
  امین جاللوند
قرار بود حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به طور 
موقت از سازمان نظام پزشکی گرفته شود، اما حاال 
بیش از 10 سال است که تعرفه های پزشکی از 
سوی شورای عالی بیمه و هیات دولت، تعیین و 
ابالغ می شود. برخی از نمایندگان جامعه پزشکی 
می گویند این اتفاق موجب شده است که منافع 
بخش خصوصی فعال در نظام سالمت نادیده 
گرفته شود و ورشکستگی در کمین بسیاری از 
نظام پزشکی  باشد. سازمان  این بخش  فعاالن 
هفتم  برنامه  تدوین  در جریان  که  دارد  انتظار 
توسعه کشور، حق تعرفه گذاری دوباره به این 

سازمان بازگردانده شود.
رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا  نیز  گذشته  روز 
کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به 
اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، 
بخش  تعرفه  تعیین  حق  بازگرداندن  خواستار 
خصوصی به سازمان نظام پزشکی شد. ظفرقندی 
با اشاره به خطر فروپاشی اقتصاد سالمت در 
بخش خصوصی، خواستار بازگرداندن این حق 
دائمی  احکام  قانون  در  شده  سلب  و  قانونی 
برنامه های قبلی توسعه کشور در برنامه هفتم 
توسعه کشور شد. در متن این نامه خطاب به 
جهانگیری آمده است: »نظر به در پیش بودن 
جمهوری  توسعه  هفتم  برنامه  ارائه  و  تدوین 
اسالمی ایران و لزوم بازنگری در احکام ناموجه 
و اصالح امور و با توجه به بی اثر نمودن بند 
»ک« ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی توسط 
بند »الف« ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های 
قبلی توسعه کشور و ترجیح همواره اصل تعادل 
منابع و مصارف بودجه ای دولت و مغفول ماندن 
ضرورت لحاظ قیمت واقعی خدمات در جهت 
تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی- درمانی در 
تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش 
خصوصی و ضرورت بقای اقتصاد سالمت و 
همچنین نظر موافق جنابعالی در جلسه مذاکره 
حضوری، خواهشمند است عنایت فرمایید تا با 
بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی طبق 
قانون مصوب سال 1383 به این سازمان و اصالح 
در الیحه پیشنهادی احکام توسعه ای برنامه هفتم 
موافقت شود تا از فروپاشی اقتصاد سالمت در 
بخش خصوصی به دلیل محدودیت های ناگریز 
اقتصادی و اجرایی دولت و سازمان های بیمه گر 

جلوگیری شود.«

انتقاد نمایندگان جامعه پزشکی از 
تعرفه گذاری یک طرفه

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی می گویند اینکه 
فروشنده خدمات سالمت از تعیین قیمت خدمات 
ارائه شده محروم شود، با قانون و منطق سازگار 
نیست. آنها انتظار دارند در مرحله تدوین برنامه 

هفتم توسعه کشور که در جریان است، دوباره حق 
تعرفه گذاری به جامعه پزشکی بازگردانده شود.

محمد جهانگیری، معاون سازمان نظام پزشکی 
هم در گفتگو با سپید به آسیب های تعرفه گذاری 
به شیوه فعلی اشاره می کند و می گوید: »در حالی 
که دنیا به این سمت پیش رفته است که برای 
مهار بحران هایی شبیه کرونا، سیستم درمانی را 
تقویت کند، اما ما حتی هزینه های ارائه دهندگان 

خدمات را هم نتوانسته ایم پوشش دهیم.«
در  حتی  ما  »البته  می کند:  تصریح  جهانگیری 
خدمات  واقعی  قیمت  که  نگفتیم  شرایط  این 
ارائه شده را به جامعه پزشکی پرداخت کنید. 
ما حداقل ها را خواستیم، نه حداکثرها را. االن 
شرایط به گونه ای است که ارائه برخی خدمات 

بخش  برای  چندانی  منفعت  درمانی،  پیچیده 
خصوصی ندارد و صرفا از منظر اخالقی است 
که برخی اقدامات پیچیده درمانی انجام می شود. 
خطر بعدی این است که با وجود این تعرفه ها، 
حجم سرمایه گذاری ها در نظام سالمت کاهش 
پیدا کند، زیرا اعتماد بخش خصوصی به حوزه 

سالمت، خدشه دار شده است.«
او توضیح می دهد: »از سال 95 تا االن حدود 10 
درصد حق العالج یا همان جزء حرفه ای افزایش 
پیدا کرده است. ما امسال گفتیم همان میزان افزایش 
حقوق کارکنان را در بخش جزء حرفه ای اعمال 
کنید که این دیگر حداقل درخواست بود، اما 
حق العالج در تعرفه های امسال فقط حدود پنج 
درصد رشد پیدا کرد، آن هم در حالی که اجاره 
مطب ها چند برابر شده است. اینها با همدیگر 

همخوانی ندارد.«
همچنین محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی 
نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان 
قزوین نیز 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.«

تعرفه گذاری  نظام  مشکالت  به  اشاره  با  او 
خاطرنشان  دولت،  سوی  از  پزشکی  خدمات 
به  دولت  وقتی  که  اینجاست  »مشکل  می کند: 
عهده  بر  را  تعرفه گذاری  اختیار  موقت،  طور 
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 
از  باید  پزشکی  نظام  سازمان  سوی  از  چه  و 
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 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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چالش حق تعرفه گذاری در برنامه هفتم توسعه
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، 

خواستار بازگرداندن حق تعیین تعرفه بخش خصوصی شد

برخی از نمایندگان جامعه پزشکی 
می گویند تعیین تعرفه از سوی 

دولت موجب شده است که منافع 
بخش خصوصی فعال در نظام 
سالمت نادیده گرفته شود و 

ورشکستگی در کمین بسیاری از 
فعاالن این بخش باشد. سازمان 
نظام پزشکی انتظار دارد که در 

جریان تدوین برنامه هفتم توسعه 
کشور، حق تعرفه گذاری دوباره به 

این سازمان بازگردانده شود
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