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رییس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه کرونا 
هنوز ریشه کن نشده اما برخی نامهربانی ها به کادر درمان 

و پزشکان را شاهدیم، در عین حال از تاخیر در اعالم 
تعرفه های پزشکی امسال انتقاد کرد و گفت: ۱۳ روز است 

تعرفه ها تصویب شده اما هنوز ابالغ نشده است؛ این 
اجحاف به جامعه پزشکی است.

گزارش ماهنامه تشخیص ازمایشگاهی، دکتر رییس زاده  به 
در نشست خبری اولین همایش جامع کووید۱۹ نظام پزشکی 
کرونا هستیم.  کاهشی بیماری  گفت: االن در فاز  تهران بزرگ، 

الزم است از زحمات همکارانم در این زمینه تشکر کنم و قدر 
آنها را بدانیم که علیرغم همه مشکالت، ما جزو کشورهای موفق 
کنترل این بیماری بوده ایم. آزمون و خطاهایی داشتیم اما  در 
با تمام مشکالت بیماری بر زمین نماند و در مجموع عملکرد 
موفقی داشتیم.  درست است که باید خطاها بازبینی شود؛ ولی 
هر اقدامی در زمان خود ممکن است الزم بوده باشد هرچند که 

می تواند خطاهایی هم داشته باشد.

تاکید بر تزریق دز سوم واکسن کرونا
کار بسیار  کسیناسیون  ی افزود: دولت جدید در بحث وا و

نیلوفرحسن-کارشناس تجهیزات پزشکی

همایــش

رییس کل سازمان نظام پزشکی:

درمهار کرونا عملکرد موفقی داشتیم
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که  خرداد  و  اردیبهشت  قبل  سال  داد.  انجام  بزرگی 
کشور  بودند،  باال  کسیناسیون  وا حال  در  دنیا  همه 
افکار  فشار  و  بود  درصد  شش  کسیناسیون  وا آمار  ما 
عمومی باال بود و دولت آمد و اقدام بزرگی انجام داد 
یم.  کسیناسیون دار کنون باالی ۸۰ درصد پوشش وا و ا
کسن کرونا آنطور که باید موفق  البته در مورد دز سوم وا
و  است  شده  استقبال  درصد   ۵۰ از  کمتر  و  نبودیم 
کسن  وا تر دز سوم  تزریق هرچه سریع  ما  کید  ا توصیه 
هم  چهارم  دز  یافت  در شرایط  واجد  افراد  از  است. 
کسن اقدام  یافت این وا یم سریعا برای در خواهش دار

کنند.

دو ماه از سال گذشته و هنوز تعرفه های پزشکی ابالغ 
نشده است

نیز  تعرفه های پزشکی  درباره  ادامه صحبت هایش  در  ی  و
کن نشده است و زود است  یشه  کامل ر کرونا  کرد: هنوز  بیان 
برای کم لطفی به کادر درمان و پزشکان. برخی از نامهربانی ها 
و  تمام شود  کرونا  ید داستان  زود است. بگذار که  را شاهدیم 
ید و جایگزین ۳۵۰ هزار نفر  گر خواستید کسانی را بیاور بعد ا
هنوز  و  است  گذشته  سال  از  ماه  دو  االن  کنید.  جامعه  این 
سراغ  را  قشر  کدام  است.  نشده  ابالغ   ۱۴۰۱ سال  تعرفه های 
ارائه دهند؟ ۴۸  قبل  تعرفه سال  با  را  االن خدمات  که  ید  دار
حوزه  به  یال  ر میلیون  صد  چند  ی  روز و  است  گذشته  روز 
سالمت کشور آسیب می رسد که به نفع سازمان های بیمه گر 
است. این اجحاف به جامعه پزشکی است. این تعرفه  ابالغ 
کمتر از تعرفه پیشنهادی شورای  کمتر از تعرفه ۱۴۰۰ و  نشده 
عالی بیمه است. به بهانه این تعرفه برخی رسانه ها چقدر به 
تحویل  نامه ای  امروز  این؟  از  بیشتر  ظلم  و  تاختند  پزشکان 

یم موثر واقع شود. ی دادیم و امیدوار یاست جمهور دفتر ر

پیامدهای نامطلوب رشد تعرفه
رئیس زاده در پاسخ به سوالی درباره تعرفه های پزشکی، در 
که مصوب شد االن یک  کرد: ۲۴ درصد رشدی  کید  ادامه تا
که ابالغ نشده است. همین یک ماه و نیم ۳  ماه و نیم است 
گر ماهی ۲ درصد حساب کنیم  درصد آن را می زند. در واقع ا
عمال می شود ۲۱ درصد رشد تعرفه؛ البته سال ۱۴۰۰ رشد تعرفه 
۲۸.۵ درصد بوده است. قطعا این موضوع پیامد خوبی ندارد. 

در  بویژه  درمان  و  بهداشت  حوزه  که  است  این  پیامد  اولین 
کز  بحث تجهیزات ضعیف تر خواهد شد؛ چون خیلی از مرا
نمی توانند تجهیزات خود را بروز کنند و روش های تشخیصی 
ی  ی کنند که سبب تضعیف بنیه ساختار مورد لزوم را بازساز
با  تعرفه  این  فاصله  دلیل  به  شد.  خواهد  درمان  و  بهداشت 
قیمت واقعی تمام شده باز هم  بهداشت و درمان کشور دچار 
ضرر می شود و خیلی از همکاران ما مطب های خود راتعطیل 
خواهند کرد که این کار شروع شده است و خیلی از خدمات 

ممکن است از دسترس مردم خارج شود.
نقش سازمان های بیمه گر و برنامه و بودجه پیرامون تعرفه ها
ی افزود: نظر ما این است که سازمان های بیمه گر باید به  و
تعهدات خود عمل کرده و منابعشان را بهتر مدیریت کنند تا 
کسانیکه  کمتری به حوزه سالمت و مردم وارد شود. آن  فشار 
۱۰ درصد دفاع می کنند  تعرفه ها مانند  از رشد غیرقابل قبول 
حتما از طرف مردم حرف نمی زنند و حتما از طرف ساختار 
که  کسانی  می کنند.  صحبت  بیمه گر  سازمان های  معیوب 
قرار  یکدیگر  مقابل  را  پزشکی  جامعه  و  مردم  می کنند  تالش 
، سرمایه  دهند دانسته یا نادانسته به نفع سازمان های بیمه گر
کاهش می دهند. تعرفه ها باید به  کشور را  اجتماعی سالمت 

سمت قیمت های واقعی برود.
او درباره جلسات سازمان برنامه و بودجه پیرامون تعرفه ها، 
جدول  بودجه  و  برنامه  سازمان  اردیبهشت  دهم  کرد:  بیان 
به  ایراداتی  ما  کرد.  اعالم  دولت  هیئت  به  را  تعرفه ها  افزایش 
ی و باال و پایین شد ولی ان شاءاهلل  جدول داشتیم که دستکار

جدول ابالغ شود.


