
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »سه 
بیمه پایه اصلی در کشور داریم اما به علت 
نبود وحدت رویه کاری بین آنان مردم به 

زحمت می افتند.«
به گزارش سپید، طاهر موهبتی در آیین امضای 
تفاهم نامه همکاری بین بیمه سالمت ایران و 
سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: »تعامل به 
این معنی نیست که نظر  مشورتی را بگیریم و 
بعد کار خودمان را انجام بدهیم، زیرا تعامل 

یک امر دو طرفه محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »از طرفی باید باور ایجاد کنیم 
 تا تفاهمنامه های همکاری اجرایی شوند. زیرا 
نباید روی  باید عملیاتی شود و  تفاهمنامه 

کاغذ بماند. «
موهبتی افزود: » برای اجرای راهنماهای بالینی 
نمی توان بدون همکاری سازمان نظام پزشکی 
کاری انجام داد. همچنین برای ارتقای سواد 
استقرار  و  منابع  مدیریت  سالمت  جامعه، 
خدمات الکترونیک سالمت نیز باید با پزشکان 
همکاری کرد. در اکثر این موارد تغییر رفتار 
وجود دارد  و برای تغییر رفتارهای اجتماعی 
باید با انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی 

تعامل و همکاری کرد. بنابراین هر کاری که  بخواهیم 
در حوزه سالمت انجام بدهیم باید با پزشکان تعامل 

داشته باشیم. «
داد:  ادامه  بیمه سالمت  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
»جدا از شناخت ظرفیت و باور، باید روش اجرایی 
مناسبی نیز برای اجرای تفاهم نامه های همکاری داشته 
باشیم. در استقرار سازمان الکترونیک خدمات سالمت 
می توان از فرصت همکاری با سازمان نظام پزشکی به 

خوبی استفاده  کرد. «
موهبتی گفت: »یکی از مشکالت دستگاه های بیمه گر، 
تامین منابع مالی است. در صورت بدهی به این مساله 
بدهی ها افزایش پیدا می کند و  بیمه شدگان دچار مشکل 

می شوند.«
رئیس سازمان بیمه سالمت ایران تصریح کرد: »در حال 

حاضر در کشور 3 بیمه داریم و دارای روش بیمه ای 
نیز هستیم و به دلیل اینکه وحدت رویه نداریم مردم 

به زحمت می افتند.«

دولت به سازمان بیمه سالمت کمک کند
رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم در این مراسم 
گفت: »تعامل سازمان بیمه سالمت ایران با  شرکای 
کاری، نشست و گفت و گو با صاحبان فرآیند ارزشمند 
است.« محمدرضا ظفرقندی ادامه داد: »سال آینده 
با توجه به مشکالتی که وجود دارد، این هماهنگی 
حتما  اثر مثبتی خواهد داشت و سازمان نظام پزشکی 
با همه ظرفیت خود از دولت می خواهد که به سازمان 

بیمه سالمت کمک کند. «
وی بیان کرد: »این روزها موضوع تعرفه های پزشکی 

مطرح شده که سه نگاه در این رابطه وجود دارد، 
یک نگاه تعرفه واقعی یا هزینه  تمام شده است که 
توسط کارشناسان اقتصادی محاسبه می شود و هیچ 
دخالت و تضاد منافع نیز در آن نیست. طبیعی است 
نظام  سازمان  وظیفه  عدد  این  مشخص  کردن  که 

پزشکی است که این کار را انجام دادیم.«
وی افزود: »نگاه دوم، تعرفه پیشنهادی است که با 
توجه به مشکالت  اقتصادی کشور تعیین می شود و 
سازمان نظام پزشکی باید با زیرمجموعه خود وارد 
تعامل شود تا مشکالت مردم را در نظر بگیریم و تا 
 حدی که کیفیت خدمات کاهش زیادی پیدا نکند، 
تعرفه ای پیشنهاد شود، نگاه سوم نیز تعرفه پیشنهادی 
مرجع  اساس  قانون،  بر  که  است  دولت  طرف  از 
تصمیم گیری محسوب می شود و باید اعمال شود.«

اخذ نظر از شرکای کاری در 
سازمان بیمه سالمت افزایش می یابد

بیمه سالمت  مدیره سازمان  هیات  عضو 
شرکای  از  نظر  اخذ  »رویکرد  گفت:  نیز 
کاری در سازمان بیمه سالمت از ابتدای 
سال 97 وجود  داشته و امروز با امضای 
تفاهمنامه همکاری بین سازمان نظام پزشکی 
و سازمان بیمه سالمت، این اتفاق بیشتر از 

همیشه انجام  می شود. «
عزت اهلل گل علیزاده، افزود: »یکی از کارهای 
خوبی که در سال 97 در سازمان بیمه سالمت 
انجام شد، ارتباط و تعامل با شرکای کاری 
از جمله انجمن های  علمی و سازمان نظام 
پزشکی بود.« گل علیزاده خاطر نشان کرد: 
»نشست با نظام پزشکی های استان ها نیز یکی 
از برنامه های اصلی بود که در برنامه های 
استانی  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت انجام 
شده است و ارتباط و تعامل با بیمه شدگان 
نیز از طریق سامانه 1666 انجام شده است. « 
وی ادامه داد: »در قانون سازمان نظام پزشکی 
آمده که اظهار نظر مشورتی این سازمان در 
تهیه و تصویب لوایح باید اخذ شود، اتفاقی 
 که در سال های گذشته انجام نشده است و در برنامه 
ششم توسعه وزارت بهداشت مکلف شد که نظر سازمان 
نظام پزشکی را درباره  بسیاری از مسائل اخذ کند و 
دکتر نمکی، وزیر بهداشت نیز بر این موضوع تاکید 
کرده است. « گل علیزاده گفت: »یکی از اهداف اصلی 
سازمان بیمه سالمت، استقرار سازمان الکترونیک است 
که امیدواریم با کمک و مشورت  سازمان نظام پزشکی 

در این مسیر مستحکم تر قدم برداریم.«
به گزارش ایرنا، تفاهمنامه همکاری سازمان نظام پزشکی 
و سازمان بیمه سالمت در راستای بهبود و ارتقای کیفی 
و کمی خدمات بخش سالمت و تعامل  موثر بین نظام 
بیمه های سالمت و تامین کنندگان خدمات سالمت 
توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی و مدیرعامل 

سازمان بیمه  سالمت امضا شد. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعالم کرد

پیشنهاد افزایش 13درصدی
 تعرفه های سالمت

  رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »با پیشنهاد نظام پزشکی 
برای تعرفه های پزشکی سال 9۸ که از سوی شورای عالی بیمه به 

دولت فرستاده شده است، حدود 13درصد افزایش هزینه خدمات 
سالمت پیشنهاد شده است.«

، محمدرضا ظفرقندی گفت:  ایرنا  از  نقل  به  به گزارش سپید 
»رشد تعرفه پزشکی سال 9۸ در شورای عالی بیمه به تصویب 
رسیده است و وزیر بهداشت هم تغییراتی را در این تعرفه ها 
اعمال خواهد کرد و با این تغییرات را به دولت ارائه کرده است.«
روز  دو  یکی  این  »در  گفت:  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
باقیمانده از سال، قاعدتا در دولت باید تصمیم گیری شود و باید 
مصوبه نهایی از سوی دولت اعالم شود، اطالع دارم که این موارد 
به دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ارائه شده است 

که باید ارزیابی و اعالم شود.«
وی در خصوص اعالم تعرفه ها تا پایان فروردین 9۸ گفت: »فکر 
می کنم بر اساس وعده وزیر بهداشت زودتر از این زمان باشد 

و شاید هم در همین هفته یا هفته آینده باشد.«
ظفرقندی تصریح کرد: »در تعرفه پیشنهادی در مجموع افزایش 
پیشنهاد شده است که  هزینه بخش سالمت حدود 13 درصد 

توسط شورای عالی بیمه به دولت هم اعالم شده است.«
رئیس سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: »پیش از این 
15درصد افزایش پیشنهاد شده بود اما در حال حاضر این افزایش 13 
درصد پیشنهاد شده است که در ابعاد مختلف در زیر مجموعه های 
خدمات مختلف پزشکی فرق می کند و به عنوان مثال در بخش 
هتلینگ ممکن است این رشد تعرفه باالتر باشد، اما در بخش 

دارو همان حدود 13درصد است.«

کودکان هموفیلی را دریابید

اهدای پالسما 
هدیه ای زندگی بخش

 در آستانه سال نو شاید بی مناسبت نباشد که به فکر بیماران و 
خانواده های آنان هم باشیم. 

به گزارش سپید، واقعیت این است که بیماری ها هم مثل سایر 
نمایان  را  انسان ها  ذاتی  قدرت  و  توان  و سختی ها  مشکالت 
می کند و لحظاتی کم نظیر از ایثار و فداکاری را هم آشکار کند. 
فرزندش  اولین  تولد  زمان  از  که  است  مادری  حیدری  خانم 
به  را  انسانی  هر  او  قدرت  اما  بوده  همراه  بیماری  با  تاکنون 
و  ساله   52 هستم،  حیدری  آزاد  افروز  » من  می کند:  متعجب 
ساکن تهران که 5 فرزند دارم 2 پسرم مبتال به بیماری هموفیلی 
هستند و سه دختر گل دارم که ناقل این بیماری هستند.« اما 
خانم حیدری نه تنها از بیماری فرزندانش خم به چهره نمی آورد 
را شکر  این موضوع هم هست: »خدا  برای  بلکه حتی شاکر 
که این نعمت های قشنگ را به من داده است. از صمیم قلب 
برای همین  به هر کسی نمی دهد،  را  بیماری  معتقدم که خدا 
به خودم می بالم و افتخار می کنم که کارگر این بچه ها هستم.«
و خطرناکی  بیماری سخت  با  فرزندانی  کنار  در  زندگی  البته 
اشاره  یک  شاید  که  دارد  فراوانی  سختی های  هموفیلی  چون 
کوچک برای درک بخشی از این همه سختی و رنج کافی باشد: 
با  » گاهی اوقات که بچه هایم خونریزی داشتند و می خواستم 
که  نمی کرد  قبول  کسی  برسانم،  درمانگاه  به  را  آن ها  تاکسی 
برو  خانم  می گفتند  من  به  بعضی ها  حتی  بکند.  را  کار  این 
خدا روزیتو رو یه جای دیگه حواله بده ...« این مادر با بغض 
ادامه می دهد:» خیلی ها ما را سوار نمی کردند  حرف هایش را 
چون می گفتند ماشین شان کثیف می شود. بچه ها در مدرسه هم 
از آن طرف روزهایی هم می شد که  خیلی مشکالت داشتند. 

حتی کرایه ماشین نداشتم...«
خوشبختانه در حال حاضر با داروها و فاکتورهای خونی که به 
بیماران هموفیلی داده می شود طول عمر آنها مشابه افراد عادی 
شده و بسیاری از مشکالت آنها برطرف شده است. خانم حیدری 
می گوید: » زمان هایی بود که داروهای بچه ها واقعا سخت گیر 
می آمد. وقتی دارو نبود با گریه ها و ضجه های بچه ها من هم 
ضجه می کشیدم. در آن موقع یخ هایی که می شکستم و روی 

پاهای بچه ها می گذاشتم برایم دردناک تر  از هر لحظه بود.«
حاال خوشبختانه مراکز جمع آوری پالسما که از اهداکنندگان 
فاکتورها  تولید  باعث  و  گرفته  را  از خون  بخش  این  پالسما 
و  گوشه  در  می شوند  ایرانی  پالسمای  از  خونی  داروهای  و 
تا  می شود  باعث  این  و  هستند  مشغول  فعالیت  به  ایران  کنار 
نگرانی های این مادر و هزاران مادر دیگر مثل او کم شود. خانم 
اهداکنندگان پالسما که کار خیری عظیم  به  با اشاره  حیدری 
انجام می دهند و نیز تالشگران حوزه تامین داروهای مشتق از 
پالسما فعالیت می کنند می گوید: » من و فرزندانم شروع سال 
نو را به همه این افراد تبریک می گویم و از خداوند برای همه 
تن  بهترین ها  می کنم  فکر  و  دارم  را  بهترین ها  آرزوی   آن ها 

سالم و دل خوش است که خدا انشاهلل به همه اعطا می کند.«
از  بسیاری  طور  همین  و  هموفیلی  کودکان  که  باشد  یادمان 
کودکان و بزرگساالن مبتال به اختالالت و بیماری ها به داروها 
و فرآورده های خونی مشتق از پالسما نیاز دارند و برای اینکه 

به آن ها یاری برسانیم بهترین کار، اهدای پالسما است.

اخبــار
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مدیر عامل بیمه سالمت در مراسم امضاء تفاهمنامه همکاری با سازمان نظام پزشکی:

مردمبهخاطرنبودوحدترویهبیمههابهزحمتمیافتند

معوق  مطالبات  نشدن  پرداخت  از  پرستاری  نظام  عالی  عضو شورای 
پرستاری به شدت انتقاد کرد

به گزارش سپید به نقل از مهر، مسعود مجرد گفت: »با وجود وعده های 
وزیر و معاون پرستاری وزارت بهداشت پرسنل و کارکنان دانشگاه علوم 

پزشکی ارومیه همچنان در انتظار پرداخت معوقات سال 96 هستد.«
وی افزود: »با وجود اینکه به استقبال سال 9۸ می رویم و به تعطیالت 
نوروز نزدیک می شویم کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه همچنان 

چشم انتظار پرداخت معوقات سال های 96 و 97 هستند.«
مجرد ادامه داد: »در حالی که کارکنان سایر دستگاه های دولتی با روحیه 
مضاعف تری در حال آماده شدن برای مسافرت های نوروزی هستند، 
فشردگی  و  معوقات  پرداخت  عدم  مشکالت  با  پرستاری  همکاران 
شیفت های آخر سال و آماده باش چهارشنبه آخر سال مواجه اند.« وی 
گفت: »با وجود تمامی این مشکالت، اخیراً اخبار و اطالعاتی واصل 
به  توجه  با  همکاران  از  تعدادی  دارد.  تأسف  واقعًا جای  که  می شود 
اساس سامانه کسری  بر  پرسنل  کاری  اضافه  و  تعداد شیفت  محاسبه 
از  برخی  در  ندارند، حتی  واگذاری شیفت  یا  تعویض  همکاران حق 
بخش ها برنامه شیفت های فروردین به صورت انفرادی تحویل همکاران 
شده است تا امکان تعویض شیفت نداشته باشند.« عضو شورای عالی 
نظام پرستاری، تاکید کرد: »در صورتی که انتظار می رود شرایط کاری 

و ارائه خدمات مراقبتی برای ارائه دهندگان خدمت تسهیل شود ولی 
متأسفانه مسئولین به این امر مهم کم تر توجه می کنند و همکاران پرستار 
تحت شرایط نامناسب روحی و فیزیکی مجبور به ارائه خدمت هستند. 
بالطبع عواقب این فشارها و نادیده گرفتن شرایط روحی و فیزیکی و 
اعمال فشارهای جانبی به صورت مستقیم و غیر مستقیم متوجه بیماران 
و مردم خواهد شد. قطعًا در میزان رضایتمندی ارباب رجوع تأثیر منفی 
برای  معوقات  پرداخت  توان  اگر  می رود  انتظار  لذا  گذاشت،  خواهد 
دانشگاه فراهم نیست حداقل فشارهای جانبی بر همکاران کاسته شود تا 
شرایط محیطی و روحی مناسب تری برای ارائه خدمات مراقبتی نیروهای 
پرستاری فراهم شده و دغدغه ای جز مراقبت از بیماران نداشته باشند.« 
وی در ارتباط با مطالبات پرستاران، گفت: »با وجود پیگیری های مکرر 
و جلسات متعدد با نمایندگان مجلس و مسئولین دانشگاه تا کنون 4 
ماه کارانه 96 و حق لباس نیم سال دوم 96 و 6 ماه کارانه سال 97 و 
حق مسکن و حق لباس 97 پرداخت نشده است و همچنان با وعده های 

بی عمل مواجه هستیم.«
از  یکی  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  »نکته  اظهارداشت:  مجرد 
عنوان  که  است  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون  اخیر  مصاحبه های 
کرده کارانه پرستاران کمتر از ۸00 هزار تومان نیست و این مصاحبه 
باعث اعتراض جمع کثیری از همکاران گردید. با توجه به اطالعاتی که 

بنده از دریافتی کارانه همکاران در مراکز مختلف استان دارم بالغ بر 70 
درصد همکاران پرستاری زیر ۸00 هزار تومان کارانه دریافت می کنند. 
حتی همکارانی که در بخش های ویژه و در مرکز استان با شرایط فشار 
هزار   600 زیر  معمول  به صورت  هستند  مواجه  سنگین  بسیار  کاری 
تومان کارانه دریافت می کنند و همکارانی که در شهرستان های استان 
شاغل هستند حتی مترون بیمارستان چیزی در حدود ۸00 هزار تومان 

کارانه دریافت می نماید.«
وی ادامه داد: »انتظار می رود مسئولین به جای بزرگ نمایی دریافتی کارانه 
همکاران پرستاری در فکر پرداخت معوقات و محقق شدن وعده های 
داده شده باشند. به رغم تأخیر بیش از حد در پرداخت حق و حقوق 
ریالی  ارزش  به  توجه  و  فعلی  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  کارکنان 
ماه های  پرداختی  میزان  آن،  ارزش ریالی  معوقات و کاهش چشمگیر 
اخیر که مربوط به پرداختی های سال 96 بوده با کاهش 40 درصدی 
نسبت به سال قبل مواجه بوده و همکاران نسبت به این موضوع نیز 

معترض هستند.«
پایانی سال  این روزهای  در  مربوطه  »امیدوارم مسئولین  مجرد گفت: 
نسبت به پرداخت معوقات پرستاری، تالش و جدیت بیشتری داشته 
باشند و با محقق شدن وعده های داده شده عیدی خود را به همکاران 

هدیه دهند.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »متاسفانه 
زمانی که پزشکان وارد سیستم دولتی می شوند، می بینیم 
که پرداختی آنها ۸ تا 12 ماه عقب است بنابراین باید 
انگیزه  پزشکان  که  دهیم  افزایش  نحوی  به  را  دریافتی 

داشته باشند و جذب پزشک خانواده شوند.«
حسینعلی شهریاری با اشاره به انتقاد سازمان نظام پزشکی 
تورم  از  خانواده  پزشک  سرانه  ماندن  عقب  به  نسبت 
اجرای  برای  را  عمومی  پزشکان  بخواهیم  »اگر  گفت: 
پزشک خانواده جذب کنیم که قانون برنامه پنجم و ششم 
بوده، باید دریافتی را به نحوی افزایش دهیم که پزشکان 
انگیزه داشته باشند و جذب شوند. در حال حاضر این 
درآمدهای  آزاد  بخش  و  بیرون  در  می توانند  پزشکان 

بیشتری داشته باشند.«
ادامه  اسالمی  در مجلس شورای  زاهدان  مردم  نماینده 

داد: »یکی از مشکالت عمده ای که وجود دارد این است که متاسفانه 
پرداختی  که  می بینیم  دولتی می شوند،  وارد سیستم  پزشکان  که  زمانی 

آنها ۸ تا 12 ماه عقب است و این انتقاد به حقی بوده که سازمان نظام 
پزشکی داشته است.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دولت 
باید تضمین کند که اگر می خواهد قانون درست اجرا شود 
پس پرداختی ها نیز باید به موقع باشد تصریح کرد: »نمی توان 
خدمتی را امروز ارائه داد و یکسال بعد پول آن داده شود. به 
ویژه در این تغییر و تحوالتی که در ارزش پول اتفاق افتاده 
مثال ارزش ریال ما بسیار کاهش یافته درحالی که سال قبل 
باید پول پزشکان را می دادند اما ندادند و حاال که یک سال 
گذشته یک دفعه ارزش پولی که دریافت می کند به یک سوم 

و یک چهارم رسیده است و این انصاف نیست.«
این نماینده مردم در مجلس دهم در مورد اینکه حق الزحمه 
دستیاران پزشک خانواده شهری باید به طور مستقل از سوی 
سازمان های بیمه گر و از سرانه پزشک خانواده منفک شود 
به طور  اینها  که  پیدا شود  راه کاری  »باید  کرد:  خاطر نشان 
منظم بتوانند دریافتی داشته باشند اما قطعا باید با هماهنگی 
مجموعه  در  نیز  بیمه سالمت  چراکه  باشد  درمان  و  بهداشت  وزارت 

وزارت بهداشت است.«

گالیه های عضو شورای عالی نظام پرستاری از پرداخت نشدن مطالبات معوقه:

کارانه 70 درصد از پرستاران، زیر 800 هزار تومان است

شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

دریافتی پزشکان برای جذب در پزشک خانواده افزایش یابد


