سالمت
گفتگوی نگارستان با رئیس اداره نظارت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان
پیرامون لزوم آگاهی مردم از میزان پرداختها در مطبهای خصوصی

کدام پرداختها
غیرقانونی است؟

فاطمه ایراننژاد
بــه جــرأت میتــوان گفــت طبابــت یکــی از مهمتریــن
نقشهــای جامعــه اســت .نقشــی کــه حیــات و
ـت ایفــای
ســامتی انســان وابســتگی مســتقیم بــه صحـ ِ
آن دارد و اهمیــت آن در کنتــرل بیماریهــا خصوصــا
مهــار اپیدمــی کرونــا بــر همــگان آشــکار شــد .هیچکــس
منکــر حضــور پزشــکان دلســوز و متعهــد در شــهرمان
نیســت .ولــی متأســفانه در برخــی مطبهــا رونــد مالـ ِـی
تشــخیص و درمــان از چارچــوب قانونــی خــود خــارج
شــده و بعضــا طبابــت رنــگ و بــوی تجــارت بــه خــود
گرفتــه اســت .بایــد بگوییــم گــر چــه طبابــت مهــم اســت
و حیاتــی ،ولــی ســامت و رضایــت مــردم نیــز شــرط
اســت و اســاس اینکــه اوضــاع اقتصــادی کشــورمان
بحرانــی اســت و یــا میــزان دســتمزد مصــوب پزشــکان
بــه انــدازه زحمــت و یــا اهمیــت حرفهشــان نیســت و
رضایتمنــدی   شــغلی را در آنهــا ایجــاد نمیکنــد  ،
توجیــه وجدانــی ،قانونــی و اخالقــی بــر دریافــت وجــوه
و تعرفــه خــارج از دســتورالعمل نیســت .اگــر اوضــاع
آقـای دکتـر بـه عنـوان اولیـن
سـوال ،آیـا دریافـت وجـه در
مطـب پزشـک متخصـص به اسـم
«دسـتمزد انجـام جراحـی در اتـاق
عمـل بیمارسـتان» قانونی اسـت یا
خیـر و اگـر نیسـت چـرا دریافـت
میشـو د ؟
بنـام خـدا ،برای انجـام عمـل جراحی در
بیمارسـتان دولتی به غیـر از وجه مصوب
هنـگام تسـویه حسـاب طبـق محاسـبه
هزینههـای ثبـت شـده در پرونـده بیمار،
چ وجـه دیگـری قانونـی
دریافـت هیـ 
نیسـت .متأسفانه قسـمت عمده شکایات
مطـرح شـده در کمیسـیون مـاده ۱۱
(کمیسـیون تشـکیل شـده در معاونـت

اقتصــادی آشــفته اســت و دســتمزدها کــم ،بــرای
کارگــری کــه دســتش شکســته هــم آشــفته اســت ،بــرای
معلمــی کــه نیــاز بــه جراحــی دارد هــم آشــفته اســت...
بایــد گفــت ،درمــان را نمیتــوان بــه تعویــق انداخــت
چــرا کــه حیــات انســان شــوخیبردار و تعللپذیــر
َ
نیســت و اینکــه بیمــار از تــرس جانــش اجبــار بــه
تصمیمگیــری و اقــدام ســریع دارد ،دلیــل قانــع
کننــدهای بــر ایــن نیســت کــه مــا حــق داریــم بــه عنــوان
متصــدی حفــظ ســامت ،حــاال کــه بــه علممــان پنــاه
یاریمــان دارد ،خــارج از
آورده و چشــم امیــد بــه ِ
دســتورالعملهای قانونــی وجهــی را از او دریافــت
کنیــم ،صرفــا چــون مجبــور اســت بپــردازد و چــون
شــاهرگ ســامتیاش در دســتمان اســت!.
ُ
در راســتای پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت بســیاری
از خواننــدگان نگارســتان در مــورد نحــوه پرداخــت و
میــزان قانونــی تعرفههــا در مطبهــای خصوصــی،
پــای صحبــت دکتــر مســعود خانآقایــی رئیــس اداره
نظــارت معاونــت درمــان دانشــکده علــوم پزشــکی
ســیرجان نشســتیم....

درمـان دانشـکده ،جهـت رسـیدگی بـه
تخلفـات پزشـکی و شـکایات) مسـئله
دریافـت وجه توسـط جراح قبـل از انجام
عمـل جراحـی اسـت.
بـا وجـود اینکـه قبـول داریـد
ایـن اتفـاق میافتـد در ایـن رابطه
آیـا هیـچ پیگیـری و یـا برخـورد
قانونـی داشـته ایـد؟
بلـه ،برخوردهایـی نظیـر جرایـم نقـدی
و یـا محرومیـت از مطـب اعمـال شـده
اسـت .در ایـن مـورد اگـر نیـاز باشـد بعد
از کمیسـیون ،ارجـاع بـه مراجع قضایی
و تعزیـرات نیز صـورت میگیرد .شـورای
عالـی نظـارت هفته قبل تشـکیل و مقرر

شـد تیـم بازرسـی مشـترک دانشـکده،
تعزیـرات و فرمانـداری ،ایجـاد شـده و
بهطـور مرتـب بازدیدهایـی از مطبهای
خصوصـی صورت گیرد .صحـت تعرفهها،
اسـتفاده از کارتخـوان و عـدم دریافـت
وجـوه خـارج از دسـتورالعمل نیز توسـط
ایـن تیـم بررسـی و در صـورت مشـاهده
برخـورد الزم صـورت خواهـد گرفـت.
 متأسـفانه برخـی از خدمـات
پاراکلینیکـی بدون نیـاز و ضرورت
(از قبیـل رادیولـوژی ،گچگیـری،
آندوسـکوپی  ،سـونوگرافی توسـط
متخصـص زنـان و نقشـه مغـزی و
نـوار مغـز توسـط روانپزشـکان )

در مطبهـای خصوصـی انجـام
میشـود ،آیـا نظارتی بر ایـن موارد
نیـز صـورت میگیـرد؟
ضـرورت انجـام ایـن گونـه خدمـات بـه
واسـطه علـم و تجربـه ،جهت تشـخیص
بهتـر توسـط پزشـک تعییـن میشـود.
ضمـن اینکـه انجـام غیرضـروری آن
حتـی ممکـن اسـت در رونـد تشـخیص
ایجـاد سـردرگمی کنـد .کتابچـه
راهنمـای خدمـات بالینی نیـز در اختیار
تمـام پزشـکان قـرار گرفتـه اسـت .اگـر
مـردم در مـواردی احسـاس کردنـد کـه
اینگونـه خدمـات به صـورت غیرضروری
درخواسـت و یـا ارائه میشـود ،میتوانند
جهـت پیگیـری بـه مـا اطلاع دهنـد.
حتـی در بدو ورود بیمـار ،قبل از
ویزیـت توسـط پزشـک نیـز برخی
منشـیها اقـدام بـه درخواسـت
خدمـات پاراکلینیکـی (نظیر گرافی
رادیولـوژی) میکننـد .جـدا از بـار
مالـی ،بـا توجـه به آسـیب اشـعه
بـر سلامتی ،آیـا ایـن مـورد جنبه
قانونـی دارد!؟
در برخـی تخصصهـا نظیـر قلـب ،انجام
نـوار قلـب قبـل از ویزیـت ضـرورت دارد
و بـه تشـخیص سـریع کمـک میکنـد.
ولـی به طور کلی در خواسـت خودسـرانه
اینگونـه خدمـات توسـط منشـی
بـدون دسـتور پزشـک و قبـل از ویزیـت،
غیرقانونـی اسـت و تاکنون شـکایاتی هم
در ایـن زمینـه مطـرح شـده کـه برخورد
الزم صـورت گرفتـه اسـت.
آیا شـما در جریـان آنچه تفاهم
برخی پزشـکان بـا آزمایشـگاهها و
رادیولوژیسـتها عنـوان میشـود
و بعضـ ًا «دریافـت مبلغـی وجـه» و
ارجـاع اجبـاری و گاهـ ًا غیرضروری
بیمـار جهت انجـام خدمـات به این
مراکز هسـتید؟
اینگونـه تفاهمهـا غیرقانونـی و
غیراخالقـی اسـت .در جلسـه «شـورای
عالـی نظـارت » هفتـه قبل ،ایـن موضوع
مطـرح شـد و طبـق مصوبـه ایـن شـورا
اگـر چنیـن تفاهمهایی مابین پزشـک با
آزمایشـگاه ،داروخانه و یا رادیولوژیستها
انجام شـود برخورد قاطع صـورت خواهد
گرفـت .ضمـن اینکـه تاکنـون هـم
مواردی مشـاهده و تذکر داده شـده است.
متأسـفانه جدول تعرفـه خدمات
در مطبهـا در معـرض دیـد عمـوم
نیسـت .آیـا ایـن مـورد جز مـوارد
نظارتی شـما هسـت یـا خیـر؟ اگر
هسـت چـرا در بازدیدهـای بعـدی

متخصـص ۱۰۴هـزار تومـان ،پزشـک
متخصـص اطفـال  ۱۲۵هـزار تومـان،
پزشـک فوق تخصـص  ۱۳۲هـزار تومان،
متخصص روانپزشـکی  ۱۳۵هـزار تومان،
پزشـکان عمومی و دندانپزشکان  ۶۹هزار
تومـان و کارشناسـان پروانـهدار هـم ۴۸
هـزار تومـان اسـت .اگـر تعرفـهای خارج
از ایـن مبالـغ دریافـت میشـود قابـل
پیگیـری اسـت.

| عکس :نگارستان |

 هیچ یک از پزشکان مجاز به دریافت خارج از تعرفه دولتی نیستند .انشاءا ...از هفته آینده
که جدول تعرفه خدمات در مطبها نصب شود ،در صورتی که موردی از دریافت وجه،
خارج از تعرفه مصوب دولتی مشاهده شود ،واحد« اداره نظارت» با هرگونه گزارش دریافتی
وارد عمل خواهد شد،ضمن اینکه تاکنون هم موارد این چنینی از مطب پزشکان
اگر گزارش شده ،برخورد قاطع صورت گرفته است.
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رعایـت آن پیگیـری نمیشـود؟
لـزوم نصـب جـدول تعرفـه در معـرض
دیـ ِد همه ،جز چک لیسـت بازرسـیهای
واحـد مـا یعنـی «اداره نظـارت معاونـت
درمان دانشـکده علوم پزشکی سیرجان»
اسـت .جلسـه سـتاد تعرفهگذاری استانی
هفتـه قبـل در کرمـان برگـزار شـد.
مصوبـات ایـن جلسـه ،نظـام پزشـکی را
مؤظـف کـرد تـا از اول تیرمـاه تعرفهها را
بـه صورت مکتـوب جهت نصب بـر دیوار
مطـب ،در اختیـار پزشـکان قـرار دهـد و
بعـد از آن اگـر از نصـب جـدول تعرفه در
معـرض دیـد مراجعـان ،خودداری شـود،
ارجاع به کمیسـیون ماده  ،۱۱انجام شده
و برخـورد الزم صـورت خواهـد گرفـت.
تعرفـه خدمـات ارتوپدی بسـیار
باالسـت ،خصوصـ ًا در مقایسـه بـا
بقیـه شـهرها ،علت چیسـت ؟
هیـچ یـک از پزشـکان مجـاز بـه دریافـت
خـارج از تعرفـه دولتـی نیسـتند ،در مـورد
ارتوپدهـا هـم ایـن قانـون صـدق میکنـد.
انشـاءا ...از هفتـه آینـده که جـدول تعرفه
خدمـات در مطبهـا نصـب شـود ،در
صورتـی که مـوردی از دریافـت وجه ،خارج
از تعرفـه مصـوب دولتـی مشـاهده شـود،
واحـد« اداره نظـارت» وارد عمـل خواهـد
شـد.ضمـن اینکه تاکنـون هم مـوارد این
چنینـی از مطبهای ارتوپـدی اگر گزارش
شـده ،برخـورد قاطع صورت گرفته اسـت.
در رابطـه بـا پینگـذاری در
مطـب و یـا انجـام خدماتـی نظیـر

گچگیـری و یـا خـارج کـردن پیـن
توسـط دسـتیار توضیح میدهید ؟
در حالـی کـه جهـت انجام ایـن کار
دسـتمزد متخصص ،از بیمـار گرفته
میشـود؟
انجـام برخـی از خدمـات از جملـه
پینگـذاری در مطـب ممنـوع اسـت.
در مـورد خدماتـی کـه بـه شـکل قانونی
در مطـب انجـام میشـود بایـد حتمـاً
تحـت نظـارت مسـتقیم پزشـک باشـد و
مسـؤولیت کار با پزشـک است .گچگیری
و خـارج کـردن پیـن نیـز بایـد توسـط
پزشـک و تحت نظـارت وی صورت گیرد.
متأسـفانه صـدور گواهـی
اسـتعالجی بـدون علـت و دریافت
ِ
مبلـغ زیاد بابـت ایـن کار ،در برخی
مطبهـا دیـده میشـود .توضیـح
مید هیـد ؟
اسـتعالجی بـدون علـت
هرگونـه
صـدور
ِ
پزشـکی ،تخلـف محسـوب میشـود.
خواهشـمندیم مـوارد مشـاهده شـده
جهـت پیگیـری و اقـدام به سـامانه ۱۹۰
اطالعرسـانی شـود.
در رابطـه با دریافـت حق ویزیت
خـارج از تعرفـه دولتـی « ۱۲۵هزار
تومـان توسـط متخصـص ،در حالی
کـه مبلـغ مصـوب دولـت  ۱۰۴هزار
تومان اسـت »گزارشهایـی صورت
گرفتـه اسـت .لطفـ ًا میـزان تعرفه
قانونـی را اعلام کنید.
مبلـغ مصـوب ویزیـت بـرای پزشـکان

اکثـر پزشـکان متخصـص
سـطح شـهر بـا بیمههـا قـرارداد
ندارند«.خصوصـ ًا رادیولوژیسـتها»
بـا توجه به پوشـش وسـیع بیمهای
همشـهریان آیا اقدامـی جهت رفع
این مشـکل صـورت گرفته اسـت؟
ً
قبلا قانـون خاصـی در ایـن مـورد وجود
نداشـت ،علیرغـم اینکـه موضوعـی
مشـترک بیـن دانشـگاه ،بیمـه و نظـام
پزشـکی اسـت .خوشـبختانه چنـد روز
قبل دسـتورالعملی از وزارت بهداشـت به
همـه دانشـگاههای علوم پزشـکی کشـور
ابلاغ شـد کـه تمدیـد پروانـه و صـدور
پروانه جدید طبابت را مشـروط به بسـتن
قـراداد بـا بیمههـا اعالم کـرد .یعنـی اگر
پزشـکی بـا بیمهها قراداد نداشـته باشـد
پروانـه طبابـت مطبش تمدیـد و یا صادر
نخواهد شـد.
عدم ثبـت الکترونیک نسـخهها
هـم مـورد دیگـری اسـت کـه در
مطبهـا مشـاهده شـده اسـت .
وظیفه دانشـکده علوم پزشـکی سیرجان،
فراهـم کـردن زیرسـاختهای نرمافزاری
برای همه پزشـکان جهت ثبت نسـخهها
بـه صـورت الکترونیک اسـت کـه این کار
صـورت گرفته اسـت .ضمـن اینکه وقتی
پزشـکان ملـزم به بسـتن قـرارداد با بیمه
شـوند این مشـکل ناخـوداگاه رفع خواهد
شـد .ولـی به طـور کلـی درخواسـت دارو
روی نسـخه آزاد بـرای فـردی کـه بیمـه
دارد تخلف محسـوب میشـود.
اگر نکتـهای ناگفتـه مانده جهت
اطلاع همشـهریانمان مطـرح
کنید .
سـامانه  190برای رسـیدگی به شـکایات
بـه صـورت  ۲۴سـاعته پاسـخگوی همـه
مـردم اسـت .تمـام انتقـادات در ایـن
سـامانه ثبت و توسـط مسـوول سامانه در
دانشـکده بررسـی ،پیگیری و ظرف مدت
 ۴۸سـاعت تعییـن تکلیـف میشـود .از
مـردم عزیـز تقاضـا دارم از طریـق ارتباط
بـا ایـن سـامانه و طرح نظرات و شـکایات
خـود ،واحـد نظـارت را در انجـام هـر چه
بهتـر مسـؤولیتش یاری کنند ،متشـکرم.

