
خبـر

چالش تعطیلی مطب های پزشکی در بحران کرونا 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور 
با اشاره به مشکالت اقتصادی مطب های پزشکی 
اعالم کرد که عده ای از پزشکان بنابر چالش های 
اقتصادی و عده ای به دلیل وضعیت و شرایط کرونا 

مطب هایشان را تعطیل کردند. 
به گزارش سپید، محمد جهانگیری در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به چالش تعطیلی مطب های پزشکی 
به دلیل مشکالت اقتصادی در بحران کرونا، گفت: 
»یکی از موضوعات اصلی که در حال حاضر مورد 
بحث است، این است که بسیاری از مطب های ما 
به  ویژه مطب هایی که در حوزه دندان پزشکی اقدام 
می کنند یا صرفا نسخه نویس بوده و یا با فرآیندهایی 
کار می کنند که طی این چند ماه بر اساس توصیه هایی 
که انجام شد، فعالیتی نداشتند، دچار مشکل شدند. 
حتی  بار مراجعه مطب هایی که فعالیت داشتند هم 
در این دوران کاهش یافت و مراجعه بیماران به 
آن ها کم بود؛ چراکه مردم به دلیل همه گیری کرونا از 
مراجعه به همه جا از جمله مطب ها هراس داشتند.«

وی با بیان اینکه کاهش مراجعات سیستم را از نظر 
اقتصادی دچار مشکالتی کرد، افزود: »در ابتدا فکر 
می کردیم بعد از گذشت دو تا سه ماه، شرایط عادی 
می شود و همه برای این مدت تاب آوری داشتند، اما 
زمانیکه پیش بینی می شود بیماری کووید-۱۹ بیش 
از یکسال طول می کشد، موضوع فرق می کند. از 
طرفی هزینه ها افزایش یافته است. به عنوان مثال 
هزینه ها از اجاره مطب گرفته تا آب و برق و گاز 
و هزینه نگهداری و حقوق و دستمزد افزایش یافته 
است. وقتی این موارد را کنار هم بگذاریم، می بینیم 
که مطب ها با هزینه تمام شده باالیی مواجه خواهند 
شد. از طرفی هم برای پیشگیری از شیوع کرونا هزینه 
تامین وسایل حفاظتی و بهداشتی نیز اضافه شد. حال 
وقتی این موارد را کنار یکدیگر می گذاریم با این 
تعرفه ای هم که مشخص شده، هر طور حساب 

کنید، هزینه های مطب ها درنمی آید.« 
جهانگیری ادامه داد: »بنابراین این محاسبات از نظر 
کاری در یک طرف و از نظر اقتصادی در یک طرف 
قرار دارد و عالوه بر این طی یکسال آینده شرایط 
استرس زایی نیز برای پزشکان وجود دارد. از طرفی 
هم تا زمانیکه بحث بسته شدن مطب اعالم نشود،  
بحث مالیات پابرجا است. ما هم اعالم کردیم که 

باید به فکر اقتصاد همکاران باشیم. باید توجه کرد 
که تعرفه های تعیین شده با رشد هزینه ها همخوانی 
ندارد و در این صورت از نظر اقتصدی امکان اداره کار 
وجود ندارد.« وی گفت: »در حال حاضر متد محاسبه 
برای مطبی که می خواهد درآمدزا باشد، این است 
که شش روز هفته به صورت روزی هفت ساعت 
کار کند. حال غالب مطب های ما سه تا چهار روز 
کار می کنند، اما باز هم می بینیم که هزینه ها سرجای 
خودشان قرار دارند. تغییر این حالت ها و روش ها به 
سادگی امکان پذیر نیست و مبانی خاص خودش را 
دارد.  این موضوع   موجب این می شود که برخی 
از مطب داران فکر کنند که فقط در یک درمانگاه 
کار کنند. در این صورت بدون هیچ هزینه کردی، 
حق الزحمه خود را دریافت می کنند.  البته این اقدام 
چند آسیب می رساند؛  تصور کنید که یک واحد ۷۰ 
متری برای مطب در اختیار حوزه سالمت است، حاال 
وقتی این واحد را تعطیل  کنید، از کاربری سالمت 
به کاربری دیگری تغییر می کند. بنابراین دسترسی به 
خدمات سالمت را کاهش می دهد و کاربری فضایی 

که در حوزه سالمت کار می کرده، تغییر می کند.«

اگر ویزیت را افزایش نمی دهید، هزینه 
مطب داری را کاهش دهید

جهانگیری افزود: »اقتصاد مطب از طریق ویزیت تامین 
می شود و امروز هزینه های مطب با این ویزیت هایی 

که تعیین شده و همچنین با کاهش بار مراجعات، 
همخوانی ندارد. باید روی این موضوع کار شود. در 
عین حال ما نمی گوییم که صرفا ویزیت را افزایش 
دهیم، بلکه حرف ما این است که هزینه مطب داری 
را کاهش دهید. امروز  شهرداری می خواهد تمام 
عوارض را از مطب ها دریافت کند، هزینه آب و 
برق و... به سمت تجاری شدن می رود، اجاره ها نیز 
بر سر جای خود هستند. اکنون هزینه مطب داری 
هزینه باالیی است. اگر می خواهیم در حوزه ویزیت 
از مردم حمایت کنیم، حداقل قیمت تمام شده را 
برای مطب ها پایین نگه دارید. تسهیالتی به پزشکان 
و مطب ها داده شود و یا اینکه قیمت های ویزیت را 
متناسب با هزینه ها رشد دهیم.« وی همچنین اظهار 
کرد: »در عین حال پزشکان در برهه ای نمی دانستند 
وضعیت کرونا چه می شود، نمی دانستند که می توانند 
مطب هایشان را بازگشایی کرده و نمی دانستند چقدر 
باید فعالیت کنند.  از طرفی بحث هزینه هایی چون 
حقوق منشی، اجاره مطب و... هم پابرجا بود و حاال با 
تعطیلی مطب هایشان تکلیف شان را می دانند. بنابراین 
عده ای بنابر این دالیل مطب هایشان را تعطیل کردند.«

جهانگیری با بیان اینکه در مقطعی اعالم تعطیلی 
میانگین  »به طور  یافت، گفت:  افزایش  مطب ها 
روزانه مراجعاتی را در کشور داریم که می خواهند 

مطب هایشان را تعطیل کنند.«
وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۱۰۰ هزار پروانه 

طبابت صادر شده، اما تعداد پروانه های مطب مان 
حدود ۷۰ هزار تاست،  گفت: »با توجه به سرانه هایی 
که وجود دارد، در حال حاضر با توجه به فعالیت هایی 
که در بخش خصوصی انجام می شود، دسترسی به 
خدمات سالمت در حوزه مطب ها و در کل کشور 
مناسب است. در شهرستان ها بیشتر پزشکان عمومی 
و متخصصین کار می کنند. غالب متخصصین ما مطب 
دارند. تعداد متخصصین ما از نظر مطب داری در کشور 
باالتر از پزشکان عمومی است. این درحالیست که 
تعداد پزشکان عمومی مان دو برابر متخصصین مان 
است.  بر این اساس پزشکان عمومی بیشتر در 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، شبکه های بهداشت و... کار 
می کنند و درصدی از آنها مطب داری هم می کنند. 
این نشان می دهد که دسترسی مردم به متخصص 
به واسطه مطب خوب است.  یکی از مکان هایی که 
سالیان سال  چندین میلیون متر مربع فضا در اختیار 
بهداشت و درمان قرار داده، از طریق مطب داری 
انجام شده است. اگر بخواهیم این را در این شرایط 
جایگزین کنیم،  باید چندین هزار میلیارد هزینه کنیم. 

بنابراین باید این وضعیت را حفظ کنیم.«
پزشک  هزار  »ما حدود ۱۸۰  گفت:  جهانگیری 
و دندان پزشک در کشور داریم که از این تعداد 
حدود ۱۴۰ هزار نفر پزشک هستند که بیش از ۴۰ 
هزار نفر آن پزشک متخصص بوده و مابقی پزشک 

عمومی هستند.«
وی درباره ارائه تسهیالت به پزشکان از طریق 
ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: »ستاد ملی کرونا 
مصوبه ای را ارائه دادند و در آن اعالم کرده بودند 
که مراکزی که از وزارت بهداشت مجوز دارند، 
تسهیالتی را دریافت می کنند. البته فکر می کردند 
که وزارت بهداشت به تمام مراکز درمانی مجوز 
می دهد، در حالی که بخشی از مراکز پزشکی اعم از 
دفاتر و مطب ها از سوی نظام پزشکی مجوز دریافت 
می کنند. طبق پیگیری های سازمان نظام پزشکی قرار 
شد این موضوع اصالح شود که در حال پیگیری 
موضوع هستیم. با توجه به اینکه ارائه این تسهیالت 
نیازمند منابعی است،  در کارگروه سازمان مدیریت 
هم این مساله مطرح شد تا این اصالح انجام شود 
تا تسهیالتی مانند به تاخیر انداختن اقساط و... به 

مطب ها هم ارائه شود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت از ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح 
»پرستار پیگیر«، خبر داد. 

به گزارش سپید، مریم حضرتی با اشاره به برنامه ششم توسعه، تحقق 
رویکرد سالمت جامع نگر و ارتقای کیفیت زندگی مردم، اظهار کرد: 
»با توجه به ضرورت آموزش به بیماران مبتال به بیماری های مزمن 
بستری در بیمارستان و پیگیری وضعیت آنها پس از ترخیص، به 
منظور کاهش تعداد موارد بستری مجدد و مراجعات به اورژانس و 
همچنین، افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده هایشان، این معاونت 

در صدد است تا با فعال کردن واحد پیگیری در بیمارستان های کشور، 
دسترسی به اهداف فوق الذکر را تسهیل کند.«

حضرتی ادامه داد: »این برنامه یکی از راهبردهای کلیدی برای پرستاران 
و سایر ارائه دهندگان خدمات مراقبتی به منظور تداوم مراقبت از 

بیمار به ویژه در دوره انتقال ازبیمارستان به منزل، تلقی می شود.«
معاون پرستاری درخصوص گروه هدف طرح پرستار پیگیر گفت: 
»در فاز اول گروه هدف طرح شامل تمامی بیماران ترخیص شده 
مبتال به بیماری های نارسایی مزمن قلبی، نارسایی مزمن انسدادی 

ریه، بیماران مبتال به سکته قلبی است.«
وی افزود: »این طرح در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم 

پزشکی شهید بهشتی و شیراز به صورت پایلوت اجرا می شود.«
به گزارش وبدا معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان تصریح 
کرد: »طرح پرستار پیگیر، یک طرح مقطعی است که در آن بیماران به 
صورت مستمر و در یک بازه زمانی 6 تا ۱2 ماهه در بیمارستان های 
منتخب تحت مشاوره و پیگیری تلفنی قرار خواهند گرفت و در صورت 

موفق بودن اجرای پایلوت آن، در کل کشور نیز اجرایی می شود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح پرستار پیگیر
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