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پزشکی  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
در  هزینه ای  و  پولی  چالش های  به  اشاره  با 
حوزه سالمت به دلیل جدال با کرونا، گفت: 
طور  به  پزشکی  نظام  سازمان  بررسی  »طبق 
با  متناسب  بستری  و  در حوزه سرپایی  کلی 
افزایش  درصد   30 تا   10 بین  خدمت  نوع 
هزینه به دلیل کرونا و در  بخش های مختلف 
خدمات پزشکی و سالمت داریم. حال بیمه 
را  بیمارستان ها  این  مقداری  باید  دولت  و 
حمایت کنند تا اگر بیمار زیادی مراجعه کرد، 

باشیم.« جوابگو  بتوانیم 
به گزارش سپید، محمد جهانگیری در گفت وگو 
مطب های  فعالیت  وضعیت  درباره  ایسنا  با 
پروتکل های  رعایت  میزان  و  خصوصی 
فعالیت  زمینه  »در  گفت:  آن ها،  در  بهداشتی 
در  است.  اهمیت  حائز  نکته  چند  مطب ها 
پیشگیری  نام  به  مقوله ای  با  ما  کرونا  دوران 
ویروس،  همه گیری  بحث  که  هستیم  مواجه  
نحوه سرایت آن و لزوم رعایت موارد بهداشتی 
و  مردم  تمام  سوی  از  پیشگیرانه  اصول  و 
کرد  توجه  باید  است.  مطرح  مختلف  اقشار 
که پیشگیری موارد مختلفی را دربرمی گیرد. 
بیماری  به  ابتال  از  آن جلوگیری  اولین اصل 
است؛ دومین اصل پیشگیری این است که در 
صورت ابتال، بیماری را درمان کنیم و میزان 
سرایت را بیشتر نکنیم. باید ضوابط پیشگیری 

را شناخته و بر اساس آن ها اقدام کنیم.«
بیماری های  در  »نحوه همه گیری  افزود:  وی 
را  نکته  این  کووید-19،  مانند  تنفسی  حاد 
خدمات  اهمیت  و  وسعت  که  می دهد  نشان 

باشند،  دسترس  در  باید  که  باالست  سرپایی 
خوبی  به  و  باشند  اعتماد  قابل  باشند،  منظم 
عمل کنند. زیرا 80 تا 85 درصد کسانی که 
که  هستند  بیمارانی  می شوند،  مبتال  کرونا  به 
می توانند به صورت سرپایی درمان شوند. طبق 
ارائه می دهد،  آمارهایی که وزارت بهداشت 
بستری  درصد   50 کرونا  قطعی  مبتالیان  از 
می شوند. بسیاری از افراد هم هستند که ممکن 
است تست نداده باشند، اما عالئم اولیه کرونا 
را داشته و تشخیص اولیه را داشته باشند که 
آنها هم به صورت سرپایی درمان می شوند. 
بنابراین زیرساخت ها و سازو کارهای خدمات 

باشد.« مهیا  باید  سرپایی 
جایگاه هایی  از  »یکی  داد:  ادامه  جهانگیری 
می دهند،  ارائه  خدمات  کرونا  حوزه  در  که 
از مطب های خصوصی  اعم  مطب ها هستند؛ 
و درمانگاه ها که صف اول مراجعه محسوب 
می شوند. الجرم اتفاقاتی در این مطب ها رخ 
می دهد. اوالً بخشی از افرادی که به مطب ها 
مراجعه می کنند، مبتال هستند. دومًا نوع خدمتی 
تخصصی  خدمت  می شود،  ارائه  آنها  به  که 
سالمت است و نیاز به معاینه و.... وجود دارد 
و ممکن است که پزشک نتواند فاصله گذاری 
باید  مطب  بنابراین  کند.  رعایت  بیمار  با  را 
و  برای حداقل پزشک  بتواند  تا  باشد  مجهز 
پرسنل خودش و مردم پروتکل های بهداشتی 
نظام  سازمان  اساس  این  بر  کند.  رعایت  را 
بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  با  پزشکی 
دستورالعمل ها را تهیه کردیم و در اردیبهشت 

ماه این موارد ابالغ شدند.«

به  دسترسی  طرفی  »از  گفت:  همچنین  وی 
و  باشد  داشته  وجود  باید  سرپایی  خدمات 
نمی توانیم بگوییم برخی مطب ها باید تعطیل 
شوند یا مطب ها در هر ساعت دو بیمار بیشتر 
خاص  شرایط  در  زیرا  و...  نکنند  ویزیت 
نمی توانند  دیگر  مطب ها  این صورت  در  و 
پاسخگو باشند. در عین حال نکته دیگر این 
است که در مطب ها که فقط بیمار کرونایی 
بیشتر  ما  حاضر  حال  در  نمی شود.  ویزیت 
به  اگر  زیرا  هستیم.  دیگر  بیماران  نگران 
است  ممکن  نکنیم،  توجه  مزمن  بیماران 
بیماری شان پیچیده تر و حتی عارضه دار شود 
هزینه ها  هم  بود،  خواهد  خطرناک  هم  که 
بیشتری  ظرفیت های  هم  و  داده  افزایش  را 
از حوزه سالمت را اشغال می کنند. بنابراین 
باید مطب ها را برای سایر بیماران هم ایمن، 
فعال و در دسترس نگه داریم و اعالم کنیم 

دارد.« که مخاطراتی هم وجود 
جهانگیری گفت: »برای این کار سازوکارهایی 
دیده شده است؛ اوال اینکه بخواهیم مطب را 
از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی با جاهایی 
قابل کنترل است،  مقایسه کنیم که همه چیز 
امکان پذیر نیست. دوما برخی الزامات نیازمند 
است.  دیگر  ارگان های  همراهی  و  همیاری 
اینکه بگوییم در بیمارستان می خواهیم  مانند 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  گونه ای  به 
این  آیا  نشود.  منتقل  عفونتی  اصال  که  کنیم 
امکان پذیر است؟ بنابراین بروز برخی موارد 

در مطب ها هم الجرم است.«
بیمارستان  در  حاضر  حال  »در  افزود:  وی 

پروتکل های  ورودی  درب  از  که  می بینیم 
ممانعتی مانند عدم ورود همراه، عدم ورود 
ماشین شخصی و... از سوی  بخش های دیگر 
انجام می شود تا محافظت های الزم را انجام 
در  می گویند  که  چیزهایی  از  یکی  دهند. 
مطب ها رعایت نشده، فاصله گذاری اجتماعی 
است. پزشک نمی تواند افراد را ملزم کند که 
در مطب فاصله گذاری را رعایت کنند، بلکه 
تنها می تواند خواهش کند که بیرون از مطب 
تا  ببندد  را  در  نمی تواند  اما  بمانید،  منتظر 
دیگر  بنابراین  بخش های  نشود.  وارد  کسی 
در عین  کنند.  مطب ها کمک  در حوزه  باید 
حال نوبت دهی باید از قبل انجام شود. از طرفی 
به  شهرستان  از  بیماران  برخی  است  ممکن 
مطب پزشکی مراجعه کرده باشند و باید تعیین 
تکلیف شود و بازگردد، بنابراین نمی توان به 
این فرد گفت برو و یک روز دیگر بیا، بلکه 

باید او را بین مریض ویزیت کرد.«
وی با بیان اینکه البته در برخی مواقع ممکن 
یکسری  روی  بر  ما  همکاران  برخی  است 
»ما  کرد:  اظهار  نکنند،  توجه  و  تکیه  نکات 
مرتبط  موارد  که  خواستیم  همکاران مان  از 
امکان  حد  تا  را  بهداشتی  پروتکل های  با 
رعایت کنند، نظارت هم می کنیم و در جای 
خودش تذکر هم می دهیم. در عین حال این 
هست.  نیز  بیماران  کمک  نیازمند  موضوع 
موارد  باید  وارد مطب می شود  فردی  وقتی 
مطب  دید  اگر  کند،  رعایت  را  بهداشتی 
کند.  مراجعه  دیگر  وقت  یک  است،  شلوغ 
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جدال با کرونا و 
چالش های پولی 

مطب ها 
و بیمارستان ها


