
  امین جاللوند

گروه زیادی از بیماران مبتال به کرونا به صورت 
سرپایی درمان می شوند و با کمک پزشکان فعال 
در مطب ها، نیاز به بستری پیدا نمی کنند. آمارهای 
رسمی می گوید حدود 80 درصد بیماران مبتال به 
کرونا در ابتدا به مطب ها مراجعه می کنند. همین 
شرایط موجب شده است که رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مطب ها به یک ضرورت جدی تبدیل 
شود. البته رعایت همین پروتکل ها نیز کم  هزینه 
اداره  هزینه  می گوید  رسمی  آمارهای  نیست. 
مطب ها در دوران کرونا، حداقل بین 10 تا 30 
درصد افزایش پیدا کرده است که این هزینه ها 
نمی شود.  دیده  خدمات  شده  تمام  قیمت  در 
عالوه بر افزایش هزینه های مطب داری، درآمد 
پزشکان فعال در مطب ها نیز در دوران کرونا 
به شدت کاهش پیدا کرده است، زیرا خیلی از 
بیماران از ترس ابتال به کرونا ترجیح می دهند 

که به مطب ها مراجعه نکنند.
در  که  است  شده  باعث  شرایط  این  مجموع 
هفتمین ماه متوالی از شیوع کرونا، وضعیت مالی 
مطب ها همچنان وخیم باشد. نکته قابل تامل 
اینجاست که مطب ها و بخش خصوصی فعال 
در حوزه درمان از اعتبارات مقابله با کرونا نیز 
محروم مانده اند و همه وعده ها برای حمایت 

از مطب ها تاکنون عملی نشده است.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی نیز با اشاره به افزایش هزینه اداره 
مطب ها، تاکید می کند: »طبق بررسی سازمان نظام 
پزشکی، هزینه های مربوط به کرونا در حوزه 
سرپایی و بستری متفاوت است. به دلیل شیوع 
کرونا با 10 تا 30 درصد افزایش هزینه متناسب 
با نوع خدمت در بخش های مختلف خدمات 
پزشکی و سالمت مواجه هستیم. پیشنهاد ما این 
بوده است که به ازای هر ویزیت 15 درصد برای 
هزینه های ایجاد شده از کرونا در تعرفه محاسبه 
کنند. این موارد را به شورای عالی پیشنهاد کردیم 
که در این حوزه ها دستور کاری را داشته باشیم.«
او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از اعتبارات 
مقابله با کرونا، بی نصیب مانده است، تصریح 
می کند: »اقتصاد سالمت و مدیریت آن در شرایط 
بحرانی کرونا به راحتی نیست. باید بیمه ها وارد 
کار شوند و بودجه خاص برایش تخصیص داده 
موضوع  به  که  بودجه هایی  از  متاسفانه  شود. 
کرونا تخصیص داده شده، هیچ مبلغی به بخش 
خصوصی تخصیص نداده اند و هیچ تسهیالتی 
نیز به بخش خصوصی داده نشده است. البته 
جامعه پزشکی همواره پای کارند، اما توان آنها 

هم تا حدی است.«
جهانگیری با اشاره به تداوم اوضاع مالی نامساعد 
»در  می کند:  گالیه  کرونا،  دوران  در  مطب ها 

حال حاضر مطب ها خودشان تجهیزات حفاظت 
فردی را تامین می کنند و هنوز تسهیالتی هم 
دریافت نکرده اند. حتی گاهی مجبورند از بازار 
با قیمت های آزاد، غیر دولتی و حتی بازار سیاه 
این تجهیزات را تهیه کنند. دستکشی را که یک 
است،   تومان  هزار   20 داروخانه  در  آن  بسته 
برخی همکاران ما به قیمت 100 هزار تومان 
تهیه کردند. در حوزه ماسک و شیلد و... هم به 
همین صورت است و در تعرفه ها هم این موارد 
لحاظ نشده است. اگر مدت بیماری دو تا سه 
ماه بود، مشکلی نبود، اما اکنون بیش از شش 
ماه از شیوع کرونا در کشور گذشته است. فکر 

می کنم که این وضعیت حداقل تا یکسال آینده 
نیز تداوم یابد و بنابراین باید تمهیدات جدی 

در این زمینه داشته باشیم.«
نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون  همچنین 
پزشکی با بیان اینکه 80 تا 85 درصد کسانی 
که به کرونا مبتال می شوند، بیمارانی هستند که 
می توانند به صورت سرپایی درمان شوند، به 
ایسنا یادآور می شود: »طبق آمارهایی که وزارت 
بهداشت ارائه می دهد، از مبتالیان قطعی کرونا 
50 درصد بستری 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 سازوکارهای 
خدمات سرپایی باید مهیا باشد. صف اول ارائه 
به کرونا، مطب ها و  بیماران مبتال  به  خدمات 
مراکز سرپایی هستند. اگر تامین منابع درستی 
در این زمینه انجام نشود، در آینده با مشکالت 
زیادی مواجه می شویم. البته این مشکالت نیز 
فقط متوجه مطب ها نیست، بلکه در بخش های 
آزمایشگاهی، تصویربرداری و... نیز مشکل داریم 

و هزینه ها بسیار باال رفته است.«
چندی قبل نیز جهانگیری در جمع رسانه ها با 
اشاره به وضعیت بحرانی مطب ها در دوران کرونا، 
هشدار داده بود: »اقتصاد مطب از طریق ویزیت 
تامین می شود و امروز در شرایط کرونا، هزینه های 
مطب با این ویزیت هایی که تعیین شده و همچنین 
با کاهش بار مراجعات، همخوانی ندارد. باید 

هزینه  هم اکنون  شود.  کار  موضوع  این  روی 
مطب داری هزینه باالیی است. اگر می خواهیم 
باید  کنیم،  از مردم حمایت  در حوزه ویزیت 
حداقل قیمت تمام شده را برای مطب ها پایین 
نگه داشت. در این راستا باید تسهیالتی به پزشکان 
و مطب ها داده شود و یا اینکه قیمت های ویزیت 
را متناسب با هزینه ها رشد دهیم. به دلیل همین 
مشکالت، روزانه مراجعاتی را در سراسر کشور 
داریم که می خواهند مطب هایشان را تعطیل کنند.«

تعرفه ها با هزینه مطب ها همخوانی ندارد
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی از نامتناسب 
تعرفه های خدمات  با  مطب داری  هزینه  بودن 
درمانی، گالیه دارند. اعتبارات مقابله با کرونا 
به این مطب های خصوصی هم تخصیص داده 

نشده است. 
مژگان کریم زاده، متخصص زنان و زایمان نیز 
در گفتگو با سپید به سخت تر شدن اداره مطب ها 
اشاره می کند و می گوید: »با وجود تعرفه های 
فعلی و هزینه های مطب داری، واقعا برای خیلی 
از پزشکان توجیه اقتصادی ندارد که بخواهند 
به  مطب ها  اجاره  دهند.  ادامه  را  مطب داری 
شدت باال رفته است و خیلی از پزشکان تازه 
فارغ التحصیل، توانایی مالی برای اجاره مطب 
بدتر  اوضاع  کرونا،  ویروس  شیوع  با  ندارند. 
از قبل شده و میزان مراجعه به مطب ها بسیار 

کمتر شده است.«
ادامه در صفحه 10 

دست خالی مطب ها ازاعتبارات مقابله با کرونا
با وجود افزایش هزینه مطب داری در دوران کرونا، همچنان حمایت مالی 

از مطب ها در اولویت قرار نگرفته است

جهانگیری: به دلیل شیوع کرونا با 
10 تا 30 درصد افزایش هزینه 

در بخش های مختلف خدمات 
پزشکی و سالمت مواجه هستیم. 
اقتصاد سالمت و مدیریت آن در 

شرایط بحرانی کرونا به راحتی 
نیست. در این شرایط باید بیمه ها 

وارد کار شوند. متاسفانه از 
بودجه هایی که به موضوع کرونا 
تخصیص داده شده، هیچ مبلغی 

به بخش خصوصی تخصیص 
نداده اند و هیچ تسهیالتی نیز به 
بخش خصوصی داده نشده است
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