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برادر گرامی جناب آقای دکتر ظفرقندی 

رئیس کل محترم سازمان 

سالم علیکم

      احتراماً ، با توجه به مصوبات اولین جلسه " کارگروه بررسی و اصالح تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی سال ۱۳۹۹ 
" در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ، که صورتجلسه آن در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با شماره  ۳۹۹/۱۰۰/۱۵/۸۰۰۶  توسط مدیر کل حوزه 
ریاست سازمان اطالع رسانی شد ، و نیز بر مبنای نامه شماره ۱۰۰/۱۰/۱۰۲۴۵/.۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ریاست کل محترم 
سازمان خطاب به آقای دکتر پور اصغری معاون امور علمی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه که نقش دبیر 
کارگروه فوق الذکر را بر عهده دارند ، بعرض می رساند : از آنجائیکه مقرر شده بود ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
۱۳۹۹/۳/۳۱ ، متدولوژی تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی سازمان نظام پزشکی ، با پیشنهاد دکتر پور اصغری از 
سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و برای این منظور از اساتید اقتصاد 
دانشگاههای تربیت مدرس و صنعتی شریف نیز دعوت بعمل آید ، ونیز مصوب شده بود که حداکثر ظرف مدت بیست روز 
این بررسی ها انجام و جلسه دوم " کارگروه اصالح تعرفه سال ۹۹" پس از این مهلت، در اولین فرصت برگزار گردد.صرفنظر 
از اینکه این سیکل مجدد و مکرر بررسی در عرض ۲۰ روز تا چه حد ضروری و تعیین کننده می توانست باشد ، اینک با 
گذشت بیش از ۲۰ روز "اضافه بر مهلت  مصوب در کارگروه "، از تشکیل جلسه دوم خبری نشده است .در پیگیری بعمل 
آمده از معاونت فنی سازمان آقای دکتر جهانگیری اطالع روشنی در اختیار بنده قرار نگرفت ، ودر ادامه اینجانب طی نامه 
۱۳۹۹/۱۰۰/۳۰/۳۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۵ از جنابعالی تقاضای پیگیری تشکیل جلسه دوم کارگروه را مطرح کردم . در تاریخ 
۱۳۹۹/۵/۴ در ادامه پیگیری ها از جانب  کارمندان دفتر شما با دفتر دکتر پور اصغری تماس گرفته شد که در پاسخ عنوان 
کردند : پیگیری این کار به آقای "فراهانی " محول شده است . آقای فراهانی هم در پاسخ گفته اند که " از جهت اهمیت 
موضوع ، بررسی آن به دانشگاه شریف ارجاع شده  و وقت می برد و مسئله ساده ای نیست که زود جواب بدهند . باید صبر 

کنیم تا آنها بررسی کنند ." و هیچ قید زمانی هم در پاسخ ایشان وجود نداشته است .
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جناب آقای دکتر ظفرقندی 

ریاست کل محترم سازمان 

چنانکه استحضار دارید در جلسه حضوری با معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای اسحق جهانگیری ، برداشت اولیه 
این بود که حاضرین با حسن نیت و البته تحت فشار افکار عمومی جامعه پزشکی ، با ضرورت بازنگری در تعرفه های 
خدمات بهداشتی و درمانی سال ۱۳۹۹ و تشکیل کارگروه موافقت دارند . ولی در عمل از قرائن چنین برمی آید که سیاست 
" خرید وقت " و انجام چند باره اقداماتی که پاسخ آنها از قبل روشن است ، در پیش گرفته شده است، و اساساً به گذشت 
زمان و ادامه فشار طاقت فرسای حاضر بر دوش جامعه پزشکی ، که هر چه بیشتر این عزیزان را خسته و فرسوده می کند ، از 

سوی  این کار گروه توجهی نمیشود.

نکته اساسی اینجاست : اگر تعیین قیمت واقعی تمام شده خدمات پزشکی ، کاری با این همه ظرایف و نیازمند صرف وقت 
متخصصان و کارشناسان اقتصادی سه دانشگاه معتبر کشور بوده است ، شورای عالی بیمه و فراتر از آن هیات وزیران چگونه 

بدون انجام این مقدمات  و فارغ از زحمت بررسی آن ، اقدام به تعیین تعرفه و امضای مصوبه در این رابطه نموده اند ؟

نظریه کارشناسی که در آذرماه ۹۸  از سوی سازمان به مقامات ذیربط  عرضه شده بود پس از اعتراض جامعه پزشکی و 
سازمان نظام پزشکی ،  در اولین جلسه "کارگروه " با خرید فرصت ۲۰ روزه مقرر شده که در سازمان برنامه و بودجه و در 
شورای عالی بیمه بررسی شود ، به گفته مسئول پیگیری این کار در سازمان برنامه و بودجه ، "حاال خیلی زود است که نتیجه 

بررسی دانشگاه شریف در مورد قیمت تمام شده واقعی اعالم شود" ،.

تصدیق می فرمائید که این رویه و نحوه اداره کارگروه به هیچوجه نمی تواند مورد تائید نظام پزشکی و افکار عمومی جامعه 
پزشکی باشد . البته ماحصل همه تالش ما این شده است که  باالخره روشن شد :۰بررسی قیمت واقعی تمام شده و در نتیجه 
تعیین تعرفه خدمات پزشکی ، کاری بس مهم و وقت گیر و بسیار تخصصی است ! و اینطوری نیست که به بهانه مالحظات 

عمومی مملکت ، بشود در یک جلسه و به طرفه العین ، تعرفه خدمات پزشکی تعیین کرد ! 
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 در پایان ،آنچه که وظیفه خود میدانیم اینست که :  تا انتهای این روند و تا گرفتن پاسخ مکتوب از مقامات ذیصالح و 
بخصوص از معاون اول ریاست جمهوری ( که از سوی ریاست محترم جمهور ،مامور به بررسی این قضیه شده بودند ) ، 

پیگیر این مسئله بوده وسعی وافر خواهیم داشت تا  " ابهامات " و " سواالت " دولتمردان را برطرف کنیم .  

رونوشت:

- جناب آقای مهندس اسحق جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهور، جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی

- استاد محترم جناب آقای دکتر معین ریاست محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی، جهت استحضار

- جناب آقای دکتر پوراصغری دبیر محترم کارگروه بررسی و اصالح تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی

 سال ۱۳۹۹، جهت پیگیری و صدور اوامر مقتضی


