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سیدمهدی، عضو شورای عالی نظام پزشکی:سیدمهدی، عضو شورای عالی نظام پزشکی:

شماره 2207 3 اردیبهشت 1401

تعرفهمصوبدولتمشمولخریدراهبردیبیمههانمیشود
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه 
تعرفه مصوب دولت به معنای قیمت گذاری 
دستوری است، گفت: »این تعرفه، نرخ آزاد 
نیست که مشمول خرید راهبردی بیمه های 

تکمیلی شود.«
به گزارش سپید، سید علی اکبر سیدمهدی در 
گفت وگو با سازمان نظام پزشکی، با اشاره به 
اینکه اجبار به عقد قرارداد بخش خصوصی با 
سازمان های بیمه گر در قانون بودجه 1401فقط 
تا پایان امسال است، اظهار کرد: »این قانون 
صرفا مشمول آن دسته از همکارانی می شود 
و  تمدید  به  اقدام  سال  یک  همین  طی  که 
دریافت پروانه مطب نموده و عطف به ماسبق 

آنان نمی شود.«
وی افزود: »اجبار قانونی مجلس در تکلیف 
وزارت بهداشت، متوجه بیمه ها نیز می شود؛ 
نحوه  دسورالعمل  بند  طبق  آن ها  که  چرا 
سال  مصوب  درمانی،  بیمه  امور  بر  نظارت 
در  و  طرفه  یک  صرفا  وزیران  1374هیات 
عقد  به  اقدام  درخواست خودشان  صورت 
قرارداد نموده و در بسیاری از موارد به صورت 
و  کرده  گزینشی عمل  و  سلیقه ای  انتخابی، 
سال ها بود که با برخی موسسات و پزشکان 

قرارداد منعقد نمی کردند.«
تاکید کرد:  عضو شورای عالی نظام پزشکی 
»الزام قانونی همکاری سازمان نظام پزشکی 

عقد  مطالبه  معنای  به  بهداشت،  وزارت  با 
قرارداد بدون سقف عادالنه با همگان و بویژه 
همان موسسات و پزشکان داوطلبی است که 
هریک از سازمان های بیمه گر تاکنون از آن 

امتناع می کردند.«
وی اضافه کرد: »این تکلیف غیرقابل تحمل، 
تعلیق/ فسخ  یا  لغو  برای  مستندی  می تواند 
یا منفسخ شدن قرارداد بیمه ها مطرح شود. 

سندیکای بیمه های تکمیلی اگر چه تشکلی 
مجعول و بدون مجوز معتبر و پروانه رسمی 
ثبت شده از مراجع ذی صالح است اما نقش 
اتحادیه ای جهت سرکوب مجدد تعرفه های 
هیات وزیران را در قالب ظواهر والفاظ قانونی 
تحت عنوان خرید راهبردی با سیاست عقد 
قرارداد خصوصی به شکل منفرد با هر یک 

از واحدهای پزشکی اجرا می کند.«

به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی 
تعرفه مصوب دولت به معنای قیمت گذاری 
دستوری و آمره بوده لذا نرخ آزاد نیست که 

مشمول خرید راهبردی بیمه ها شود.
نظام  سازمان  بر  عالوه  سیدمهدی  گفته  به 
پزشکی مرکز، هر یک از نظام پزشکی های 
ماده  و  بند  برابر  می توانند  هم  شهرستان ها 
2قانون سازمان نظام پزشکی نسبت به تنظیم 
روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاه های 
ذی ربط، متناظر با سندیکای بیمه های تکمیلی 
و ادارات رفاه مشترک بانک ها به طور قانونی 
ورود نمایند. همچنین عالوه بر منظردفاع از 
حقوق اعضاء نظام پزشکی؛ از منظر دفاع از 
حقوق بیماران هم می توان به عنوان مطالبه 
درخواست کمک  دادستانی  از  عامه  حقوق 

نمایند.«
عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: 
»وقتی سندیکای بیمه های تکمیلی و ادارات 
رفاه بانک ها؛ تعرفه های هیات دولت را رعایت 
مقرر  برای خود  را  پایین تری  نرخ  نکرده و 
می کنند؛ هرگونه صورت حساب بیماران از 
سوی مراکز پزشکی را در نمایندگی های خود 
بیماران پرداخت  با توجه به نرخ داخلی به 
می کنند لذا میزان پرداخت از جیب بیماران 
افزایش خواهد یافت در حالی که تنها مرجع 

تعرفه قانونی فقط مصوبه هیات وزیران است.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در جلسه 
هماهنگی جشنواره آموزشی این سازمان بر 
لزوم توانمند سازی علمی و مهارتی جامعه 

کرد. تاکید  پزشکی 
در  زاده  رییس  محمد  سپید،  گزارش  به 
جلسه هماهنگی جشنواره آموزشی سازمان 
نظام پزشکی که با حضور بابک شکارچی 
نظام  سازمان  پژوهش  و  آموزش  معاون 
در  جشنواره  این  علمی  دبیران  و  پزشکی 
برگزار  نوربخش  مرحوم  اجتماعات  سالن 
توانمند سازی  لزوم  بر  تاکید  ضمن  شد، 
اظهار  پزشکی  جامعه  مهارتی  و  علمی 
باید از  کرد: »در اجرای برنامه های مداوم 
روش های نوین آموزشی بهره جست و با 
پزشکی  مختلف  گروه های  از  سنجی  نیاز 
و جامعه موضوعات مورد نیاز و ضروری 
آموزشی  جدید  مختلف  روش های  با  را 
ارائه نمود که در این راستا مشارکت فعال 
و  علمی  سطح  ارتقاء  بر  کنندگان  شرکت 

افزود.« برنامه ها خواهد  آموزشی 
بابک شکارچی معاون آموزش و پژوهش 
تشریح  ضمن  نیز  پزشکی  نظام  سازمان 
کرد:  اذعان  مختلف  گروه های  برنامه های 
پزشکی  نظام  سازمان  آموزشی  »جشنواره 

مرداد   28 لغایت   26 تاریخ  در  کشور 
ماه سال جاری )به مدت سه روز و با 
حداکثر امتیاز بازآموزی( و با شرکت همه 
گروه های پزشکی به صورت حضوری 
رازی  بین المللی  همایش های  سالن  در 

می شود.« برگزار 
وی گفت: »در این همایش بالغ بر 200 
نفر از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی 
تازه ها  یافته ها،  آخرین  کشور  سراسر 
مختلف  موضوعات  اورژانس های  و 

پزشکی را ارائه خواهند نمود.«
ابوالفضل  ادامه جلسه  در  گفتنی است 
اورژانس های  خصوص  در  افشارفرد 
جراحی؛ نادر توکلی در مورد تازه ها و 
اورژانس های طب داخلی؛ فرزاد فاتحی 
اورژانس های  و  تازه ها  خصوص  در 
نورولوژی و روانپزشکی؛ اکبر فاضل در 
خصوص موضوعات مختلف و تازهای 
خصوص  در  هاشمیان  دندانپزشکی؛ 
داروسازی؛ صدیقه حنطوش  تازه های 
زاده در خصوص تازه ها و اورژانس های 
زنان؛ نفیسه حسینی یکتا در خصوص 
تازه ها و اصول طب ایرانی مطالبی ارائه 

پزشکی نظام  نمودند.سازمان 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد
لزوم توانمند سازی علمی و مهارتی جامعه پزشکی


