
کارشناسان سالمت هشدار دادند

  امین جاللوند
بعد از گذشت حدود 16 ماه از پاندمی کرونا، 
بسیاری از بخش های خصوصی فعال در نظام 
سالمت به مرحله ضرردهی رسیده اند. بخشی از 
این مراکز، تعطیل شده اند و بسیاری از این مراکز 

هم در شرف تعطیلی هستند.
کاهش درآمدها در بخش خصوصی نظام سالمت 
باعث شده است که چراغ این بخش ها به زحمت 
روشن بماند و آنها صورتشان را با سیلی سرخ 
نگه دارند. کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
تنها راه اصلی برای عبور از این شرایط، سرعت 
بخشیدن به فرآیند واکسیناسیون سراسری است 
تا اوضاع، رفته رفته به سمت شرایط طبیعی مثل 

دوران قبل از کرونا برگردد.
و  درمانگاه ها  درآمد  منابع  عمده  از  یکی 
بیمارستان های بخش خصوصی، انجام عمل های 
جراحی زیبایی و الکتیو است، اما در دوران کرونا 
شاهد بودیم که این منبع مهم درآمدی، رفته رفته 
کاهش پیدا کرد. حتی در یک مقطع زمانی، این 

درآمد در برخی مراکز به صفر رسید.
اگر  که  معتقدند  سالمت  نظام  صاحب نظران 
می خواهیم بخش خصوصی فعال در نظام سالمت، 
فرصت احیا داشته باشد و بتواند زنده بماند، باید 
فرآیند واکسیناسیون سراسری شتاب بگیرد. فقط 
انتظار داشت  این شرایط است که می توان  در 
اقتصاد سالمت در بخش خصوصی از هم نپاشد و 
حداقل هزینه هایش با درآمدش تناسب داشته باشد.

یک چشمه از آسیب های اقتصادی 
تاخیر در واکسیناسیون

هر بار با تشدید کرونا در کشور، مراجعه بیماران 
به مطب ها کمتر می شود و بسیاری از عمل های 
تعلیق  حالت  به  نیز  الکتیو  و  زیبایی  جراحی 
از مطب های  بود  درمی آید. در حالی که قرار 
آسیب دیده در دوران کرونا حمایت شود، اما 
فعاالن جامعه پزشکی می گویند تاکنون حمایتی 
از مطب های آسیب دیده صورت نگرفته است.
افزایش چندبرابری اجاره مطب ها، کاهش تعداد 
بیماران مراجعه کننده، تورم کنترل نشده در حوزه 
تجهیزات پزشکی و متناسب نبودن دخل و خرج 

مطب ها باعث شده است که بسیاری از مطب ها 
تعطیل شوند. شمار زیادی از مطب ها نیز به سختی 
توانسته اند به ادامه فعالیت بپردازند. با تشدید موج 
کرونا، فعاالن جامعه پزشکی نگران هستند که 
وضعیت اقتصادی مطب ها بدتر از قبل شود و 
کمای 16 ماهه ای که بسیاری از مطب ها را گرفتار 
کرده است، در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد.
سمیرا محمودی، پزشک فعال در مطب نیز با اشاره 
به تشدید مشکالت مطب داری در دوران کرونا به 
سپید یادآور می شود: »هزینه های مطب داری، سال 
به سال افزایش پیدا می کند و هر بار با باال رفتن 
قیمت ارز و اجاره مسکن، خودمان را برای یک 
چالش مالی جدید آماده می کنیم. اگر تا چند سال 
پیش این امید را داشتیم که روزی صاحب مطب 
شویم، اما حاال سقف آرزوی بسیاری از همکاران، 

تامین اجاره بهای مطب ها شده است.«
او تاکید می کند: »به دلیل تعطیلی چند ماهه مطب ها 
و با وجود کاهش مراجعان، هم اکنون مطب ها فرق 
چندانی با مراکز درمانی ورشکسته ندارند. خیلی از 
همکاران صرفا به دلیل عالقه به حرفه پزشکی و 
میل به خدمت به مردم در مطب ها حضور دارند، 
زیرا مطب داری برای خیلی از پزشکان در شرایط 
فعلی به هیچ وجه درآمدزایی مطلوبی ندارد. در 
صورت حمایت از مطب ها می توان امیدوار بود 
که بتوانیم در این شرایط سخت، مطب ها سرپا 

بمانند و تعطیل نشود.«
همچنین نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات 

مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو با 
سپید به تعرفه های پایین فعالیت های مطب داری 
تعیین تعرفه  »انتظار  اشاره می کند و می گوید: 
گزاف در حوزه خدمات پزشکی را نداریم، بلکه 
می گوییم تعرفه ها حداقل با هزینه ها همخوانی 
افغانستان،  بگیرید که در  نظر  باشد. در  داشته 
ویزیت پزشک عمومی حدود 35 دالر است، 
اما تعرفه ویزیت پزشک متخصص در کشور ما 
یک دهم این مبلغ هم نیست. این تعرفه ها به هیچ 
وجه نمی تواند هزینه های کرایه و تجهیز مطب 
را جبران کند. نباید در بحث تعیین تعرفه های 
پزشکی، جزیره ای نگاه کنیم و خودمان را منفک 
از دنیا بدانیم. اگر نگاهی به کشورهای اطراف 
خودمان داشته باشیم، می بینیم که تعرفه ها در ایران 
به هیچ وجه با کشورهای همسایه اش تناسب 
ندارد. سرکوب کردن تعرفه های بخش خصوصی 
با وجود تعطیلی جسته و گریخته مطب ها در 
به  سنگینی  اقتصادی  ضربه های  کرونا،  دوران 

ارائه دهندگان خدمت در مطب ها می زند.«
از سوی دیگر، عباسعلی صحافیان، متخصص 
ارتودنسی و استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز به وضعیت مالی نامطلوب مطب ها در 
کشور اشاره می کند و به سپید می گوید: »مشکل تورم 
زیاد در حوزه مواد و تجهیزات دندانپزشکی باعث 
شده است که باز ماندن برخی مطب ها برای بسیاری 

از دندانپزشکان، توجیه منطقی نداشته باشد.«
ادامه در صفحه 14 

کوچک شدن بخش خصوصی سالمت 
با  تاخیر در واکسیناسیون

کاهش درآمدها در بخش 
خصوصی نظام سالمت باعث 

شده است که چراغ این بخش ها 
به زحمت روشن بماند و آنها 

صورتشان را با سیلی سرخ نگه 
دارند. کارشناسان سالمت تاکید 

دارند که تنها راه اصلی برای عبور 
از این شرایط، سرعت بخشیدن 

به فرآیند واکسیناسیون 
سراسری است تا اوضاع، رفته 

رفته به سمت شرایط طبیعی مثل 
دوران قبل از کرونا برگردد
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