
  امین جاللوند

در هفتمین ماه از شیوع بحران کرونا، بسیاری از 
فعاالن جامعه پزشکی دچار چالش های جدی 
شده اند. عالوه بر اینکه سالمت بسیاری از فعاالن 
جامعه پزشکی به خطر افتاده است، این روزها 
کادر مراکز تشخیصی و درمانی در تنگنای مالی 

بی سابقه ای نیز گرفتار شده اند.
آنطور که برخی از نمایندگان جامعه پزشکی اعالم 
کرده اند، بسیاری از مراکز پاراکلینیکی به دلیل 
افزایش هزینه ها و کاهش چشمگیر درآمدها به 
نقطه زیان دهی رسیده اند و حتی برخی از آنها 

تعطیل شده اند.
کارشناسان جامعه پزشکی تاکید دارند که اگر همین 
شرایط فعلی تداوم داشته باشد، بسیاری از مراکز ارائه 
دهنده خدمات پاراکلینیکی، ورشکسته خواهند شد. 
کاهش مراجعه بیماران به مراکز خدمات پاراکلینیکی 
و نامتناسب بودن هزینه ها با تعرفه های خدمات 
درمانی و تشخیصی موجب شده است که دخل 
و خرج بسیاری از مراکز پاراکلینیکی، تناسبی با 

یکدیگر نداشته باشد. 

چالش پرداخت حقوق در مراکز پاراکلینیکی
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی نسبت به نامطلوب 
بودن وضعیت مالی مراکز پاراکلینیکی و خطر 

تعطیلی آنها هشدار داده اند. 
محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی 
سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به وضعیت مالی 
وخیم مراکز پاراکلینیکی، هشدار می دهد: »با شیوع 
بیماری کرونا، مشکالتی در زمینه پرداخت حقوق 
پرسنل به دلیل عدم تناسب بین درآمدها و هزینه ها 
در پاراکلینیک ها ایجاد شده است. متاسفانه شاهد 
تعطیلی برخی از این مراکز ارائه دهنده خدمات 
بهداشتی و درمانی در کشور هستیم. امیدواریم همه 
سازمان ها و نهادهای ذیربط پیگیر مشکالت جامعه 
پزشکی و به خصوص تعرفه خدمات پزشکی باشند 
تا این گونه مسائل هرچه سریع تر برطرف شود.«
او تاکید می کند: »در حال حاضر تحقیقات نشان 
می دهد که تناسبی بین هزینه ها و درآمدهای جامعه 
پزشکی وجود ندارد. این موضوع سبب شده است 
تا مشکالتی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 

و درمانی در سراسر کشور ایجاد شود.«
جهانگیری با اشاره به تالش های سازمان نظام 
برای  ایجاد شده  برای حل مشکالت  پزشکی 
نظام  یادآور می شود: »سازمان  جامعه پزشکی، 
پزشکی به طور قانونی پیگیر مشکالت جامعه 
پزشکی و حتی تعرفه ها است. امروزه سازمان 
نظام پزشکی با توجه به شرایط خاصی که در 
کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا حاکم است، 
توجه زیادی به کیفیت خدمات ارائه شده توسط 
جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 
و درمانی دارد و از طریق قانون، پیگیر مشکالت 

و مطالبات پزشکان در کشور است. برای دسترسی 
بهتر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای 
سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور، 
سازمان نظام پزشکی در حال برنامه ریزی و پیگیری 
مشکالت جامعه پزشکی در سطح کشور است. 
در همین خصوص کارگروهی توسط معاون اول 
ریاست جمهوری تشکیل شده است و جلسات 
متعددی با سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری 

مشکالت جامعه پزشکی برگزار کرده ایم.«

مراکز فیزیوتراپی در یک قدمی ورشکستگی
بسیاری از مراکز فیزیوتراپی نیز در دوران بحران 
مالی سنگینی متحمل شدند و  کرونا، ضربات 

خطر تعطیلی بسیاری از مراکز فیزیوتراپی نیز 
محتمل است. 

اشکان آذرکیش، عضو شورای عالی سازمان نظام 
پزشکی با تاکید بر این که مراکز فیزیوتراپی در 
بخش خصوصی، بسیار متاثر از عوارض پاندمی 
کرونا هستند، تاکید می کند: »کاهش بار مراجعه 
به علت کرونا، افزایش هزینه های بهداشتی مراکز 
و عدم رشد مناسب تعرفه ها، شرایط ادامه کار را 
برای فیزیوتراپیستهای شاغل در بخش خصوصی 
بسیار سخت کرده است. از زمان آغاز پاندمی 
تاکنون بالغ بر 100 نفر از همکاران فیزیوتراپیست 
خودشان به کرونا مبتال شده و چهار نفر نیز بر اثر 

ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند.«
با اشاره به این که همکاران فیزیوتراپیست  او 
به تبع شرایط پیش آمده پس از پاندمی کرونا، 
متحمل فشارهای کاری، روحی و مالی بسیاری 
شده اند، یادآور می شود: »یک گروه از اقشار کادر 
درمان که در خط مقدم درمان بیماران کووید 19 
حضور مستمر دارند، فیزیوتراپیستها هستند. برنامه 
فیزیوتراپی تنفسی این بیماران، یک بخش اصلی از 
اقدامات درمانی کرونا به ویژه در بیماران بستری 

محسوب می شود.«
این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با 
اشاره به وضعیت مالی نامطلوب مراکز فیزیوتراپی، 
خاطرنشان می کند: »طی هفت ماه گذشته، همکاران 
فیزیوتراپیست در کنار پزشکان و سایر کارکنان 
حوزه سالمت در درمان بیماران و مبارزه با ویروس 
کرونا به ایفای نقش پرداخته اند. در حال حاضر بیش 
از 600 فیزیوتراپیست در بخش های بیمارستانی 

کرونا در حال ارائه خدمات تخصصی فیزیوتراپی 
تنفسی هستند. با توجه به اینکه مداخالت درمانی 
بیماران  به  نزدیک  بسیار  فاصله  از  فیزیوتراپی 
صورت می گیرد، همین موضوع آسیب پذیری و 
ریسک انتقال بیماری به همکاران ما را افزایش 
می دهد. آمار باالی فیزیوتراپیست های مبتال به 
کرونا به نسبت کل جمعیت نیز به همین دلیل است.«
مستمر  حضور  وجود  »با  می کند:  گالیه  او 
این  بستری،  بیماران  بالین  بر  فیزیوتراپیستها 
بهره وری  ارتقای  "قانون  مشمول  درمانی  قشر 
کارکنان نظام سالمت" محسوب نمی شوند. این 
مساله مشکالت زیادی را برای فیزیوتراپیستهای 
شاغل در بیمارستانها ایجاد کرده است. درمان های 
محسوب  پرخطر  خدمات  جزو  فیزیوتراپی 
نمی شود که همین امر به ویژه در پاندمی کرونا 
داده  افزایش  را  فیزیوتراپیست ها  آسیب پذیری 
است. یکی دیگر از تبعات این تبعیض قانونی، 
درجه سختی کار پایین فیزیوتراپی است که تناسبی 
با آنچه در بالین رخ می دهد ندارد. طبیعتا انتظار 
این است که متناسب با مسئولیتی که وجود دارد، 
حقوقی هم برای یک حرفه در نظر گرفته شود که 
امروزه این تناسب در حوزه فیزیوتراپی به شدت 

به هم خورده است.«
تعرفه  »امسال  می کند:  تصریح  آذرکیش 
خدمات فیزیوتراپی به طور میانگین رشد 9 
درصدی داشته است. این میزان به هیچ وجه 
جوابگوی افزایش لجام گسیخته هزینه های 

بود.  نخواهد  فیزیوتراپی  مرکز  یک 
ادامه در صفحه 12 

خطر تعطیلی مراکز پاراکلینیکی در نقاط مختلف کشور
با تداوم بحران کرونا، بسیاری از مراکز ارائه خدمات پاراکلینیکی با افزایش هزینه ها 

و کاهش چشمگیر درآمد مواجه شده اند

 جهانگیری: با شیوع بیماری 
کرونا، مشکالتی در زمینه 

پرداخت حقوق پرسنل به دلیل 
عدم تناسب بین درآمدها و 

هزینه ها در پاراکلینیک ها ایجاد 
شده است. متاسفانه شاهد 

تعطیلی برخی از این مراکز 
ارائه دهنده خدمات بهداشتی 

و درمانی در کشور هستیم. 
امیدواریم همه سازمان ها و 

نهادهای ذیربط پیگیر مشکالت 
جامعه پزشکی و به خصوص تعرفه 

خدمات پزشکی باشند
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