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 با اندك افزايشى در قيمت ارزهاى بيگانه، فروشنده ها 
ــكى را باال  ــگاهى و پزش ــگ نرخ كاالهاى آزمايش بى درن
ــده و خريدهاى  مى برند. اين پديده براى كاالهاى انبار ش
گذشته  و پيش ازافزايش، نيز به انجام مى رسد. آزمايشگاه،  
ــت كه پايبند به  نرخ هاى پذيرفته شده  ــته اى اس تنها رش
ــالى يك بار ، آن  ــت. از آنجايى كه نرخ ها س همگانى اس
ــم كمتر از نرخ تورم، و دير تر از ديگر گروه ها، دگرگون  ه
ــه ى  افزايش ارزها،  ــا در هنگام ــگاه ه ــود، آزمايش مى ش
ــا با هزينه ها  ــدن در آمده ــواره دچار چالش تراز  ش هم
هستند. بيش از سه ماه است كه كاهش درصد چشمگيرى 
ــانى ارزها گذشته است، ولى نرخ باالى  در افزايش كهكش
ــازمانى   ــت. گويا نهاد يا س كاالها همچنان پايدارمانده اس
ــدگان اين كاالها  ــازندگان و واردكنن ــت كه بر كار س نيس
ــويى ديگر بسيارى از بيماران به ويژه  ديده بانى كند. از س
ــتگان  توان پرداخت هزينه ى تشخيص و درمان  بازنشس
ــم به راه گرفتن «كارت طاليى»  ندارند. بازنشستگان چش
ــته با اعالم تعرفه هاى تازه،  ــال گذش ــتند. در پايان س هس
ــووالن وزارت بهداشت و بيمه ها وعده افزايش نيافتن  مس
ــهم مردم از هزينه هاى درمان را دادند و اين كه بيمه ها  س
ــد. اما امروز و  ــا را بر دوش مى گيرن ــش تعرفه ه بارافزاي
ــال، بيماران در بيمارستان ها  ــت ماه  از س ــت هش با گذش
ــاى بيمه  ــتن دفترچه ه ــت داش ــا با در دس و داروخانه ه

ناكارآمد، براى درمانشان هزينه هاى ميليونى مى پردازند. 
ــكى و  ــته ، نهش گروه پزش ــه در دهه ى گذش رويهمرفت
ــامانى و  ــگاه ها ، بيش ازپيش دچار نابس ــه ويژه آزمايش ب
ــت. در اين ميان، يكى از بيمه هاى   ــته اس نا هماهنگى گش
ــت. بى گمان،  ــى»  اس ــمند: « كارت طالي ــى ارزش تكميل
ــردم به اين گونه  ــته خواهد بود، اگر همه م ــيار شايس بس
ــى داشته باشند. اما يكى از ستون هاى بنيادين  بيمه دسترس
ــت. در برخى  ــيوه ى انجام آن اس ــانى در ش بيمه ها، يكس
ــيارى ازكشورهاى  ــتراليا و بس ــورها (مانند كانادا، اس كش
ــه بيمه ى درمانى  ــردم داراى يك گون ــى)  همه ى م اروپاي
هستند. گوناگونى بيمه ها نشان سستى و نبود چهارچوب 
ــته و شايسته است. در سال 2000 ، جايگاه سامانه ى  بايس
ــتى يكصد و نود و يك كشور جهان را رتبه بندى  تندرس
ــه بود. فرانسه  ــورما در پله ى نود وس كردند. جايگاه كش
ــى ام و اياالت متحده در رتبه ى سى و  ــت، كانادا س نخس
ــال به امروز دگرگونى هايى بسيارى در  هفتم بود. از آن س
ــت. بى گمان ايران از نگر دادگرى در  جهان روى داده اس
ــترى كرده است. تنها راه درست  زمينه ى درمان، افت بيش
ــور ما، يكنواخت شدن بيمه ها  بيمه هاى درمانى براى كش
براى همه ى مردم و پرداخت بيش از هشتاد درصد هزينه 

از سوى دولت است. 
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