
 ادامه از صفحه 13
صحافیان یادآور می شود: »تهیه ماسک، روپوش، 
دستکش، شیلد و سایر تجهیزات محافظتی هم 
هزینه های جداگانه ای به مطب ها تحمیل کرده 
است. قیمت سایر مواد و تجهیزات دندانپزشکی 
نیز در طول یک سال اخیر چندین برابر شده است. 
این هزینه های تحمیل شده دیده نمی شود. مجموع 
ماندن  باز  که  است  باعث شده  مشکالت  این 
برخی مطب های دندانپزشکی، صرفه اقتصادی 

نداشته باشد.«

سریال تعطیلی مطب ها ادامه دارد
نباید از خاطر برد که در برخی شهرهای کوچک 
و مناطق محروم، حفظ مطب های خصوصی از 
اهمیت بسیار باالتری برخوردار است. در این 
مناطق اگر یک پزشک تصمیم بگیرد که مطب 
را کال تعطیل کند، مردم آن منطقه گاهی هیچ 
به یک  رفتن  برای  امکان دیگری  و  جایگزین 

مطب دیگر را ندارند.
در این مناطق اگر مطب به دلیل تجمیع مشکالت 
اقتصادی تعطیل شود، مردم آن منطقه بسیار متضرر 
خواهند شد و گاه مجبور می شوند برای دریافت 
خدمات درمانی به شهرهای مجاور، سفر کنند. درواقع 
حمایت از اقتصاد مطب ها، عالوه بر اینکه از جامعه 
پزشکی حمایت می شود، از مردم و دسترسی عادالنه 

آنها به خدمات درمانی نیز حمایت خواهد شد.
دالیل متعددی موجب شده است که خطر تعطیلی، 
این شرایط  تهدید کند.  را  از مطب ها  بسیاری 
جامعه  نمایندگان  از  بسیاری  نگرانی  موجب 

پزشکی شده است.

انوش برزیگر، رئیس سازمان نظام پزشکی رشت 
هم در گفتگو با سپید به افزایش تعطیلی مطب ها 
در دوران کرونا اشاره می کند و می گوید: »وضع 
فعلی تعرفه های پزشکی چندان عادالنه نیست. 
نرخ ویزیت مطب ها در مقایسه با حتی کشورهای 
همسایه نیز رقم بسیار پایینی است. این دالیل 
موجب شده است که مطب داری به صرفه نباشد. 
افزون بر این، بیماری کرونا هم موجب کاهش 
آمار مراجعه کنندگان به مطب ها شده که این مساله 
هم در تعطیلی مطب ها تاثیر گذاشته است. برخی 
به مطب ها مراجعه می کنند،  نیز که  بیماران  از 
فاقد وسایل حفاظتی در برابر کرونا هستند که 

در نتیجه این وسایل را پزشک در اختیار بیمار 
می گذارد. این موارد نیز به هزینه های مطب داری، 

اضافه کرده است.«
پزشکی های  نظام  هماهنگی  شورای  رئیس 
استان گیالن تاکید می کند: »بسیاری از پزشکان 
برای راه اندازی مطب خود، وام گرفته اند، اما با 
وجود تعرفه های فعلی نمی توانند اقتصاد مطب را 
مدیریت کنند. متاسفانه در برخی رسانه ها طوری 
وانمود می شود که جامعه پزشکی، ثروتمند است 
و همه به کار ساخت و ساز روی آورده اند. در 
حالی که این تصورات غلط است و نباید آن را 
به همه پزشکان تعمیم داد. شاید آمار پزشکان 

هم  پزشکی  جامعه  کل  درصد  دو  به  متمکن 
مالی  مشکالت  از  پزشکان  از  بسیاری  نرسد. 
رنج می برند و دخل و خرج مطب های آنها با 

یکدیگر همخوانی ندارد.«
مالی  مشکالت  ریشه ای  درمان  به  ادامه  در  او 
مطب ها اشاره می کند و می گوید: »رابطه مالی بین 
پزشک و بیمار باید قطع شود. با تقویت بیمه های 
درمانی باید این رابطه مالی را قطع کرد. در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته نیز با تقویت بیمه ها، 
رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کرده اند، اما 
متاسفانه بیمه های درمانی ما معوقات پزشکان را با 
تاخیرهای طوالنی پرداخت می کنند. گاهی آنقدر 
مطالبات جامعه پزشکی را دیر پرداخت می کنند 
کاهش  به شدت  مطالبات  آن  پولی  ارزش  که 
پیدا می کند. این اتفاق باعث می شود که تامین 
هزینه های مطب داری برای بسیاری از پزشکان، 
براحتی میسر نباشد. در نهایت نیز تمام این اتفاقات 
به ضرر بیماران و سالمت مردم، تمام خواهد شد.«

بخش خصوصی نظام سالمت در حال 
تعطیلی است

کارشناسان سالمت تاکید دارند که در این دوران 
آنها  درمان حمایت شود.  کادر  از  باید  سخت 
می گویند تامین امنیت شغلی جامعه پزشکی و 
حمایت از مطب های آسیب دیده در دوران کرونا 

باید در اولویت قرار بگیرد.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی نیز با اشاره به افزایش هزینه اداره 
مطب ها در دوران کرونا، تاکید کرد: »طبق بررسی 
سازمان نظام پزشکی، هزینه های مربوط به کرونا 

در حوزه سرپایی و بستری متفاوت است. به دلیل 
شیوع کرونا با 10 تا 30 درصد افزایش هزینه 
متناسب با نوع خدمت در بخش های مختلف 

خدمات پزشکی و سالمت مواجه هستیم.«
او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از اعتبارات 
مقابله با کرونا، بی نصیب مانده است، تصریح 
کرد: »اقتصاد سالمت و مدیریت آن در شرایط 
بحرانی کرونا به راحتی نیست. باید بیمه ها وارد 
کار شوند و بودجه خاص برایش تخصیص داده 
شود. متاسفانه از بودجه هایی که به موضوع مقابله 
با کرونا تخصیص داده شده است، هیچ مبلغی به 
بخش خصوصی تخصیص نداده اند. تسهیالتی 
البته  داده نشده است.  به بخش خصوصی  نیز 
جامعه پزشکی همواره پای کارند، اما توان آنها 

هم تا حدی است.«
جهانگیری با اشاره به تداوم اوضاع مالی نامساعد 
مطب ها در دوران کرونا، گالیه کرد: »مطب ها 
برابر کرونا را  خودشان تجهیزات حفاظتی در 
تامین می کنند. حتی گاهی مجبورند از بازار با 
قیمت های آزاد، غیر دولتی و حتی بازار سیاه این 

تجهیزات را تهیه کنند.«
همچنین معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با بیان اینکه 80 تا 85 درصد کسانی که به کرونا 
مبتال می شوند، بیمارانی هستند که می توانند به 
صورت سرپایی درمان شوند، یادآور  شد: »صف 
اول ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا، مطب ها 
و مراکز سرپایی هستند. اگر تامین منابع درستی 
در این زمینه انجام نشود، در آینده با مشکالت 
زیادی مواجه می شویم. البته این مشکالت نیز 
فقط متوجه مطب ها نیست، بلکه در بخش های 
نیز  و...  پزشکی  تصویربرداری  آزمایشگاهی، 

مشکل داریم و هزینه ها بسیار باال رفته است.«
جهانگیری با اشاره به وضعیت بحرانی مطب ها در 
دوران کرونا، هشدار داد: »اقتصاد مطب از طریق 
ویزیت تامین می شود و امروز در شرایط کرونا، 
هزینه های مطب با تعرفه ویزیت ها و کاهش بار 
مراجعات، همخوانی ندارد. باید روی این موضوع 
کار شود. هم اکنون هزینه مطب داری هزینه باالیی 
است. اگر می خواهیم در حوزه ویزیت از مردم 
حمایت کنیم، باید حداقل قیمت تمام شده را 
برای مطب ها پایین نگه داشت. در این راستا باید 
تسهیالتی به پزشکان و مطب ها داده شود و یا اینکه 
قیمت های ویزیت را متناسب با هزینه ها رشد دهیم. 
به دلیل همین مشکالت، روزانه مراجعاتی را در 
سراسر کشور داریم که می خواهند مطب هایشان 

را تعطیل کنند.«
همچنین معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با اشاره به اهمیت حفظ مطب ها در دوران کرونا، 
یادآور شد: »یکی از مکان هایی که سالیان سال 
چندین میلیون متر مربع فضا در اختیار بهداشت 
و درمان قرار داده، از طریق مطب داری انجام شده 
است. اگر بخواهیم آنها را در این شرایط جایگزین 
کنیم،  باید چندین هزار میلیارد تومان هزینه کنیم. 

بنابراین باید این وضعیت را حفظ کنیم.«
در دوران کرونا، هزینه اداره مطب ها به شدت 
صرفا  که  پزشکانی  برای  است.  یافته  افزایش 
درآمدشان از طریق حق ویزیت تامین می شود، 
برای  جدی  چالشی  به  هزینه ها  افزایش  این 
تداوم ارائه خدمت تبدیل شده است. تسریع در 
واکسیناسیون سراسری می تواند نوید روزهای 
بهتر و آرام تری برای مطب های آسیب دیده از 

کرونا باشد.

محمودی: 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. 
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
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صاحب نظران نظام سالمت 
معتقدند که اگر می خواهیم 

بخش خصوصی فعال در نظام 
سالمت، فرصت احیا داشته باشد 
و بتواند زنده بماند، باید فرآیند 
واکسیناسیون سراسری شتاب 

بگیرد. فقط در این شرایط است 
که می توان انتظار داشت اقتصاد 
سالمت در بخش خصوصی از هم 

نپاشد و حداقل هزینه هایش با 
درآمدش تناسب داشته باشد

برزیگر: وضع فعلی تعرفه های 
پزشکی چندان عادالنه نیست. 

نرخ ویزیت مطب ها در مقایسه با 
حتی کشورهای همسایه نیز رقم 

بسیار پایینی است. این دالیل 
موجب شده است که مطب داری 

به صرفه نباشد. افزون بر این، 
بیماری کرونا هم موجب کاهش 

آمار مراجعه کنندگان به مطب ها 
شده که این مساله هم در تعطیلی 

مطب ها تاثیر گذاشته است


