
حدود 10 سال پیش بود که اختیار تعرفه گذاری 
خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی گرفته 
اتفاق فقط در یک  این  بود  قرار  ابتدا  شد. در 
دوره موقت پنج ساله محدود باشد، اما حاال به 
نظر می رسد که این قانون موقت، رنگ و بوی 

دائمی گرفته است.
بسیاری از پزشکان نسبت به این موضوع گالیه 
دارند و معتقدند که اجحاف بزرگی در حق آنها 
می شود؛ بخصوص افزایش پنج درصدی تعرفه 
این  دامنه  نیز  در سال 99  پزشکان  حق العالج 
نارضایتی ها را افزایش داده است. قاطبه جامعه 
پزشکی بر این عقیده هستند که چون دولت و 
بیمه های درمانی، دست باال را در تعیین تعرفه های 
پزشکی دارند، همین اتفاق باعث شده است که 

منافع جامعه پزشکی مغفول بماند.
این روزها برخی از نمایندگان جامعه پزشکی، 
اختیار  که  دارند  تاکید  یکدیگر  با  همصدا 
تعرفه گذاری خدمات پزشکی باید طبق قانون 
تا تعرفه های  بازگردد  به سازمان نظام پزشکی 
پزشکی مطابق با نرخ تورم و میزان رشد دستمزدها 

در هر سال افزایش پیدا کند.
نمایندگان جامعه پزشکی امیدوارند که با شروع 
فعالیت دوره جدید مجلس بتوانند ضمن رایزنی 
برای وضعیت  ملت، چاره ای  منتخبان خانه  با 
فعلی پیدا کنند تا پزشکان هم بتوانند مثل فعاالن 
صنوف مختلف، نقشی در تعیین تعرفه خدمات شان 

داشته باشند.
چند روز قبل هم محسن مصلحی، دبیر شورای 
عالی سازمان نظام پزشکی نسبت به همین شرایط 
انتقاد کرد و به رسانه ها گفت: »تنها صنفی که در 
بخش خصوصی حق تعرفه گذاری از آن گرفته 
شده و به دستگاه دیگر سپرده شده، جامعه پزشکی 
است. مسلما هیچ صنفی چنین شرایطی را ندارد 
که هزینه آب، برق، تجهیزات، حقوق، دستمزد و 
استهالک فعاالن آن صنف طبق شرایط بازار آزاد 
تعیین شود، اما تورم و افزایش نرخ دالر در تعیین 
دستمزد آنها محاسبه نشود. در حال حاضر مردم، 
مسئوالن، پزشکان و بیمه ها همه ناراضی هستند، 
چون ساختار اشتباهی را پیاده کردیم که همه را 
درگیر کرده است و رضایتی را نیز در بر ندارد.«
تاکید  نظام پزشکی  دبیر شورای عالی سازمان 
کرد: »وقتی می خواهند دستمزد را تعیین کنند 
بدون توجه به تورم و میزان افزایش حقوق که 
توسط دولت اعالم می شود، یک عدد دیگری را 
به عنوان دستمزد و تعرفه مشخص می کنند. به 
عنوان مثال در سال گذشته دولت ۴1 درصد تورم 
سالیانه را اعالم کرد و افزایش حقوق و دستمزد 
نیز حدود ۲0 درصد بوده است، پس چطور با 
این شرایط تعرفه جامعه پزشکی را با میانگین 
1۵ درصد، افزایش می دهند. از جمله عوارضی 
که این عدم تطابق ایجاد می کند این است که 
هرج و مرج ایجاد می شود و عده ای در صدد 

خواهند بود که این تفاوت قیمت را از راه های 
دیگر جبران کنند. در نتیجه، کیفیت خدمات افت 
پیدا می کند و عده  ای از جامعه پزشکی مهاجرت 
می کنند و یا شاهد توسعه نیافتن مراکز تشخیص 
و درمانی خواهیم بود. در نهایت دود همه این 
مسائل و اتفاقات به چشم مردمی خواهد رفت که 
همیشه شعار می دهیم برای آن ها خدمت می کنیم.«
مصلحی پیشنهاد داد: »صنعت بیمه شامل بیمه های 
پایه و تکمیلی باید تقویت شود تا ضمن بازگشت 
حق تعرفه گذاری به نظام پزشکی، شرایطی ایجاد 
شود که با پیاده سازی نظام ارجاع و تقویت صنعت 
بیمه، مردم خدمات بهتری دریافت کنند، ولی پول 
کمتری بپردازند. وقتی سخن از افزایش تعرفه به 
میان می آید بالفاصله این موضوع مطرح می شود 
که با افزایش تعرفه به مردم فشار وارد می شود، در 
صورتی که با تقویت صنعت بیمه می توان از وارد 
آمدن فشار به مردم و جامعه پزشکی پیشگیری 
کرد. در این شرایط مردم خدمات بهتری دریافت 
می کنند. از طرفی به پزشکان نیز تعرفه مناسب تری 

پرداخت می شود، ولی در عوض مردم پول کمتری 
نسبت به گذشته می پردازند.«

تالش نمایندگان جامعه پزشکی برای 
رایزنی با مجلس

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی بر این باورند که 
سازمان نظام پزشکی از همین االن باید مذاکره با 
نمایندگان جدید مجلس را آغاز کند تا ذهنیت بهتری 
در مجلس نسبت به فرآیند منطقی تعرفه گذاری 

خدمات پزشکی شکل بگیرد. 
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین در 
گفتگو با سپید، تاکید می کند که از نظر منطقی و 
کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع 
برای تعیین تعرفه های خدمات پزشکی است. او 
توضیح می دهد: »سازمان نظام پزشکی با توجه 
به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا 
به عنوان ذیصالح ترین مرجع برای تعیین تعرفه 

خدمات پزشکی شناخته می شود. با توجه به وجود 
گروه های مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی 
جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام 
پزشکی نمی تواند برآورد دقیقی از تعرفه های منطقی 
در گروه های مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.« 
او با اشاره به مشکالت نظام تعرفه گذاری خدمات 
پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان می کند: »مشکل 
اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار 
تعرفه گذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین 
همین تعرفه ها نیز از مسیر کارشناسی نمی گذرد. 
در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفه ها 
چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام 
پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. 
یعنی مسیری که هزینه ها و درآمدهای جامعه پزشکی 
را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم 
بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفه ها از سوی دولت، 
چنین نگاه کارشناسی به چشم نمی خورد. نمونه 
بارز این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه 
به تعرفه های فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی 
ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل 
مطب ها، بیمارستان های خصوصی، آزمایشگاه ها 
و مراکز تصویربرداری به سختی می توانند از پس 

هزینه ها بربیایند و سرپا بمانند.« 
خردمند هشدار می دهد: »تعیین تعرفه خدمات 
پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش 
خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام تعرفه گذاری 
موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه 
دهنده خدمت می شود که در نهایت نیز دود آن 

به چشم مردم خواهد رفت.«
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اختیار تعرفه گذاری پزشکی باید در اختیار چه نهادی باشد؟
برخی از نمایندگان جامعه پزشکی امیدوارند که در رایزنی با نمایندگان جدید مجلس، 

اختیار تعرفه گذاری در این صنف به نظام پزشکی بازگردد

مصلحی: تنها صنفی که 
در بخش خصوصی حق 

تعرفه گذاری از آن گرفته 
شده و به دستگاه دیگر 

سپرده شده، جامعه پزشکی 
است. مسلما هیچ صنفی چنین 

شرایطی را ندارد

خردمند: باید سازمان نظام 
پزشکی با نمایندگان مجلس، 

رایزنی کند. این رایزنی ها 
می تواند در تبیین مفاهیم 

کارشناسی تعرفه گذاری 
خدمات پزشکی برای 

نمایندگان مجلس، بسیار 
کارساز باشد
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