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عضو هيأت مديره انجمن راديولوژي ايران خطرات 
كاهش غير عادالنه تعرفه های راديولوژي را تشريح 
كرد و گفت: »در صورتی كه تجديد نظری در امر 
تعرفه ها انجام نشود، نبايد انتظار پيشرفت و استفاده 
مطلوب از علم راديولوژی و تصويربرداري تشخيصي 

را در كشور داشت.«
سياست  شوراي  عضو  مقصود،  حاجي  مسعود 
گذاري انجمن راديولوژي ايران اظهارداشت: »سال ها 
و در دوران دولت های مختلف بحث مشکالت حوزه 
بهداشت و درمان و راه حل های مناسب مطرح بود 
تا اينکه در دولت قبل اين مهم با نام طرح تحول 

نظام سالمت صورت گرفت.« 
طرح،  اين  در  اساسی  تغيير  »يک  افزود:  وی 
حذف  و  پزشکی  تعرفه های  اصالح  و  ساماندهی 
پرداختی بيماران تحت عنوان زيرميزی بود كه البته 
بسيار اقدام مناسبی به شمار می رود.« عضو هيات 
»برای  داد:  ادامه  ايران  راديولوژي  انجمن  مديره 
 CPT اصالح تعرفه هاي پزشکي، كتابی به عنوان
كه يک كتاب بين المللی و كارشناسی شده است، 

به عنوان مرجع انتخاب شد.
 اين كتاب كه در حال حاضر در آمريکا مورد 
را  مختلف حوزه سالمت  است، خدمات  استفاده 
ارزش گذاری می كند به اين معنی كه تمام اقدامات 
از كارهای ساده مثل ناخن گرفتن تا جراحی های 
مشخص  ارزش  دارای  يکديگر  به  نسبت  پيچيده 
می شوند و اين ارزش ها با يک عدد تعيين می شوند. 
حاجي مقصود تصريح كرد: »اين كتاب در ايران 
گرفت  قرار  دستکاری  مورد  بومی سازی،  بهانه  به 
كار  اين  تبعيض آميز  و  بسيار سليقه ای  متاسفانه  و 
راديولوژي  جامعه  از  آن  تدوين  در  و  شد  انجام 
آناليز  گواه  »به  افزود:  وی  نشد.«  گرفته  مشورت 
 2/5 از  بيش  راديولوژي  ميانگين خدمات  آماري، 
برابر كمتر از ميزان كتاب مرجع ارزش گذاري شد 
و برخي گروه هاي خاص توانستند كدهاي مربوط 
مرجع  كتاب  ميزان  از  بيش  را  خود  رشته هاي  به 

ارزش گذاري كنند.«
ايران  راديولوژي  انجمن  مديره  هيات  عضو   
گفت: »همه صاحب نظران از جمله اعضاي كميسيون 
پزشکي  نظام  سازمان  رئيس  و  مجلس  بهداشت 
كتاب،  جز  كوچکترين  در  تغيير  هرگونه  معتقدند 
ماهيت آن را مخدوش كرده و اعتبار آن را از بين 

مي برد.«
به  آميز  تبعيض  »نگاه  گفت:  مقصود  حاجي   
كدهای خدمات تخصص راديولوژی آنقدر آشکار 
همکاران  پيگيری های  با  قبل  ويرايش  در  كه  بود 
قلم   18 تنها  نهايتًا  مستندات،  و  آمار  ارائه  و  ما 
 ، تصويربرداری  حوزه  خدمت  صدها  مجموع  از 
مرجع  كتاب  گذاری  ارزش  به  نزديک  و  اصالح 
شد و البته مسئولين قول اصالح ساير خدمات را 

در ويرايش های بعدی دادند.« 
وی بيان كرد: »در حالی كه جامعه راديولوژی 
به  مسئولين  عمل  و  نگاه  اصالح  منتظر  متانت  با 
خدمات آنها بود، متاسفانه آگاه شديم كه شورای 
عالی بيمه در حال كاهش آن تعداد محدود خدمات 
انتخابات  از  قبل  البته  كه  است  قبلی  اصالح شده 
دولت  سوی  از  مکتوب  صورت  به  موضوع  اين 
و  برنامه  رئيس سازمان  نوبخت  و شخص جناب 

بودجه تکذيب شد.«
عضو شوراي سياست گذاري انجمن راديولوژي 
ايران گفت: »ولی در نهايت اين اتفاق در حال وقوع 

است و به طور چشمگيری تعرفه برخي خدمات 
راديولوژی از 25 تا 46 درصد نسبت به سال قبل 
با كاهش رو برو خواهد شد و اين در حالی است 
كه هيچ گونه رشد منفی تورمی كه نداشته ايم بلکه 
اجاره  تا  از حقوق پرسنل گرفته  بسياری هزينه ها 
بها، ماليات، هزينه نگهداری و نوسازی دستگاه ها 
با  مقصود  حاج  داشته اند.«  توجهی  قابل  افزايش 
پرداخت  در  يکساله  حدود  تأخير  اينکه  به  اشاره 
بيمه ها و بلوكه شدن بخشي از دارايي ها نيز جاي 
اين  »مسئولين عنوان می كنند كه  دارد،گفت:  خود 
كاهش تعرفه ها جهت صرفه جويي در منابع بيمه ها 
صورت گرفته كه البته بايد ذكر شود كه هدر رفت 
حوزه ها  اين  در  خبره  كارشناسان  گواه  به  منابع 
نيست و رايگان كردن برخي خدمات گران قيمت 
نظام  به  بيمه ها  بدهي  باعث  كافي  نظارت  نبود  و 

سالمت شده است.« 
دبير انجمن راديولوژي استان مركزي تاكيد كرد: 
»بايد توجه داشت، اگر كمبود منابعي وجود دارد 
گروه  دو  در  تعرفه  كاهش  با  آن  جبران  بايد  چرا 
خاص باشد آيا بهتر نبود افزايش كمتري در تعرفه 
ساير گروه ها اعمال مي شد تا نمود تبعيض آميز اين 

اقدامات كمتر جلوه مي كرد.«
عضو شوراي سياست گذاري انجمن راديولوژي 
ايران گفت: »در حال حاضر ويرايش سوم كتاب 
ارزش نسبی خدمات سالمت آماده شده و جامعه 
راديولوژی و البته ساير گروه ها از جمله همکاران 
متخصص بيهوشی از بابت اجرای آن ناخشنود هستند 
تبعيض آميز  نگاه  كار تشديد  اين  معتقدند  چرا كه 
بين رشته های تخصصي پزشکي است كه متاسفانه 
در موضوعات مختلف حوزه بهداشت و درمان نيز 

شاهد آن هستيم.« 
حاجي مقصود افزود: »چنين نگاهی باعث ايجاد 
اخالل در ارائه خدمات مطلوب تصويربرداري به 
بيماران خواهد شد و قطعًا مشکالت مناطق محروم 
را تشديد می كند.« وی عنوان كرد: »اين كاهش غير 
عادالنه تعرفه های راديولوژي عالوه بر اينکه حوزه 
تصويربرداری تشخيصي را از پيشرفت و بروزرسانی 
مراكز   ورشکستگی  خطر  می دارند،  باز  دستگاه ها 
تصوير برداري را هم تشديد می كند چرا كه تمام 
استفاده در رشته تصويربرداری  دستگاه های مورد 
تشخيصی در حال پيشرفت سريع و داراي قابليت های 
نياز به  فراوان هستند كه برای تهيه و كاربرد آنها 

پرداخت مبالغ باال و البته به دالر داريم.«
 وی اضافه كرد: »درصورتی كه تجديد نظری 
انتظار پيشرفت  نبايد  انجام نشود،  امر تعرفه ها  در 
و استفاده مطلوب از علم راديولوژی را در كشور 
با ارزان  بايد بدانند كه  داشت. از طرفي مسئولين 
كردن يک خدمت با افزايش تعداد درخواست های 
آن روبرو خواهند شد و البته اين موضوع تحميل 
هزينه های گزاف به سازمان های بيمه ای را در پی 

خواهد داشت.«
راديولوژی  انجمن  اينکه  بيان  با  مقصود  حاج 
حفظ  به  راديولوژي  جامعه  دعوت  ضمن  ايران 
خويشتنداري و ارائه خدمات با كيفيت و مطلوب به 
مردم عزيز كشورمان ،گفت: »رايزنی های گسترده ای 
را در سطوح مختلف دولت، مجلس، قوه قضاييه و 
نيز سازمان نظام پزشکی صورت داده ايم و همچنان 

در حال پيگيری اين موضوع هستيم.«
 وی خاطرنشان كرد: »نکته قابل توجه و اميدوار 
كننده اين پيگيری ها و مالقات ها، تاكيد قاطبه مطلعين 

بخش بهداشت و درمان بر اجرای كامل كتاب ارزش 
نسبی خدمات بدون دستکاری سليقه ای است. لذا با 
توجه به واحد بودن نظر اغلب متوليان حوزه سالمت، 
اميدوارم جهت كاهش التهاب ايجاد شده در جامعه 
راديولوژی و ديگر گروه های پزشکي، اقدام عملي 
در أسرع وقت صورت گيرد و در اولين گام دستور 
توقف اجراي ويرايش سوم كتاب تعرفه ها داده شود 
و  بعد از آن در فضاي كارشناسي، نسخه صحيحي 

از كتاب تأليف شود و مورد استفاده قرار گيرد.«
عضو هيات مديره انجمن راديولوژي ايران گفت: 
»البته با آمار و اطالعاتی كه در اختيار نمايندگان 
و  بهداشت  كميسيون  اعضا  چه  مجلس  محترم 
نسبت  آنها  با حساسيت  داديم،  قرار  سايرين  چه 
مواجه  مرجع  كتاب  احتمالي  تحريف  بررسي  به 
گرفتيم،  كه  مثبتی  قول های  با  اميدواريم  و  شديم 
با  ساير طرق،  از  نتيجه  در صورت عدم حصول 
ورود نمايندگان مجلس به اين قضيه و تحقيق و 
هاي  دستکاري  كتاب،  نگارش  روند  از  تفحص 
هدر  از  و  روشن  عمومي  افکار  براي  احتمالي 
رفت بيش از پيش منابع بيت المال در حوزه های 

خاص جلوگيری شود.« 
اينکه  »علی رغم  كرد:  تأكيد  مقصود  حاجي 
همکاران ما با پيش بينی درآمد آتی خود، تعهدات 
مالی در جهت بروزرسانی دستگاه های مطب برای 
به  تعرفه ها  كاهش  اعمال  و  كرده اند  ايجاد  خود 
آنان  معنوی  و  مادی  درگيری های  موجب  شدت 
راديولوژي  جامعه  عمده  دلخوري  شد،  خواهد 
تعرفه  تعيين  مکانيسم  در  عدالتي   بي  و  تبعيض 
خدمات پزشکي است كه اميدواريم با اجراي كتاب 
مرجع بدون دستکاري اين دغدغه برطرف شود.« 

رئیسسازماننظامپرستاری؛
جایگاه پرستاری فراتر از 

کارانه ای است که می دهند
سازمان نظام پرستاری: رئيس كل سازمان نظام پرستاری كشور، 
ابراز اميدواری كرد بعد از انتصاب معاون جديد پرستاری وزارت 
بهداشت، تعامل بيشتری بين اين دو نهاد صورت بگيرد تا مطالبات 
پرستاران محقق شود. علی محمد آدابی در جلسه شورای عالی 
در  كه  جديدی  فضای  در  »اميدواريم  گفت:  پرستاری،  نظام 
وزارت بهداشت ايجاد شده است و پيرو تاكيدات وزير مبنی 
بر تعامل با سازمان نظام پرستاری، بتوانيم با همکاری يکديگر 
به اهداف عاليه پرستاری دست يابيم و مطالبات پرستاران را 
محقق كنيم.« وی ادامه داد: »اگر بين معاون پرستاری و سازمان 
صنفی پرستاران همراهی و همکاری وجود نداشته باشد، دستيابی 
به اهداف و مطالبات پرستاری محقق نخواهد شد.« آدابی بر 
ضرورت استفاده معاونت پرستاری از مشاوره های كارشناسی 
سازمان نظام پرستاری تاكيد كرد و افزود: »سازمان نظام پرستاری 
به لحاظ ماهيتی، بايد از حقوق پرستاران دفاع كند و انتظار می رود 
كاستی های گذشته به نحو مضاعف جبران شود.« وی با اشاره 
به اعالم آمادگی سازمان نظام پرستاری برای تعامل و همکاری 
بيش از پيش با معاونت پرستاری وزارت بهداشت، گفت: »در 
اين مسير، سازمان نظام پرستاری همواره تابع نظرات شورای 
عالی نظام پرستاری بوده و در اين راه سستی نشان نداده است.« 
آدابی افزود: »سازمان نظام پرستاری حسب تالش های موثری 
كه طی دوره حاضر انجام داده است، توانسته در مسير موفقيت 
پرستاری گام بردارد.« وی با عنوان اين مطلب كه شان پرستاری 
فراتر از كارانه ای است كه دريافت می كند، گفت: »پرستاری 
مسير رشد خودش را پيدا كرده و اميدوارم شاهد روزی باشيم كه 
پرستاری به عنوان الگوی انسان سرآمد در جامعه مطرح شود.«

بررسی تعرفه پرستاری در جلسه آتی شورای عالی بیمه
قائم مقام سازمان نظام پرستاری كشور، از موافقت مسئولين 
در  پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه  قانون  بررسی  با  دولتی 
جلسه آتی شورای عالی بيمه خبر داد. محمد شريفی مقدم در 
جلسه شورای عالی نظام پرستاری، گزارش يک ماهه از برنامه 
ها و اقدامات سازمان نظام پرستاری ارائه داد. وی در ادامه با 
اشاره به موضوع تعرفه پرستاری، گفت: »متاسفانه چندی قبل 
خبردار شديم كه پرونده قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را بسته اند، از همين رو در جلسه ای كه در  كميسيون اجتماعی 
دولت داشتيم، اين موضوع را دوباره پيگيری كرديم.« شريفی 
برگزار شد،  قبل  ماه  كه يک  اين جلسه  از  »بعد  افزود:  مقدم 
جلسه ديگری روز گذشته داشتيم كه در اين جلسه مخالفان 
تعرفه پرستاری را متقاعد كرديم كه داليل مخالفت آنها بی اساس 
است و قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی بيمه، اين تعرفه ها 
مطرح و بررسی شود.« وی تاكيد كرد: »اميدواريم رويکرد دوستان 
در شورای عالی بيمه، تصويب اين تعرفه ها باشد تا پرستاران 
را خشنود و خوشحال كنند.« قائم مقام سازمان نظام پرستاری 
همچنين به موضوع بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری اشاره كرد و افزود: »با توجه به موضوعاتی كه پيرامون 
بودجه اجرای تعرفه پرستاری مطرح است، به وزارت بهداشت 
پيشنهاد داديم كه عالوه بر بودجه جاری، 1۰۰۰ ميليارد تومان 
نيز اضافه كنند كه رونوشت اين پيشنهاد به سازمان برنامه و 

بودجه ارسال شده است.« 

نخستین مرکز 
درمان و بازتوانی مادر و کودک 

راه اندازی شد
وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی نخستين 
مركز درمان و بازتوانی مادر و كودک، گفت: »اين مركز نخستين 
با هدف نگهداری زنان آسيب ديده در كنار  مركزی است كه 
فرزندان شان مورد بهره برداری قرار گرفته است.« علی ربيعی 
در حاشيه آيين افتتاح اين مركز افزود: »بايد تالش كنيم تا با 
الگوسازی بيشتر، مراكزی از اين دست در ساير نقاط كشور نيز 
مورد بهره برداری قرار گيرد.« وی بيان كرد: »ظرفيت نگهداری 
و اقامت اين مركز 4۰ مادر و كودک است و زنان و كودكان 
از  ماه   6 تا  ماه  يک  از  می توانند  مركز  اين  به  كننده  مراجعه 
خدمات توانبخشی و ترک اعتياد استفاده كنند.« وی ادامه داد: 
»الگوی بازتوانی مورد استفاده در اين مركز به شکل داوطلبانه 
است و سرانه يک ميليون و 1۰۰ هزار تومان برای هر مادر و 
كودک به شکل ماهيانه در اين مركز پيش بينی شده است.« وزير 
رفاه با اشاره به استقرار تيم پزشکی، مشاوره و توانبخشی در 
مركز درمان و بازتوانی مادر و كودک، تاكيد كرد: »با توجه به 
طرح بهزيستی برای توجه به هزار روز اول زندگی هر كودک 
اين مركز می تواند مهمترين روزهايی كه هر فرزند بايد در كنار 
مادر بگذراند را برای كودكانی كه مادر معتاد و يا آسيب ديده 
دارند، فراهم كند.« وزير رفاه گفت: »نيروی انتظامی، دستگاه 
قضايی و بهزيستی تعامل خوبی با وزارت كار و رفاه اجتماعی 
برقرار كرده اند و با برنامه ريزی هايی كه انجام داده ايم تالش 
می كنيم تا مردم و سازمان های مردم نهاد را در اين فرآيند دخيل 
كنيم.« ربيعی افزود: »امروزه مسئله اعتياد تنها در ارتباط با فقر 
و نابرابری تعريف نمی شود بلکه يکی از مهمترين داليلی كه 
افراد يک اجتماع به سمت اعتياد گرايش پيدا می كنند مسئله 
تنش های اجتماعی،  ناآرامی و نبود امنيت روانی است كه در 

جامعه ما نيز ديده شده است.« 

اخبار

مهر: رئيس كل سابق سازمان نظام پزشکی ايران درباره اظهارنظر رئيس 
كميسيون بهداشت مجلس مبنی بر اينکه مصوبه تعرفه های ۹6 بدون امضای 

او فاقد اعتبار است، توضيحاتی ارائه داد. علی رضا زالی، گفت: »موضوع 
تعرفه های پزشکی بر می گردد به اسفند ۹5 كه سازمان نظام پزشکی به 
نمايندگی از جامعه پزشکی، ويرايش كتاب ارزش گذاری خدمات سالمت 
را موكول به اخذ نظرات انجمن های تخصصی كرده بود و از همين رو، ما 

با تعرفه های مصوب مخالف بوديم.« 
وی ادامه داد: »وقتی مصوبه تعرفه ها به دولت رفت، بنده با نامه نگاری هايی 
كه انجام دادم، نکاتی را پيرامون روند تصويب تعرفه ها بدون اخذ نظرات 

انجمن ها، عنوان كردم.« 
زالی افزود: »بنده در اين نامه نگاری ها تاكيد كردم هر گونه فرايندی كه 
منجر به تقليل هزينه ها و تعرفه ها بشود، سازمان نظام پزشکی با آن موافقت 
ندارد و از همين رو، در آستانه انتخابات رياست جمهوری، نامه ای به آقای 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، نوشتم و گفتم كه چنين تصميمی 
باعث سلب  و  داشته  دنبال  به  اجتماعی  و  بازتاب های سياسی  می تواند 

اعتماد جامعه پزشکی شود.«
 رئيس كل سابق سازمان نظام پزشکی ايران با تاكيد بر اينکه پيشنهاد مشخص 

براساس  ما در همان زمان، ترجمه كتاب ارزشگذاری خدمات سالمت 
ويرايش سال 2۰16 بود، تصريح كرد: »ما عنوان كرديم كه ترجمه كتاب 
بر اساس سال 2۰16، به عنوان فصل الخطاب تعيين تعرفه ها پذيرفته شود 
و قرار بود بين وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، يک 
همگرايی اتفاق بيافتد.« زالی ادامه داد: »ما معتقديم با ويرايش سال 2۰16، 
به عدالت بين رشته ای نزديک تر خواهيم شد و شاهد وفاق و همگرايی 

تکنيکی در تعيين ارزشگذاری خدمات پزشکی خواهيم بود.« 
به گفته وی، آخرين ترجمه كتاب تعرفه ها مربوط به سال 1۳84 بوده و 
می بايست مجدداً ترجمه شود. زالی افزود: »بنده همان زمان در پی نوشت 
نظرات  كه  عنوان كردم  آن موجود است،  تعرفه ها كه مستندات  مصوبه 
انجمن های بيهوشی، داخلی، آزمايشگاه ها، راديولوژی و اطفال، در اين 
زمينه بايد اخذ شود. ولی آنچه مصوب شده است، مغاير با خواسته سازمان 
نظام پزشکی است.«  وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت با سازمان 
نظام پزشکی در اين مسير، تاكيد كرد: »متاسفانه هر كدام از ما در شورای 

عالی بيمه تنها يک رأی داريم.« 

روايترئیسسابقنظامپزشکیازتصويبتعرفهها

مخــــــالــــــف بودیم
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