
 ادامه از صفحه 11
معاون وزیر بهداشت و درمان گفت:  »بخش خصوصی 
در زمان شیوع کرونا، تنها 12 درصد در بستری و 16 
درصد خدمات سرپایی به آن ها اضافه شد و متوسط 
هزینه های آن ها برای هر پرونده از 5 میلیون و 600 

به 12 میلیون رسیده است.«
وی با اشاره به اینکه اگر مشکالت ریشه یابی نشود، 
هر سال باید افزایش تعرفه ها به بحث و گفت وگو 
گذاشته شود، بیان کرد: »ما به عنوان سیاستگذار در 
وزارت بهداشت و درمان و شما به عنوان ناظر در 
مجلس باید به گونه ای اقدام کنیم که اتخاذ تصمیمات به 
افزایش پرداختی از جیب مردم منتهی نشود و فرصتی 
برای سرمایه گذاری و توسعه تخت های بیمارستانی 
ایجاد شود، بنابراین در این زمینه هر درخواستی که 

در کمیسیون ماده 20 ارائه شود، پذیرفته می شود.«
جان بابایی با انتقاد از اینکه 1400 پزشک به دلیل 
وضعیت بهتر پرداختی در بیمارستان های خصوصی، 
بیمارستان های دولتی را ترک کرده اند، اظهار کرد: 
»مشکل  بخش خصوصی در اداره کردن آن هاست و 
نباید در رابطه با جزء حرفه ای چانه بزنند و باید بیشترین 
فعالیت خود را متمرکز به هتلینگ و فنی کنند، از سوی 
دیگر باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که وضعیت 
جزء حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی برابر شود.« 
وی یادآور شد: »هم اکنون یکی از آسیب های جدی 
در حوزه سالمت این است که مسائل مرتبط با تورم، 
سرمایه گذاری و  بخش فنی به حقوق و دستمزد گره 
خورده است، بنابراین پیشنهاد می دهیم مجلس نظارت 
کند تا حقوق و دستمزد پزشکان و کادر درمانی براساس 
قانون حقوق و دستمزد کشور افزایش یابد و نرخ 
هتلینگ و اداره بیمارستان ها براساس بازار افزایش 
یابد.« جان بابایی با انتقاد از اینکه بیمارستان های 
خصوصی به سمت سهام فروشی حرکت کرده اند که 
به ضرر مردم تمام می شود، تصریح کرد: »هم اکنون 
پروپوزالی در وزارت بهداشت برای دریافت فرانشیز 
پالکی براساس آزمون وسع و استحقاق سنجی تهیه 
شده است که باعث باالرفتن نقدینگی بیمارستان ها 
و ارتقای کیفیت خدمات رسانی می شود و در پی آن 

بیمه ها نیز می توانند تعهدات جدیدی را بپذیرند.«

روزانه3مطبتعطیلمیشود
نظام  سازمان  کل  رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا 
پزشکی با بیان اینکه در تعیین تعرفه ها باید قانون 
اساسی، سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و 
حق شهروندی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، 
گفت: »متاسفانه برخی به این  بخش نگاه سوسیالیستی 
دارند و این در حالی است که نمی توان تنها با نگاه 
دولتی به این  بخش به ارائه خدمات درمانی پرداخت.«
وی افزود: »در بخش خصوصی باید قیمت تمام شده 
و هزینه های واقعی مشخص شود، کما اینکه ما در 
این مورد با استفاده از ظرفیت اساتید اقتصادی که 

در حوزه سالمت ذینفع نباشند، به برآورد هزینه ها 
پرداختیم و این موضوع را در جلسه ای با معاون اول 
رئیس جمهور مطرح کردیم و در نهایت کمیته ای 
به دستور وی متشکل از نمایندگانی از سازمان نظام 
پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت 
و درمان و نماینده معاون اول رئیس جمهور تشکیل 
شد که بار دیگر موضوع هزینه ها را بررسی کردند 
و انجام مطالعات در این حوزه را به دانشگاه های 
تربیت مدرس و تهران سپردند که آن ها نیز صحت 
اطالعاتی که به دست آورده بودیم را تایید کردند و 
این نتیجه به شورای عالی بیمه اعالم شد که در پی 

آن به یک عددی برای افزایش تعرفه ها رسیدیم.«
ظفرقندی یادآور شد: »اگر هزینه های تمام شده چه 
در تعیین ویزیت و چه قیمت دارو و چه هتلینگ 
رعایت نشود، منجر به کاهش کیفیت، تعطیلی یا 
تعدیل نیروی مراکز درمانی و ایجاد هرج و مرج 
مالی خواهد شد، بنابراین از مجلس می خواهیم که 
از طریق وزرای بهداشت و اقتصاد به موضوع فشار 
مالیاتی وارد شده بر این مراکز درمانی ورود کنند.«

وی در ادامه تاکید کرد که براساس گزارشاتی که 
دریافت می کنند، روزانه 3 مطب تعطیل می شود.

تامیناجتماعیبیشاز50هزارمیلیارد
تومانبهبانکهابدهکاراست

امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تامین 
اجتماعی افزود: »مسائل حقوقی برای بیمارستان های 
خصوصی و خیریه از طریق بررسی های کارشناسانه 
قابل حل است، ضمن اینکه مشکالتی که در رابطه با 
برداشت بدون مهلت بیمه تامین اجتماعی از حساب 
آن ها مطرح شد به نوع قراردادهای آن ها بازمی گردد که 
باید اصالح شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود 

دارد، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.«
وی با استناد به شهادت وزارت بهداشت و درمان 
اظهار کرد: »ما از روز اول در زمان شیوع کرونا در 
جهت اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا حرکت 
کرده و در این زمینه حتی یک ریال از منافع عمومی 
دریافت نکردیم و این در حالی است که 100 هزار 

بیمار را بستری یا درمان کردیم.« 
منوچهری در پایان یادآور شد: »احتماالً از سال آینده 
پرداخت ارز 4200 تومانی از سازمان تامین اجتماعی 
قطع می شود و این در حالی است که ما در سال 
99 در حدود 39 هزار میلیارد هزینه درمان کرده و 
پیش بینی کرده ایم در سال 1400 این رقم به 50 هزار 
میلیارد افزایش یابد، با وجود اینکه ما بیش از 50 هزار 

میلیارد تومان به بانک ها بدهی داریم.«

اجراینظامارجاعونسخهالکترونیکی
پایانیبرمشکالتبیمههامیشود

محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران گفت: »شاید منابع پیش بینی شده برای ارائه 

خدمات کفایت نکند و عدم تناسب این مشکالت 
را ایجاد کرده که برای رفع آن باید پرداختی ها اصالح 
شود.« وی یادآور شد: »هم اکنون حدود 1200 میلیارد 
فقط در  بخش بیمارستان بر هزینه های بیمه سالمت 
اضافه شده است که با سطح یک به یک میلیارد و 
500 میلیون تومان می رسد. از سوی دیگر ما در 4 ماه 
اخیر بدهی سال های 95 تا 98 را چه در بیمارستان های 
دولتی و چه خصوصی کامال تسویه کردیم و این 

بدهی ها تا پایان بهمن ماه به روز می شوند.«
ناصحی در پایان تاکید کرد که اجرای نظام ارجاع و نسخه 
الکترونیکی پایانی بر مشکالت بیمه ها خواهد بود.

کمیتهامدادوسازمانبهزیستیبایدفرانشیز
کمتریبپردازند

سجاد رضوی، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه 
سالمت کشور افزود: »در سازمان برنامه و بودجه قرار 
شد تعرفه های هتلینگ 37 درصد، جزء فنی سرپایی 
40 درصد، بستری 15 درصد و ویزیت 15 درصد 
افزایش یابد و در مجموع، سرانه 7 درصد افزایش 
داشته باشد و این مورد نه تنها برای بیمارستان های 
خصوصی که برای بیمارستان های خیریه نیز لحاظ 
می شود.« وی با بیان اینکه منابع و مصارف همخوانی 
ندارند و هنر این است که دست در دست هم داده و 
این دو را نزدیک کنیم، تاکید کرد: »از سازمان بیمه ای 
تشکر می کنم، چرا که در درمان کرونا به گونه ای 
اقدام کردند که دهک های پایین جامعه نیز همچون 
ثروتمندان قادر به تامین داروهای گران قیمت این 
بیماری باشند و حتی در بخش آی سی یو نیز به ارائه 
خدمات پرداختند.«رضوی درخواست بیمارستان های 
خیریه برای عضویت در این شورا را غیرممکن دانست 
چرا که فعالیت های آن حقوقی بوده و اصناف نمی توانند 

در آن عضویت داشته باشند.
وی همچنین تاکید کرد که از ماه گذشته از تمام 
سازمان های مرتبط خواسته اند که پیشنهادات خود در 

رابطه با نحوه تعیین تعرفه ها را ارائه دهند.
رضوی در پایان تعیین یک فرانشیز برای کل کشور را 
اقدامی اشتباه خواند و پیشنهاد داد که باید گروه های 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این زمینه تفکیک 
شوند و باید یک تغییری در این زمینه بین دهک های 
مختلف جامعه ایجاد شود تا اقدامات براساس عدالت 
پیش برود، ضمن اینکه در بحران های اقتصادی باید 

مراقب سالمت دهک های ضعیف جامعه باشیم.«

پیشنهاداتبیمارستانهایخیریه
را  زیر  پیشنهادات  بیمارستان های خیریه  رؤسای 
جهت برون رفت از مشکالت کنونی که با آن ها 

مواجه هستند، ارائه دادند.
1- حضور یک نماینده از بیمارستان های خیریه 
در دبیرخانه شورای عالی بیمه های سالمت جهت 

مشارکت در تصمیم گیری

 2- لحاظ کردن تورم واقعی سال های 98 و 99 در 
تعرفه ها و اصالح تعرفه های بیمارستان های خیریه 
برای سال 1400، بنحوی که همانند بیمارستان های 
خصوصی باشد و حق فنی و هتلینگ تا 90 درصد 

 بخش خصوصی افزایش یابد.
3- ملزم کردن بیمه های تکمیلی به بستن قرارداد تا 
سطح  بخش خصوصی با بیمارستان های خیریه و 
پرهیز از اقدامات خارج از مصوبه ابالغی هیئت وزیران
4- کمک به خرید وسایل و تجهیزات پزشکی پیشرفته 
و خارجی از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی 
)از طریق تخصیص بودجه در ردیف دانشگاهی 

برای حمایت از بیمارستان های خیریه(.
5-لحاظ نمودن معافیت های مالیاتی در دو  بخش، یکی 
موسسات غیرانتفاعی حوزه درمان و دیگری خیرین؛ 
با این توضیح که در مواد 139 و 172 قانون مالیاتهای 
مستقیم پیرامون این دو  بخش مواردی ذکر شده است. 
اما نیازمند اصالحات و پیگیری های حقوقی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است تا اوالً با 
تفسیر موسع تبصره 1 ماده 139 از سوی سازمان 
امور مالیاتی کشور، فعالیت های درمانی نیز مشمول 
معافیت گردند، ثانیا با تدوین ضوابط اجرایی مناسب، 
معافیت های ذکر شده در ماده 172 مشمول خیرین 
و نیک اندیشانی شود که دغدغه کمک به موسسات 
غیرانتفاعی خودگردان را دارند، اما از محدودیت ها و 

موانع مالیاتی نگرانند.
6- پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان های خیریه 

از طرف بیمه های پایه و تکمیلی.
7- مساعدت خالصانه و همکارانه و خارج از بروکراسی 
اداری در صدور مجوزها و حل مشکالت بیمارستان های 
خیریه و کاهش موارد و دستورالعمل های دست و 

پاگیر و پر هزینه برای این مراکز.

پیشنهاداتبیمارستانهایخصوصی
اما رؤسای بیمارستان های خصوصی حاضر در این 
نشست با بیان اینکه 80 درصد خدمات سرپایی و 
20 درصد خدمات بستری در این  بخش صورت 
می گیرد، از وضعیت ویزیت ها به عنوان عاملی در 
جهت تعطیل شدن مطب ها یاد کردند. آن ها با بیان 
اینکه از سال 86 تا 99 در مجموع تعرفه ها 103 
درصد افزایش داشته که در مقابل تورم رقم محدودی 
است، همچنین با وجود افزایش چندین برابری قیمت 
تجهیزات، امکان جایگزینی وجود ندارد، از سوی 
دیگر افزایش ناگهانی دستمزد پرستاران در  بخش 
دولتی باعث شده که آن ها به سمت این بیمارستان ها 
جذب شوند، ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بیمه ها 
در حمایت از بیمارستان های خصوصی و برداشت 
مبالغی که تعهد شده به آن ها پرداخت شود، بدون 
لحاظ مهلت، از حساب آن ها به طور مستقیم برداشت 
می کنند، خواستار افزایش تعرفه های این  بخش متناسب 

با تورم کنونی کشور شدند.
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