
نظام  عمومی  مجمع  رییسه  هیات  عضو 
پزشکی با اشاره به معضل تکراری و مزمن 
تعرفه های پزشکی در ایران، بیان کرد: »مبانی 
تا  باشد  باید دقیق و درست  تعیین تعرفه 
با  پزشکی  خدمات  تمام شده  هزینهأهای 
تعرفه های مصوب همخوانی داشته باشند.«
به گزارش سپید، عباس آقازاده مسرور با 
اشاره به مهجور ماندن و غفلت از قانون در 
تعیین تعرفه ها اظهار کرد: »این اشتباه است 
که با افزوده شدن تورم به قیمت تعرفه سال 
قبل، تعرفه سال جدید اعالم شود، در حالی 
که از سال 90 روشی برای محاسبه تعرفه ها 
در سازمان نظام پزشکی که مورد قبول شورای 
عالی بیمه و وزارت بهداشت اتخاذ شد که 
تعرفه ها بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده 

واقعی خدمات پزشکی تعیین شود.«
هزینه های  شفاف سازی  بر  تاکید  با  وی 
آنها  شده  تمام  بهای  و  پزشکی  خدمات 
برای مردم ، افزود: »برای محاسبه تعرفه ها 
باید دو جزء اصلی اعم از جزء فنی و جزء 
حرفه ای را درنظر گرفت که بخش فنی متاثر 
از تورم سالیانه و جزء حرفه ای متاثر از رشد 
حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در 

سراسر کشور است.«
رئیس نظام پزشکی چالوس، ضمن انتقاد از مهجور 
ماندن و غفلت از قانون در تعیین تعرفه های پزشکی، 
تصریح کرد: »باتوجه به قانون بیمه همگانی مصوب 
سال 73 و همچنین بند 9 احکام دائمی)مواردی از 
قوانین توسعه چهارم، پنجم، و ششم هستند که تکرار 
شده و بعنوان احکام دائمی تلقی می شوند( مبانی اصلی 
محاسبه تعرفه طبق روش ذکر شده، باید انجام پذیرد.« 
متشکل  بیمه،  عالی  شورای  »اعضای  کرد:  بیان  وی 
از نمایندگان سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت، 
سازمان نظام پزشکی و وزارت رفاه و کار و تامین 
قانون  مطابق  شورا  این  اعضای  که  است  اجتماعی 
»باید« هر سال تعرفه های سال آینده را معادل با رشد 
جزء فنی و حرفه ای محاسبه کنند تا از ابتدای سال 
جدید تعرفه های جدید اعمال شود که متاسفانه معموال 

تعرفه های تعیین شده با این قانون مطابقت ندارند.«
آقازاده  به نامه ای که قبل از پایان سال 97 از طرف 
با  و  بیمه  عالی  شورای  برای  ظفرقندی  محمدرضا 
موضوع تعیین تعرفه های عادالنه در سال جدید ارسال 
شد، اشاره کرد و گفت: »باتوجه به نوسانات ارزی و 
اتفاقات پس از خروج آمریکا از برجام در مهرماه سال 

97، بسیاری از خدمات پزشکی با تعرفه های موجود 
بهداشت،  وزارت  اساس  این  بر  و  نبود  امکان پذیر 
شورای عالی بیمه و نظام پزشکی تصمیم به افزایش 
5/5 درصدی تعرفه ها در 6 ماه دوم سال گرفتند که 

متاسفانه این تصمیم اجرایی نشد.«
عضو هیات رییسه مجمع عمومی نظام پزشکی ادامه 
داد: »اکنون، در آغاز سال 98 باتوجه به تورم، نوسانات 
ارزی و اعمال نشدن افزایش 6 ماه دوم سال گذشته 
و نبود تعرفه های منطقی طی سالیان دراز، قیمت تمام 
شده واقعی خدمات پزشکی فاصله زیادی با تعرفه های 
موجود دارد که همگی بر این مهم واقف هستیم که 
جبران این فاصله و ایجاد تعرفه واقعی در یک سال 
امکان پذیر نخواهد بود اما باید به سمت شفاف سازی 
یادآور  کنیم.«وی  تعرفه های واقعی حرکت  تعیین  و 
شد: »پس از اعالم تعرفه های جدید برای سال 98، 
دکتر ظفر قندی طی نامه ای این مشکل را برای دکتر 
جهانگیری تشریح کرده و معترض شدند که  از ابتدای 
سال معادل این جزء فنی و حرفه ای باید افزایش تعرفه 
داشته باشیم اما متاسفانه تعرفه های جدید هیچ مطابقتی 
به صبوری جامعه  اشاره  با  آقا زاده  نداشت.«  اینها  با 
پزشکی و همدلی آنها با وضعیت مردم ، اظهار کرد: 

»در حال حاضر علی رغم اجحاف های اعمال شده در 
معیارهای  با حداقل  آنها  نبودن  و همخوان  تعرفه ها 
جامعه و تورم، پزشکان خواستار واقعی شدن و افزایش 
ناگهانی تعرفه ها نیستند اما جامعه پزشکی توقع دارد تا 
تصمیم گیران جامعه در مسیر شفاف سازی و محاسبه 

تعرفه های منطقی گام بردارند.«
این پزشک خانواده گفت: »نبود تعرفه های واقعی و 
بین قیمت تمام شده خدمات پزشکی و  فاصله زیاد 
تعرفه های موجود، قطعا به ضرر مردم و بیماران است 
ملزومات  و  مواد  برخی  تهیه  شرایط  این  با  چراکه 
پزشکی امکان پذیر نبوده و یا با تاخیر و خسران در 
دریافت کارانه نحوه ارائه خدمات و سطح خدمات 
کاهش یافته و در پی آن جامعه پزشکی هم متحمل 

ضرر و زیان می شوند.«
رییس مجمع عمومی درخصوص مشکالت پزشکان 
خانواده مازندان و فارس پیرامون تعرفه ها، عنوان کرد: 
»تعرفه های پزشکان خانواده که سرانه نامیده می شود 
در سال 95 هیچ افزایشی نداشت و در سال های 96 
و 97 هم برای جبران کمبود آن اقدامی انجام نشد و 
باتوجه به اینکه پزشکان خانواده مطب های شخصی 
خود را به پایگاه های پزشک خانواده تبدیل کردند و 

شورای  بررسی های  براساس  همچنین 
عالی بیمه بالغ بر 70 گونه هزینه برای 
مطب یک پزشک عمومی درنظر گرفته 
شده. این افزایش نیافتن سرانه به ضرر 
و  هزینه ها  پاسخگوی  و  بوده  پزشکان 

تورم موجود نیست.«
وی در ادامه بیان کرد: »باتوجه به محاسبات 
کمیسیون تعرفه سازمان نظام پزشکی که 
برای شورای عالی بیمه ارسال شده؛ باید 
سرانه حداقل 40 درصد افزایش یابد تا 
به نقطه صفر برسد و خدمات در سطح 

خوبی به مردم و بیماران ارائه شود.«
وی تصریح کرد: »هدف اصلی از وجود 
تصمیم گیران حوزه بهداشت و سالمت 
بهداشت  نظام پزشکی ، وزارت  از  اعم 
و .... سالمت جامعه ایران است که باید 
با اتخاذ تصمیمات به موقع و درست در 
راستای افزایش سالمت مردم تالش کنند.«
وی مشکالت حوزه بهداشت و درمان 
اعم از ورشکسستگی و بحران ساختاری 
بی رویه  مصرف  بیمه گر،  سازمان های 
اقدامات غیرضروری  دارو، درخواست 
اشکاالت  از  ناشی  را   ... و  تشخیصی 
ساختار نظام سالمت دانست و افزود: »با استقرار نظام 
ارجاع و پزشک خانواده در سراسر کشور و همچنین 
ایرانی،  هر  به  الکترونیک سالمت  کارت  اختصاص 
می توان با نسخه نویسی و ارجاع الکترونیک عالوه 
بر سهولت انجام خدمات، در کاهش میزان مصرف 
بیش از حد دارو، کاهی مراجعه بیهوده به متخصصین 
افزایش ارزش کار متخصصین،  و فوق تخصص ها، 
همچنین  و  غیرضروری  تشخیصی  اقدامات  کاهش 

کنترل بیمه کشور هم اثرات مثبتی گذاشت.«
عضو هیات رییسه مجمع عمومی با بیان اینکه در گذشته 
عزم جدی برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده 
در وزارت بهداشت وجود نداشته، گفت: »باتوجه به 
شرایط موجود، دوره وزارت دکتر نمکی که به عنوان 
نظام سالمت جامع نگر و سالمت محور شناخته شده، 
امیدواریم با همکاری هم نظام ارجاع به طور کامل در 
کشور مستقر شود.« وی در پایان خاطرنشان کرد: »قطعا 
وقتی به آینده دلخواه مبنی بر نظام ارجاع، تعرفه های 
واقعی و کارت سالمت الکترونیک برسیم، عالوه بر 
کاهش هزینه ها و جلوگیری از اسراف منابع، پول موجود 
بیمه گرها  و  شده  هزینه  درست تر  سالمت  نظام  در 

پاسخگوی پرداخت تعرفه های واقعی خواهند بود.«

قشالقی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی:

 پلمب کردن مطب 
به دلیل نبود کارتخوان 

نه قانونی است نه اخالقی
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به مباحثی 
نصب  عدم  صورت  در  پزشکان  مطب  پلمب  امکان  بر  مبنی 
درست  اخالقی  نظر  از  نه تنها  کردن  »پلمب  گفت:  کارتخوان، 

نیست، بلکه قانونی هم نیست.«
شخصا  »بنده  داشت:  اظهار  قشالقی  حسین  سپید،  گزارش  به 
معتقدم که نفس نصب کارتخوان جنبه رفاهی دارد، اتفاقا نصب 
مثال  عنوان  به  دارد.  جامعه  برای  هم  زیادی  فواید  کارتخوان 
مردم  و  می شود  کمتر  دولت  برای  پول  توزیع  و  چاپ  هزینه 
پول آلوده ای که ممکن است ناقل بیماری ها باشد را کمتر حمل 
می کنند. در همه جای دنیا کارت ها جا افتاده اند. بنابراین جامعه 
پزشکی یا سازمان نظام پزشکی مقاومتی روی این موضوع ندارد، 
بلکه معتقد است که این موضوع ضرورت هم دارد، اما مساله  
این است که موضوع نصب کارتخوان به گونه ای مطرح شد که 
به جامعه پزشکی بر خورده است. اینکه می گویند پزشکان ملزم 
به نصب کارتخوان هستند، درست نیست. این اقدام باید برای 

همه صنوف انجام شود.«
کردن  »استثناء  گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  شورای عالی  عضو 
به  نزدیک  که  کرد  توجه  باید  می کند.  ایجاد  شائبه  یک صنف 
85 تا 90 درصد مراکز درمانی و پزشکان ما کارتخوان داشتند و 
واقعا کارتخوان را وسیله ای رفاهی دانسته و برای خودشان هم 
راحت بود؛ چراکه دیگر پول جابجا نمی کردند. اما استثناء کردن، 
باعث شد به همه جامعه پزشکی بر بخورد و با خود بگویند چرا 

قانون گذار چنین استثنایی می کند.«
وی با اشاره به مباحثی مبنی بر امکان پلمب مطب پزشکان در 
صورت عدم نصب کارتخوان، گفت: پلمب کردن نه تنها از نظر 
اخالقی درست نیست، بلکه قانونی هم نیست. فرض کنید که 
امروز من مطب دارم و قانونی را که وضع شده اجرا نکرده و 
بنابراین درست است که  پروانه مطب دارم.  اما  نقض می کنم،  
مقررات نقض شده، اما بالفاصله نمی توان مطب را پلمب کرد؛ 
بلکه باید طرح دعوی شود و مورد بررسی قرار گیرد و سپس 
اقدام شود. زمانی می توان یک مرکز درمانی را که دارای پروانه 
امنیت  یا کار خالف  بدانند که در آنجا  است،   پلمب کرد که 
کشور انجام شده و یا سالمت شهروندان به خطر می افتد. در 
نمی توانند  دادستان  حکم  با  و  بررسی  بدون  این صورت  غیر 

محلی را پلمب کنند.«
به گزارش ایسنا قشالقی در پایان اضافه کرد: »بنابراین در صورت 
بروز تخلف در مطب یا مرکز درمانی می توانند تذکر داده و در 
دادگاه طرح دعوی کنند. به عنوان مثال دریافت خارج از تعرفه 
از بیمار هم نوعی نقض قوانین است، اما آیا می توان به این دلیل 
مطب را پلمب کرد؟ خیر. بلکه کمیسیون ها و مراحلی برای بررسی 
موضوع پیش بینی شده است. حتی اگر به دلیل قصور پزشکی، 
بیماری در مرکز درمانی آسیب دید، باز هم باید موضوع مورد 
بررسی قرار گیرد. بحث نصب کارتخوان هم همین طور است. 
پلمب کردن به این صورت نه جایگاه قانونی دارد و نه از بعد 

اجتماعی و اخالقی درست است.«

رئیس کل سازمان نظام پرستاری:

 اعطای پروانه حرفه ای
 حق سازمان نظام پرستاری است

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به این که اعطای پروانه 
صالحیت حرفه ای حق سازمان نظام پرستاری است، گفت: »از 
طریق اعطای پروانه صالحیت حرفه ای می توان سره را از ناسره 
متمایز کرد زیرا جان و سالمت مردم از اهمیت باالیی برخوردار 
است و نیاز است که پرستاران حرفه ای بر بالین بیماران حاضر 
را کسانی  منزل  در  پرستاری  مراکز خدمات  مدیریت  و  شوند 

برعهده گیرند  که پروانه کار داشته باشند.«
به گزارش سپید، اصغر دالوندی در نشست شورای عالی نظام 
پرستاری با بیان این که یکی از اقدامات سازمان، اصالح قانون 
سازمان نظام پرستاری است، افزود: »خوشبختانه با همکاری دکتر 
نماینده مجلس را جهت  امضای موافقت 62  توانستیم  عابدی 
اصالح قانون سازمان نظام پرستاری جمع آوری کنیم که در حال 
حاضر در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی قرار دارد و 
امیدواریم این اصالحات انجام شود و بتوانیم عضویت پرستاران 

را در سازمان نظام پرستاری کشور الزامی نماییم.«
دالوندی با تاکید بر این که صالحیت حرفه ای و پروانه حرفه ای 
دو مقوله مجزا از هم هستند، اظهار داشت: »براساس نامه رسمی 
معاون اول دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و دکتر هاشمی 
وزیر اسبق بهداشت و درمان اعطای این پروانه حق قانونی سازمان 
نظام پرستاری محسوب می شود اما متاسفانه در حال حاضر به 

شکلی در مصادره وزارت بهداشت قرار دارد.«
وی ادامه داد: »از طریق اعطای پروانه صالحیت حرفه ای می توان 
سره را از ناسره متمایز کرد زیرا جان و سالمت مردم از اهمیت 
باالیی برخوردار است و نیاز است که پرستاران حرفه ای بر بالین 
بیماران حاضر شوند و مدیریت مراکز خدمات پرستاری در منزل 

را کسانی برعهده گیرند  که پروانه کار داشته باشند.«
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عضو هیات رییسه مجمع عمومی نظام پزشکی:

 قیمت تمام شده خدمات پزشکی فاصله زیادی با تعرفه های موجود دارد

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »با توجه 
به شرایط سیالب در کشور، احتمال شیوع بیماری ماالریا در آینده نه 

چندان دور در سیستان و بلوچستان و هرمزگان مطرح است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در دزفول اظهار داشت: »استان خوزستان 
در  بیشتر  ما  نگرانی  نیست  ماالریا  برای شیوع  )اندمیک(  بومی  منطقه 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان است و احتمال می رود در 

آینده نه چندان دور بیماری ماالریا در این مناطق تا حدی مطرح شود.«
وی با بیان اینکه تیم های بهداشت اقدامات الزم برای مراقبت در برابر 
و  سالک  به  افراد  ابتالی  ما  »نگرانی  گفت:  می دهند،  انجام  را  ماالریا 
ماالریا است که بهداشت با سم پاشی، پیشگیری های الزم را انجام داده 

و مطالعات حشره شناسی نیز در حال انجام است.«
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مدیریت 
سیالب در شمال خوزستان اظهار داشت: »دانشگاه علوم پزشکی دزفول 
در موضوع سیالب عملکرد خوبی داشته و با مدیریت خوب توانسته 
است محل های اسکان را به خوبی جابجا و اقدامات بهداشتی و درمانی 

را به درستی انجام دهد.«
وی عفونت روده ای را از عوارض ناشی از سیل دانست و افزود: »با 
تالش ماموران بهداشت محیط، این نوع عفونت را در منطقه نداشتیم 
البته در گلستان و لرستان نیز هر روز در مناطق سیل زده از مواد غذایی 
عفونت ها  از  خاصی  مورد  که  می شود  نمونه برداری  آشامیدنی  آب  و 

مشاهده نشده است.«
جان بابایی گفت: »درخصوص گزش حیوانات نیز موارد محدودی در منطقه 
بود که کنترل شد ولی تلفات انسانی در خوزستان گزارش نشده است.«
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: 
»تا زمانی که مردم به خانه های خود بازگردند و شرایط به صورت عادی 

بازگردد اقدامات پزشکی ادامه می یابد.«
وی با بیان اینکه الشه حیوانات می تواند منشایی برای عفونت باشد، افزود: 
»با اقدامات بهداشتی آب و مواد غذایی سالم در اختیار سیل زدگان قرار 
می گیرد زیرا اگر مراقبت ها کم شود امکان ابتالی افراد به عفونت های 

روده ای بیشتر می شود.«
جان بابایی ادامه داد: »عفونت روده ای با توجه به شرایط بهداشتی آب 
از عفونت های قدیمی این منطقه است و زمانی که آب می ماند بیشتر 

خود را نشان می دهد.«
وی بر ضرورت سمپاشی در مناطق سیل زده تاکید کرد و گفت: »اقدامات 
الزم برای پیشگیری از بیماری های مزمن و پرخطر با حضور تیم بهداشتی 

درمانی انجام شده و جای نگرانی نیست.«
به گزارش ایرنا، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
معاون بودجه وزارت بهداشت صبح چهارشنبه ضمن شرکت در نشست 
بررسی وضعیت سیالب شمال خوزستان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

از مرکز خیریه امام حسن مجتبی )ع( دزفول دیدن کردند.
افزایش دبی رودخانه های دز و کرخه به دلیل بارش  های سیل آسا در 
مناطق باالدست، باعث جاری شدن سیالب در مناطق وسیعی از استان 
خوزستان و آبگرفتگی تعداد زیادی از روستاها و زمین های کشاورزی 

حاشیه این رودخانه ها در این استان شده است.

بهداشت،  اعتیاد وزارت  و  اجتماعی  روانی،  دفتر سالمت  مدیرکل   
اختالالت  به  ابتال  علت  به  سیل  وقوع  از  قبل  که  »افرادي  گفت: 
روانپزشکی در نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه تحت درمان بوده اند، 
بهداشت )سیب( شناسایي شده  از طریق اطالعات سامانه یکپارچه 

انجام شده است.«  پیگیری فعال  آنها  برای تداوم درمان  و 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، احمد حاجبی در سفر به خوزستان، 
ضمن بازدید از مناطق سیل زده این استان، در جلسه ای که با حضور 
اهواز تشکیل شد،  پزشکی  دانشگاه علوم  کارشناسان سالمت روان 

عمده  طور  به  زده،  سیل  مناطق  در  روان  سالمت  »خدمات  گفت: 
ارائه  شامل  نیاز،  صورت  در  و  اولیه  غربالگري  خدمات  قالب  در 

است.«  درمان  تیم  توسط  درمانی  خدمات 
مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با 
کرد:  عنوان  مناطق،  این  در  روان  سالمت  خدمات  تداوم  به  اشاره 
با  مقایسه  در  روانشناختي  ارزیابي  در  مثبت  غربال  موارد  »تعداد 

است.«  متفاوت  تجربه شده،  قبال  که  غیر مترقبه  از حوادث  برخی 
عالئم  که  می دهند  نشان  میدانی  »مشاهدات  کرد:  اظهار  حاجبی 

در  قبلي  تجربیات  از  مراتب  به  حاد  استرس  واکنش  نشانه هاي  و 
روانشناختي  واکنش هاي  بیشتر  و  است  کمتر  زلزله  مثل  حوادثی 
به  نسبت  ابهام  و  رفته  از دست  اموال  مورد  در  نگراني  به صورت 

است.«  آینده  در  اقتصادي خانواده  شرایط 
وی بیان کرد: »افرادي که قبل از وقوع سیل به علت ابتال به اختالالت 
روانپزشکی در نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه تحت درمان بوده اند، 
بهداشت )سیب( شناسایي شده  از طریق اطالعات سامانه یکپارچه 

انجام شده است.« پیگیری فعال  آنها  برای تداوم درمان  و 

معاون درمان وزارت بهداشت:

احتمال شیوع ماالریا در برخی مناطق کشور وجود دارد

مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 

 ارائه خدمات سالمت روان در مناطق سیل زده کشور تداوم دارد


