
صفحه ای   5 نامه  ارسال  با  زالی،  علیرضا  سپید: 
روسای نظام پزشکی سراسر کشور، به رییس مجلس 
خواست تا طبق قانون تشکیل نظام پزشکی، حق 
تعیین تعرفه بخش خصوصی به این سازمان برگردد.

نظام  سازمان  برنامه ریزی  و  نظارت  معاون 
بر مشکالت  تأکید  این خبر و  اعالم  با  پزشکی، 
جدی بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی مهم 
برای دولت، از ارسال نامه درخواست به مجلس 
به منظور بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی 

به سازمان نظام پزشکی خبر داد.
محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی 
باشگاه  با   گفت وگو  در  پزشکی  نظام  سازمان 
حق   بازگشت  اینکه  بیان  با  جوان؛  خبرنگاران 
تعیین تعرفه های بخش خصوصی به سازمان نظام 
پزشکی منجر به افزایش نظارت ها و توسعه خدمات 
مؤثر این بخش در سراسر کشور می شود، افزود: 
در  اسالمی  قانون مصوب مجلس شورای   »طبق 
سال 1383/1/25 تعیین تعرفه های بخش خصوصی 
به سازمان نظام پزشکی محول شد، اختیاری که از 
سال 95 و در طی اجرای برنامه پنجم توسعه از 
این سازمان سلب شد درحالی که همین موضوع با 
ایجاد مشکالت مهمی  کاهش انگیزه برای توسعه 
مناطق  سایر  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
کشور را در نظام سالمت با خود به همراه آورد.«

وی گفت: »حق تعیین تعرفه بخش خصوصی 
نظام پزشکی گرفته شد که  از سازمان  در حالی 
همچنان بخش عظیمی از مشارکت ها برای نظارت 
افزایش  و  اجرا  در  تسهیل  برای  آن  اجرای  در 
شد،  محول  سازمان  همین  به  دقیق،  نظارت های 
آن  روند  در  اختیاری  پزشکی  نظام  که  نظارتی 
تعرفه گذاری ها و اعمال هیچ گونه تغییری به منظور 

اجرای بهتر ندارد.«
نظام  سازمان  برنامه ریزی  و  نظارت  معاون   
پزشکی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی 
دولت  کمک کننده  بازوهای  مهم ترین  از  یکی 
به  کشوری  هر  سالمت  نظام  در  علی الخصوص 
شمار می رود ، گفت: »این در حالی است که با 

ایجاد برخی مباحث در سال 93 ، آن اعتماد الزم 
برای توسعه سرمایه گذاری های  بخش خصوصی 
در نظام درمان شکل نگرفت و به دنبال آن  طی 
یک دهه گذشته هیچ گونه حمایتی از این بخش 
حتی در زمینه بهره مندی از تسهیالت بانکی محقق 
رقابتی  فضای  دیگر  عمال  مشکل  این  با  و  نشد 
الزم برای توسعه بیمارستان ها و افزایش تخت های 
بیمارستانی در سایر نقاط کشور ، به وجود نیامد، 
وضعیتی که هم اکنون منجر به ارسال نامه درخواستی 
آمده  پیش  شرایط  حل  برای  مجلس  ریاست  به 

شده است.«
در این نامه به بند »ک« از ماده 3 قانون تشکیل 
استناد   1383 فروردین   25 پزشکی مصوبه  نظام 
شده است. ماده 3 این قانون، وظایف و اختیارات 

نظام پزشکی است و  سازمان 
در بند مورد اشاره آمده است:
»ک- اظهارنظر و مشارکت 
یا  تعیین  هنگام  به  فعال 
تعرفه های  در  تجدیدنظر 
درماني  و  بهداشتي  خدمات 
بخش دولتي و تعیین تعرفه ها 
در بخش غیردولتی بر اساس 
ضوابط بند  8 ماده 1 قانون 
بیمه همگاني خدمات درماني 
کشور مصوب 3/ 8/ 1373 و 
همکاري با مراجع ذي صالح 

در اجراي آن.
تعهد  درصد  تبصره- 
در  بیمه گر  سازمان های 
قبال تعرفه های فوق توسط 
خدمات  بیمه  عالي  شوراي 
تعیین  همه ساله  درماني 

خواهد شد.«
تعرفه  سر  بر  اختالف 
آن  از  بعد  امسال  گذاری، 
رخ داد که وزارت بهداشت و 
سازمان های بیمه گر به دنبال 
افزایش 12 درصدی تعرفه های درمانی بودند اما 
پزشکان،  نماینده  به عنوان  پزشکی  نظام  سازمان 
افزایش 2۰ تا 3۰ درصدی تعرفه های درمانی را 

مناسب می دانست.
دلیل وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر برای 
افزایش 12 درصدی این بود که بودجه سازمان های 
بیمه گر در سال 1395 رشد 12 درصدی داشت. 
وزارت بهداشت نیز به دلیل تأثیر رشد 2۰ تا 3۰ 
درصدی تعرفه های درمانی بر هزینه های درمانی 
سوی  از  بود.  افزایش  میزان  این  مخالف  مردم، 
دیگر، سازمان نظام پزشکی هم دالیل خودش را 
داشت که اصلی ترین آنها، مالیات پزشکان است 
که از سال 1392 به صورت توافقی، هر سال 2۰ 

درصد به مالیات پزشکان اضافه می شود.

سال گذشته هم نظام پزشکی نسبت به واقعی 
نبودن تعرفه های درمانی مصوب 94 معترض بود 
و عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی و علیرضا 
زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه های 
این  از  رییس جمهور  اول  معاون  به  جداگانه ای 
پزشکی  نظام  هم  امسال  کردند.  انتقاد  تعرفه ها 
نسبت به تعرفه های ابالغی معترض هستند و مثال 
عالی  شورای  نایب رئیس  صاحب الزمانی،  محمد 
سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با مهر اعالم کرد: 
»هر دو بخش دولتی و خصوصی از این تعرفه ها 
برای جامعه  تعرفه  متضرر می شوند و زمانی که 
این  از  نمایندگی  به  باید  می کنیم  تعیین  پزشکی 

جامعه نماینده صنف نیز حضور داشته باشد .«
صاحب الزمانی با اشاره به اینکه هرگونه افزایش 
کار  مستلزم  کشور  در  قیمت  افزایش  یا  تعرفه 
کارشناسی و علمی است؛ بیان داشت: »اگر مبنای 
افزایش یا کاهش قیمت کار کارشناسی نباشد این 
بیراهه رفتن است و افزایش 1۰ درصدی تعرفه ها 
مبنای  هیچ گونه  کرده  تصویب  دولت  هیئت  که 

کارشناسی ندارد .«
مطلبی  وزیران  هیئت  وقتی  اینکه  بیان  با  وی 
را مصوب می کند ، قانون می شود که قابل احترام 
است افزود: »با توجه به تورم موجود در کشور، 
افزایش قیمت کاالها ؛تجهیزات پزشکی و دستمزد 
 1۰ اجرای  مالیات ها  افزایش  همچنین  و  پرسنل 
درصدی تعرفه ها کفاف این هزینه ها را نمی دهد. 
حدود 1۰ ماه است که سازمان های بیمه گر به ویژه 
تأمین اجتماعی مطالبات جامعه پزشکی و تشخیصی 
امور  سازمان  طرفی  از  و  نکرده اند  پرداخت  را 
مالیاتی برای درآمد حاصل نشده از جامعه پزشکی 
مالیات می گیرد که نسبت به سال قبل حدود پنج 

برابر شده است .«
به گفته صاحب الزمانی »نه وزارت بهداشت و 
نه سازمان نظام پزشکی اجرای این تعرفه برایشان 
آسان نیست و با تمام کارهای کارشناسی انجام شده 
و استخراج قیمت تمام شده خدمات هیچ توجهی 

از سوی مسئوالن به رشد منطقی تعرفه ها نشد.«

معاون وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح 5۰۰ تخت VIP زایمان 
در 1۰۰ بیمارستان، )برای اینکه شوهر بتواند در کنار همسر در 
 ICU بیمارستان حضور داشته باشند(، از افزایش 9۰۰ تخت

از جمله 27۰ تخت ICU نوزادان تا پایان امسال خبر داد.
محمد آقاجانی در افتتاح بخش های جدید نوزادان بیمارستان 
اینکه سال گذشته یک هزار و 1۰۰  به  اشاره  با  تهران،  مفید 
تخت ICU در بیمارستان های دولتی کشور افتتاح شد که شمار 
به 6 هزار و 2۰۰ تخت رسید، اظهار  این تخت ها در کشور 
داشت: »امسال هم 136 تخت دیگر تاکنون اضافه شده است 
و تا پایان امسال 9۰۰ تخت ICU دیگر به این بیمارستان ها 

افزوده می شود.«

حق تعرفه گذاری بخش خصوصی را به نظام پزشکی برگردانید
رئیس سازمان نظام پزشکی به رییس مجلس نامه نوشت
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علومآزمایشگاهی

کنگره

ایرنا: استانداردهای اجباری آزمایشگاه های تشخیص طبی در حال 
تدوین است و پس از ابالغ آن، درجه بندی این مراکز از امسال اجرایی 
می شود. محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، خبر از تدوین 
و ابالغ استانداردهای اعتباربخشی و درجه بندی آزمایشگاه ها داد و  
اضافه کرد: »با این کار آزمایشگاه های تشخیص طبی ، درجه های بین 
یک، 2 و 3 دریافت می کنند و مراجعه کنندگان به این مراکز در بدو 
ورود می توانند از درجه آزمایشگاه مطلع شوند، ضمن اینکه تعرفه 
خدمات آزمایشگاه های با درجات مختلف، متفاوت خواهد بود.« وی 
در پاسخ به این پرسش که با توجه به نتایج متفاوت آزمایشگاه های 
تشخیص طبی و اشتباه هایی که در برخی از این مراکز رخ می دهد، 
وزارت بهداشت چه اقدامی برای ساماندهی این آزمایشگاه ها انجام 
داده است، توضیحاتی ارائه کرد. آقاجانی، بروز اشتباه در نتیجه برخی 
آزمایشگاه های تشخیص طبی را رد نکرد و گفت: »وزارت بهداشت از 
گذشته برای نظارت بر فعالیت آزمایشگاه های تشخیص طبی اعم از 
دولتی و خصوصی سیستم کنترل کیفی داشته است.« آقاجانی اضافه کرد: 
»با این کار، کنترل کیفی آزمایشگاه های تشخیص طبی انجام می شود و 
اگر مشکلی باشد، اقدامات الزم برای رفع آن صورت می گیرد.« معاون 
درمان وزیر بهداشت درباره زمان اجرای طرح درجه بندی آزمایشگاه های 
تشخیص طبی هم اظهار داشت: »فعال در مرحله تدوین استانداردهای 
آزمایشگاه های تشخیص طبی هستیم و احتماال این کار بعد از اجرای 

اعتباربخشی بیمارستان های کشور تا آخر امسال شروع می شود.«

مهر: رئیس انجمن آترواسکلروز ایران، با عنوان این مطلب که ساالنه 
بسیاری از ایرانیان به دلیل بیماری های قلب و عروق جان خود را از 
دست می دهند، از بیماری های قلب و عروق به عنوان شایع ترین علل 
مرگ ومیر بشر نام برد و گفت: »طی سه دهه اخیر، شمار دستیاران و 
متخصصین، ابزارهای تشخیصی و دانش پزشکی ایران در حوزه قلب 
و عروق پیشرفت های خوبی داشته است.« مسعود قاسمی با بیان اینکه 
سن ابتال به بیماری های قلبی در کشور کاهش یافته است، یادآور شد: 
»برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی باید در سه جهت اقدام 
مناسب انجام داد. در ابتدا باید »تغذیه« و »تحرک فیزیکی« مردم اصالح 
شود و آنها را به رعایت الگوی غذایی سالم و داشتن تحرک کافی 
تشویق کرد.« او راه دوم را پیشگیری اولیه با دیدگاه پزشکی دانست و 
گفت: »پیشگیری اولیه بدان معناست که باید افراد در معرض خطر را 
شناسایی کرد.« قاسمی پیشگیری ثانویه را سومین راه برای پیشگیری 
از بروز بیماری های قلب و عروق عنوان کرد و گفت: »بیمارانی که 
سابقه جراحی و نارسایی داشتند باید برای پیشگیری از بروز مجدد 

بیماری تحت نظر پزشک باشند.«
هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق با حضور بیش 
از 4۰۰۰ نفر شرکت کننده و به همت انجمن آترواسکلروز ایران در 
روزهای 23 تا 26 شهریور 95 در سالن همایش های بین المللی برج 

میالد تهران برگزار می شود.
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 یک نفرولوژیست  با بیان اینکه مرگ و میر در بیماران مبتال به نارسایی 
کلیه پس از جراحی قلب بیش از سایر بیماران است، یادآور شد: نرخ 
مرگ پس از عمل جراحی 1تا4 درصد است اما باید دانست که اگر 
عمل جراحی به طور اورژانس و با شتاب انجام شود ریسک مرگ 5 

برابر عمل های جراحی انتخابی می شود.
بهروز برومند در آستانه برگزاری هجدهمین کنگره تازه های قلب 
و عروق ایران در این باره گفت: بیماران نامزد جراحی قلب باید از 
شوند.  بررسی  بدن  های  اندام  دیگر  کار  درستی  و  ساختار  دیدگاه 
جراحی قلب مانند هر عمل جراحی دیگر روی سایر اندام های بدن 

پیامدهایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه عملکرد همه اندام های بدن به یکدیگر وابسته است، 
افزود: برای نمونه بیماران با cholestatic jaundice زمینه بیشتری 
برای نارسایی کلیه در پی عمل جراحی قلب دارند، زیرا نزد بیماران با 
سیروز کبد مقاومت سرخرگ ها کم است و فشار خون بیمار پس از 

عمل به هنگام به اندازه افزایش نخواهد یافت.  
این نفرولوژیست در ادامه با بیان اینکه مرگ و میر در بیماران مبتال 
به نارسایی کلیه پس از جراحی قلب بیش از سایر بیماران است، یادآور 
شد: نرخ مرگ پس از عمل جراحی 1تا4 درصد است اما باید دانست 
که اگر عمل جراحی به طور اورژانس و با شتاب انجام شود ریسک 

مرگ 5 برابر عمل های جراحی انتخابی می شود.
برومند با بیان اینکه بیماران با نارسایی کلیه یا دفع زیاد پروتئین از 
گروه بیمارانی هستند که بیشتر از انسان های تندرست نیاز به جراحی 

قلب پیدا خواهند کرد، عنوان کرد: بیماری قلب و رگ ها مهم ترین 
علت مرگ و میر در بیماران با نارسایی کلیه است.

وی افزود: گذشته از آسیب های زیانبار قلب و کلیه روی یکدیگر، 
گاهی بیمارانی که برای بررسی تنگی سرخرگ های اکلیلی قلب آنژیوگرافی 
می شوند، توان کلیه خود را از دست می دهند و بیمار نارسایی کلیه 
در پی کاربرد ماده حاجب پیدا می کند که خود پیامدهای ناخواسته  و 

ناگوار جراحی قلب را بیشتر نموده و بیماریزا است.
این نفرولوژیست در ادامه خاطرنشان کرد: گذشته از این، کاهش یا 
زیادی قند خون و پرفشاری خون همراه بیماری های پیشرفته بازگشت 

ناپذیر کلیه خود جداگانه در این بیماران پیامدهای زیانبار دارند.

دکتر بهروز برومند با توجه به اینکه جراحی قلب بیمار مبتال به نارسایی 
کلیه باید با همکاری متخصص کلیه انجام شود، گفت: جراح قلب گاهی 
با یک متخصص کلیه رایزنی می کند  تا از درستی کلیه مطمئن شوند 
و پس از عمل اگر نارسایی کلیه پیدا شد روشن باشد که نارسائی حاد 
کلیه به  دنبال عمل جراحی پیدا شده است. اگر نارسائی حاد کلیه در 
پی آنژیوگرافی پیش آمده باشد ، بهتر است عمل جراحی انتخابی قلب 

برای زمانی برنامه ریزی گردد که کار کلیه کامال طبیعی شده باشد.
وی افزود: اگر از دید قلب در این بیماران عمل جراحی فوریت 
داشته باشد ناگزیر باید عمل جراحی انجام شود .باید به بستگان بیماران 
گفته شود که پیش آگهی عمل جراحی قلب برای چنین بیماری بسیار 

ناخوشایند خواهد بود.
 برومند در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: اگر فشار خون در 
بیمارانی که دیابت شیرین و نارسایی کلیه دارند بیش از اندازه زیاد باشد 
باید نخست میزان قند خون اندازه گیری شود زیرا گاهی کاهش بیش 
از اندازه قند خون در اثر انسولین می تواند سبب زیاد شدن چشمگیر و 
نگران کننده فشارخون شریانی شود که با دادن قند میزان فشارخون پائین 
خواهد آمد. وی با بیان اینکه دربیماران با نارسایی کلیه نخست باید رنگ 
پوست و مخاط ها را دید که اگر سرخی آن کم باشد نشانه کم خونی 
 ناشی از نارسایی کلیه و کمبود اریتروپوئتیناست، تصریح کرد: پاره ای از 
بررسی ها نشان داده است که در بیمارانی که میزان هماتوکریت بیمار 
پیامدهای ناخوشایند عمل جراحی زیاد تر  کمتر از 26درصد است 

خواهد شد.
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