
گزارش سپید درباره چالش حل نشده رابطه مالی پزشک و بیمار

قطـع رابطـه مالـی پزشـک و بیمـار، هـم به 
نفع جامعه پزشـکی و هم به نفع بیماران 
اسـت، به دلیل اینکه پزشـکان می توانند 
بـدون دغدغـه، خدمـات پزشـکی را ارائه 
دهنـد. همچنیـن پزشـکان اطمینـان خاطر 
پیـش  اگـر مشـکلی  کـه  می کننـد  پیـدا 
آمـد، بیمـار در پرداخـت هزینه هـا ناتـوان 
نیسـت. بـا ایـن وجـود می تـوان از بیمه هـا 
بـه عنـوان حلقـه مفقـوده در قطـع رابطـه 
بـرد.  نـام  بیمـار  و  پزشـک  بیـن  مالـی 
درواقـع، بیمه هـا نتوانسـته اند در حـوزه 
قطـع ارتبـاط مالـی بیـن پزشـک و بیمـار، 

نقش موثری داشـته باشـند.
محمـد رئیـس زاده، رئیـس سـازمان نظـام 
پزشـکی کشـور هـم بـا بیـان اینکـه رشـد 
چندیـن  سـامت،  حـوزه  در  قیمت هـا 
برابـر تـورم معمـول اسـت، در عیـن حـال 
بـر لـزوم حـذف رابطـه مالی میان پزشـک 
و بیمـار تاکیـد کـرد و گفـت: »زمانـی 
کـه در بحـث تعرفـه فریـاد می زنیـم کـه 
قیمت های خدمات پزشکی را نیز واقعی 
لحـاظ کنیـد، بـرای دفـاع از حقـوق مـردم 
اسـت. همچنیـن بـرای ایـن اسـت کـه 
پزشـکی  جامعـه  و  مـردم  بیـن  اعتمـاد 

تخریـب نشـود.«
وی افـزود: »بنابرایـن مـا اولیـن مطالبه گـر 
اصـاح روابـط مالـی بیـن پزشـک و بیمار 
هسـتیم. زیـرا مهم تریـن سـرمایه جامعـه 
پزشـکی اعتمـاد مـردم اسـت. در ذهـن 
دارد.  قداسـتی  پزشـکی  جامعـه  مـردم 
هـم  بـاز  جامعه شناسـی  مطالعـات  در 
جامعـه پزشـکی جـزو یکـی از سـه قشـر 
مرجـع و مـورد اعتمـاد مـردم اسـت. در 
اسـت  ممکـن  در هـر صنفـی  مجمـوع 
تخلفاتـی وجـود داشـته باشـد، امـا مـردم 
می داننـد کـه بـاالی ۹۵ درصـد همـکاران 
مـا  دارنـد بـا همیـن وضـع موجـود در 
مـردم  بـه  و خصوصـی  دولتـی  مراکـز 

خدمـت ارائـه می دهنـد.«
وی دربـاره وضعیـت تـورم در حـوزه 
سـامت و هزینه هـای بخـش خصوصـی 
درمـان نیـز گفـت: »مـا در حوزه تجهیزات 
پزشـکی در سـال ۱۴۰۱ نسـبت به ۱۴۰۰ 
در  داشـتیم.  درصـد رشـد   ۲۰۰ بـاالی 
تجهیـزات مصرفـی بـاالی ۱۳۷ درصـد 
رشـد داشـتیم و در هزینه هـای پرسـنلی 
باالی ۵۷ درصد رشـد داشـتیم. میانگین 
این هـا تقریبـا سـه برابـر عـدد تورمـی 
اعامی بانک مرکزی اسـت. یک دسـتگاه 
تصویربـرداری کـه ۴۰۰ میلیـون تومـان 
بـوده، اکنـون سـه میلیـارد تومـان اسـت.«
کشـور  پزشـکی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
اضافـه کـرد: »بسـیاری از ایـن تجهیـزات 

وارداتی هسـتند و ارز ترجیحی  برایشـان 
حذف شـده و وضعیت را دشـوار کرده 
اسـت. در زمینه کیت های آزمایشـگاهی 
یـا تولیـد دارو و ... نیـز همینطـور بـوده 
اسـت. رشـد قیمت ها در حوزه سـامت، 
چندیـن برابـر تـورم معمـول اسـت. از 
طرفـی هـم در بحـث تعرفه هـای پزشـکی 
برخـاف قانـون، نـه قیمـت واقعـی لحاظ 
می شـود و نـه زمـان اعـام تعرفه هـا طبـق 
قانـون رعایـت می شـود. از یـک طـرف 
نـرم  برابـر  چندیـن  قیمت هـا  افزایـش 
جامعه است و از طرفی افزایش تعرفه ها 
کمتـر از حـدی اسـت کـه قانـون تعییـن 
کـرده و ایـن موضـوع مشـکات جامعـه 
پزشـکی و حـوزه سـامت را مضاعـف 

کرده اسـت.«
رئیس زاده به ایسـنا یادآور شـد: »سـاالنه 
در  خدمـت  نفـر  میلیـون   ۹۰۰ بـاالی 
کشـور ارائـه می شـود. حجـم تخلفـات 
در مقابـل ایـن میـزان ارائـه خدمـت، از 
نظـر آمـاری صفـر اسـت، امـا بـه هـر 
البتـه  می شـود.  برجسته سـازی  دلیلـی 
اعتراضات و اشـکاالت هم وجود دارد، 
امـا در مقایسـه بـا حجـم خدمـات از نظـر 
آمـاری عـدد آن صفـر اسـت. بـه همیـن 
دلیـل هنـوز هـم جامعـه پزشـکی جـزو 

اقشـار مورد احترام مردم اسـت و حفظ 
این سـرمایه برایمان بسـیار اهمیت دارد. 
چیزی که به این سـرمایه آسـیب می زند، 
روابـط مالـی بیـن مـردم و حوزه سـامت 
اسـت. مـا بـه عنـوان جامعـه پزشـکی و 
نظـام پزشـکی اولیـن مطالبه گـر اصـاح 
ایـن رفتارهـا و روابـط  مالـی هسـتیم. 
و  می بینیـم  آسـیب  بیشـتر  همـه  از  مـا 
از همـه بیشـتر دل مـان می خواهـد ایـن 

مشـات رفع شـود.«
رئیس سـازمان نظام پزشـکی کشـور ادامه 
داد: »اگـر تـاش و پیگیـری می کنیـم کـه 
تعرفه هـا واقعـی شـود، بـه ایـن معناسـت 
کـه سـازمان های بیمه گـر تعهدات شـان 
را بهتـر انجـام دهنـد تـا بـه مـردم فشـاری 
وارد نشـود. از طرفی هم رفتار همکاران 
مـا اصـاح خواهـد شـد. ریشـه رفـع همه 
اینها در رعایت قانون اسـت و قانون هم 
مشـخص کـرده کـه سـازمان های بیمه گـر 
باید نقش خودشـان را بر اسـاس قیمت 
واقعـی و منابـع و مصـارف لحـاظ کننـد 
و قبـل از پایـان سـال و قبـل از قانـون 
بودجـه تعرفـه را اعـام کننـد تـا بودجـه 
بـرای  تعرفـه  افزایـش  بـا  متناسـب  را 
سـازمان های بیمه گـر ببیننـد. نـه اینکـه 
قانـون  در  بیمه گـر  سـازمان های  منابـع 

بودجـه مصـوب شـود و از مجلـس هـم 
بیـرون بیایـد و بعـد بخواهیـم متناسـب بـا 
بودجه، تعرفه ها را به صورت دسـتوری 

لحـاظ کنیـم. ایـن سـیکل معیوبـی اسـت 
کـه هـر سـال اتفـاق می افتـد و ضـررش 
هـم متوجـه مـردم و هـم متوجـه جامعـه 

پزشـکی است.«
جامعـه  و  مـردم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
باشـند  هـم  کنـار  در  بایـد  پزشـکی 
بایـد  بیمه گـر  »سـازمان های  افـزود: 
تـا  کننـد  ایفـا  خـوب  را  تعهدات شـان 
روابـط مـردم و جامعـه پزشـکی بـه هـم 
نخـورد و بـه هیـچ یـک ظلـم نشـود. در 
ایـن زمینـه مقـداری بـا بی مسـئولیتی و 
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فاضل: معتقدیم اگر بیمه هایی خوب و 
درست داشته باشیم، خود به خود رابطه 
مالی میان بیمار و پزشک رفع می شود. 
امیدوارم ما در این حوزه هر چه زودتر 
به این نقطه برسیم؛ چراکه بار هزینه های 
درمان نباید بر دوش مردم باشد. در عین 
حال جامعه پزشکی هم نباید فقیر باشد. 
بنابراین اگر بیمه های خوبی وجود داشته 
باشند، مساله از هر دو طرف حل می شود


