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برادر اندیشمند جناب آقای دکتر علی الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 

با سالم و احترام، 

همانگونه که مستحضرید بر اساس بند (ك) ماده (٣) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب ١٣٨٣/١/٢٥ مجلس شورای اسالمی، اختیار تعرفهگذاری امور درمان در بخش خصوصی به این سازمان واگذار 
شده بود. این امر در برنامه پنجم توسعه بهصورت موقت از سازمان سلب و به دولت واگذار گردید و در خالل بررسی 
الیحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در مجلس شورای اسالمی در سال گذشته در ماده (١٠) تکلیف تعیین 

تعرفههای پزشکی در بخش دولتی و خصوصی به شورای عالی بیمه واگذار شد.
اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی در حالی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد که همچنان بخش عظیمی از 
مشارکتها برای نظارت در اجرای آن، تسهیل در اجرا و افزایش نظارتهای دقیق، به همین سازمان محول شده است؛ 
نظارتی که نظام پزشکی اختیاری در روند تعرفهگذاریها و اعمال تغییر به منظور اجرای بهتر آن را ندارد. این امر موجی 
از دلسردی و سرخوردگی را در جامعه خدوم پزشکی ایجاد نموده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد در 
زمانیکه تعرفههای خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی اعالم میشد، میزان رضایت بیماران و پایبندی پزشکان به 

رعایت تعرفهها بسیار بیشتر بود و از سویی رشد تعرفهها نیز روال طبیعی و منطقی را طی میکرد.
از سویی دیگر در سیاستهای ابالغی بخش سالمت از سوی مقام معظم رهبری به وضوح صحبت از تعیین تعرفه 

واقعی شده است و به نظر میرسد این مهم تنها با مشارکت همه ذینفعان امکانپذیر است.
اکنون که تصویب قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و بحث واگذاری امور به 
بخش خصوصی و مشارکت مردمی بهصورت جدی دنبال میشود امید است با اهتمام جنابعالی بحث نحوه تعیین 
تعرفههای پزشکی که از سوی کمیسیون محترم بهداشت و درمان نیز مورد پیگیری جدی قرار گرفته است، در 
دستور کار صحن علنی قرار گیرد. سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور از جنابعالی و سایر 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تقاضا دارد از نقض حق جامعه پزشکی در تعیین کارشناسانه تعرفهها 

جلوگیری شود و اختیار تعیین تعرفه مجددا به سازمان نظام پزشکی عودت گردد.
بدون شك این اقدام مهم تأثیر شگرفی بر ارتقاء سالمت جامعه و همدلی جامعه پزشکی با دولت و نمایندگان محترم 

مجلس خواهد داشت.
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رونوشت:
برادر گرامی جناب آقای دکتر علی نوبخت، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی جهت استحضار و 

مساعدتهای الزم
روسای محترم نظام پزشکی های شهرستانها جهت استحضار،تبیین موضوع وهماهنگی بانمایندگان آن شهرستان درمجلس 

شورای اسالمی دراسرع وقت وارائه گزارش به این سازمان
روسای محترم انجمن های علمی جهت استحضار

جناب آقای دکتر ریاض، معاون محترم پارلمانی و حقوقی جهت پیگیری
جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون محترم نظارت و برنامه ریزی جهت پیگیری

جناب آقای دکتر الری پور،  مدیرکل محترم  روابط عمومی جهت مذاکره


