  می  آیا  پرسید:  باید  نماینده  آن  از  پذیر.  آسیب 
که  دانند  می  آیا  مقداراست؟  خانواده چه  پزشکان  درآمد 
)که  را  دستمزدشان  ها  ماه  خانواده،  پزشکان  از  بسیاری 
کمتر از خط فقر است(، دریافت نکرده اند؟ برخی هم از 
این همکاران، با همه عشقی که به کارشان دارند، از ادامه ی 
همکاری سر باز زده اند؟ آیا می دانند درآمد بخش بزرگی 
از همکاران کمتراز کارکنان میانی دولتی هست؟ چرا این 
نماینده نمی داند  که بار هزینه ی درمان  بیماران برپایه ی 
قانون بر دوش دولت است؟  چرا در کشور ثروتمند ایران  
که بزرگترین مخازن نفت و گاز دنیا را دارد، به خاطر گران 
شدن بنزین، باید همه ی  کاالهای  اساسی مردم گران شود، 

اما تعرفه های تشخیص و درمان ثابت بماند؟ 
در این باره معاون  فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
می گوید: اگر قرارباشد تعرفه ها براساس اصول و واقعیت 
تعیین شود، میزان تعیین تعرفه ها با واقعیت تفاوت بسیار 
زیادی دارد، اما سازمان نظام پزشکی براساس شرایط کشور 
است.  کرده  اعالم  را  پیشنهادی خود  تعرفه  واقعیت ها،   و 
او تأکید کرد: براساس شرایط اقتصادی کشور و با توجه 
به اینکه اعتراض هایی در خصوص میزان تعرفه از جامعه 
پزشکی گزارش شده، سازمان نظام پزشکی برخی حداقل ها 
براساس  تا  است  قرارداده  نظر  مد  تعرفه  تعیین  برای  را 

شرایط، تعرفه سال ۹۹ تعیین شود. دکتر جهانگیری در ادامه 
افزود: حقوق کارمندان دولت سالیانه ۱۵درصد افزایش پیدا 
می کند و معتقدم که میزان تعرفه جامعه پزشکی نیز باید به 

همین میزان زیاد شود. 
پزشکی  نظام  سازمان  کل  رییس  ظفرقندی  دکتر  آقای 
ایران در این باره ی  چنین گفت: در خصوص تعرفه ها باید 
خرید  و  استهالک  جمله  از  خدمات  شده  تمام  ی  هزینه 
جلسات  با  که  گیرد  قرار  توجه  مورد   ... و  تجهیزات 
در  موارد  این  شده،  انجام  های  پیگیری  و  عالی  شورای 
پیشنهاد سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه لحاظ 
شده است.وی با بیان اینکه اگر تعرفه ها به مقدار واقعی 
خواهیم  خدمات  کیفیت  افت  شاهد  نشود،  نزدیک  خود 
بود وتاکید کرد: افت کیفیت خدمات به معنای کم کاری 
همکاران پزشک نیست، زیرا آنها همواره به وظایف انسانی 
خود در قبال بیماران عمل می کنند؛ اما نبود بودجه برای 
خرید و به روز کردن تجهیزات و سایر هزینه های جاری 
موجود در مراکز درمانی از کیفیت خدمات خواهد کاست.
 وی همچنین گفت: بن بست هایی که اعالم می شود 
در واقع مسائلی است که وجود داشته و برای خروج از 
آن باید تدابیری اندیشیده و اقدامات الزم انجام شود؛ زیرا 
خواهان افزایش بودجه بخش سالمت هستیم ولی در بودجه 
سال آینده سهمی که برای سالمت درنظر گرفته شده تنها 

۹درصد است.
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افزایش تعرفه ی پزشکی باید هماهنگ با تورم باشد


