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نظام  سازمان  باید  »حتما  می کند:  تصریح  او 
پارلمانی،  بخش های  بخصوص  و  پزشکی 
مجلس،  نمایندگان  با  آن  حقوقی  و  قضایی 
رایزنی کنند. این رایزنی ها می تواند در تبیین 
کارشناسی نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی 
باشد.  نمایندگان مجلس، بسیار کارساز  برای 
نمایندگان  باعث می شود که رای  اتفاق  این 
آگاهی  با  پزشکی  تعرفه های  درباره  مجلس 
مجلس،  با  باید  معتقدم  باشد.  همراه  بیشتری 

ارتباط گسترده تری داشته باشیم.«
زمان  در  باید  که  است  باور  این  بر  خردمند 
مناسب خود، سازمان نظام پزشکی در بحث تعیین 
تعرفه ها ورود کند. او یادآور می شود: »سازمان 
نظام پزشکی باید در موقعیت زمانی مناسبی با 
دولت و مجلس، رایزنی کند. مثال هر ساله از 
شهریور تا آبان، بحث تعیین بودجه بخش های 
مختلف کشور داغ می شود. در این زمان ها باید 
سازمان نظام پزشکی در مذاکره با سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و بانک 
مرکزی، بیشتر تالش کند تا تعرفه های جامعه 

پزشکی را اصالح کند.«

از سوی دیگر، عباس آقازاده مسرور، رئیس 
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی هم با اشاره 
به وضع نامطلوب فعلی در تعیین تعرفه های 
ماه  چند  »در  می کند:  خاطرنشان  پزشکی، 
چه  پزشکی،  نظام  سازمان  ارکان  همه  اخیر، 
شورای عالی، چه شخص رئیس کل و هیات 
رئیسه مجمع عمومی و نیز اعضای انجمن های 
تخصصی و افرادی از اعضای شورای عالی و 
مجمع عمومی، مصاحبه ها و مکاتبات فراوانی 
اصلی  پیام  که  داشتند  تعرفه ها  خصوص  در 

تعرفه گذاری  درباب  هشدارهایی  آن ها  همه 
نبود  این  هم  مضمون  بود.  سالمت  خدمات 
که درآمد پزشکان باید باال برود. البته در سایه 
اصالح تعرفه ها درآمدها باید باالتر برود، اما 
حرف ما این است که تعرفه ها طوری تصویب 
شده اند که به نقطه صفر و سر به سر خودمان 
قیمت  از  ما  فاصله  و  برسیم  نمی توانیم  هم 
واقعی خدمات ما بیشتر می شود. این وضعیت 
در  در  و  سالمت  خدمات  کیفیت  کاهش  به 
نهایت دست کردن در جیب مردم می انجامد 

که ما با این مخالفیم.«
آقازاده یادآور می شود: »کیفیت خدمات سالمت 

در بخش دولتی به علت نزدیک نبودن تعرفه و 
قیمت تمام شده عقب مانده است و این خطرناک 
آیا ضربه ای که در  اینجاست که  است. سوال 
ماه های اخیر از باب درآمد به بخش خصوصی 
و دولتی وارد آمده، با تعرفه های موجود قابل 

جبران است؟«

مروری بر سوابق جابجایی حق 
تعرفه گذاری

حق  بحث  تاکنون،  پیش  سال   10 حدود  از 
آفرین  جنجال  پزشکی  خدمات  تعرفه گذاری 
بوده است. از سال 1۳۸۲، مجلس وقت اختیارات 
تعیین تعرفه پزشکی را از دولت گرفت و به سازمان 
نظام پزشکی واگذار کرد.  در همان سال ها نیز 
گاهی شاهد بودیم که تعرفه های تعیین شده از 
سوی سازمان نظام پزشکی از سوی دولت لغو 
می شد، زیرا دولت تاکید داشت که تعرفه بخش 
دولتی و بخش خصوصی نباید با یکدیگر تفاوت 
داشته باشد. در نهایت نیز حدود یک دهه قبل، 
اختیار تعرفه گذاری دوباره به دولت واگذار شد.

حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در بحبوحه انتقال حق تعرفه گذاری 
خدمات پزشکی به دولت، تاکید کرده بود: »حل 
مشکالت بخش سالمت نیازمند واقعی کردن 

تعرفه های پزشکی و تقویت سازمان های بیمه گر 
با هدف حذف رابطه مالی بین پزشک و بیمار 
است تعیین تعرفه های بخش خصوصی از سوی 
دولت فقط زمانی می تواند کارگشا باشد که تعرفه 
مورد نظر واقعی و اجرای آن با نظارت درست 
دولتی  مراکز  و  بیمارستان ها  باشد.  حقیقی  و 
تقریبا ورشکسته هستند و اگر از دولت یارانه 
دریافت نکنند، نمی توانند ادامه کار دهند. از طرفی 
بسیاری از پزشکان شاغل در بخش دولتی یا به 
بخش خصوصی می روند یا از کشور مهاجرت 
از  این اساس زمانی تعرفه گذاری  بر  کرده اند. 
سوی دولت می تواند پاسخگوی نیازهای نظام 
سالمت باشد که بخش دولتی، کیفیت خدماتش 

را تقویت کند.«
وزیر  مرندی،  علیرضا  نیز  زمان  همان  در 
درباره دالیل پس گرفتن حق  بهداشت  سابق 
تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی، گفته بود: 
»بخش اعظم مشکالت تعرفه گذاری و اجرای 
در  نظارت ها  نبود  به  شده  تعیین  تعرفه های 
این بخش منتهی می شود. مثال برخی پزشکان 
متخصص، بخصوص در مناطق باالی شهر تهران 
و مراکز استان ها، مبلغی بیش از تعرفه مصوب را 
دریافت می کردند. نبود نظارت جدی بر اجرای 
تعرفه های پزشکی، به ویژه در بخش خصوصی 
و دریافت زیرمیزی از بیماران باعث لغو اختیار 

تعرفه گذاری سازمان نظام پزشکی شد.«
مرندی پیش بینی کرده بود که واگذاری حق 
تعرفه گذاری به دولت نیز مشکل نظام سالمت 
را حل نخواهد کرد. او تاکید کرده بود: »وزارت 
بهداشت و سازمان نظام پزشکی، انتظاری را که 
از آنها برای کنترل مشکالت حوزه سالمت و 
واقعی کردن تعرفه های پزشکی می رفت برآورده 
نکردند. البته هیچ تضمینی نیست که جابجایی 
مسئول تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی 
و واگذاری مجدد آن به وزارت بهداشت، این 
مساله را حل کند. این تصمیم شاید بیشتر به 
معنای اعتراض به وضع موجود است. امیدواریم 
بین وزارت  نیز  نزدیکتری  آینده همکاری  در 
بهداشت و سازمان نظام پزشکی برقرار شود.«

همچنین محمد بیات، عضو سابق شورای عالی 
نظام پزشکی هم در همان زمان پیش بینی کرده بود 
که انتقال حق تعرفه گذاری به دولت، مشکالت 
بهداشت و درمان کشور را  حل نمی کند. او تصریح 
تعرفه های بخش خصوصی  »تعیین  بود:  کرده 
در وزارت بهداشت به حل مشکالت بهداشت 
اقتصاد درمان  و درمان کشور کمک نمی کند. 
از کاالهای دیگر است و  به مراتب پیچیده تر 
دولت برای جلوگیری از بروز نوسان می بایست 
یارانه بدهد تا بتواند دریافتی نیروی انسانی و 
پرداختی مردم در هزینه های درمانی را ساماندهی 
کند. گرفتن این اختیار از سازمان نظام پزشکی، 
خیلی به حل مشکالت بهداشت و درمان کشور 

کمک نمی کند.«
حال بعد از گذشت یک دهه از این بحث های 
تخصصی و با توجه به در پیش بودن بررسی 
کارشناسی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان جامعه 
پزشکی قصد دارند که دوباره حق تعرفه گذاری 
نظام پزشکی در قوانین باالدستی گنجانده شود. 
نظام  سازمان  اتفاق،  این  تحقق  صورت  در 
مجدد  کنترل  با  بتواند  است  امیدوار  پزشکی 
حق تعرفه گذاری، رضایت خاطر جامعه پزشکی 

را جلب کند.

خردمند: وقتی دولت به طور 
موقت، اختیار تعرفه گذاری را بر 
عهده گرفته است، مسیر تعیین 

همین تعرفه ها نیز از مسیر 
کارشناسی نمی گذرد. 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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ظفرقندی خطاب به معاون 
اول رئیس جمهوری: 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

با توجه به در پیش بودن بررسی 
کارشناسی برنامه هفتم توسعه، 
نمایندگان جامعه پزشکی قصد 

دارند که دوباره حق تعرفه گذاری 
نظام پزشکی در قوانین باالدستی 

گنجانده شود. در صورت تحقق 
این اتفاق، سازمان نظام پزشکی 

امیدوار است بتواند با کنترل 
مجدد حق تعرفه گذاری، رضایت 
خاطر جامعه پزشکی را جلب کند


