
 محسن طاهر ميرزايى

سياست گذاران حوزه بهداشت از تأكيد صرف بر جنبه 
پزشكى فاصله بگيرند و سالمت روانى را به عنوان يك 
مؤلفه مهم مورد توجه قرار دهند. اين جمله، شاه بيت 
تمام انتقادهايى بود كه از ابتداى اجرايى شدن طرح 
تحول نظام سالمت متوجه اين طرح بود مبنى بر اينكه 

در آن، سالمت روان مغفول مانده است. 
 اگرچه سوال اكثر منتقدان اين بود كه باالخره متولى 
سالمت روان در كشور كيست اما هيچ كس به راحتى 
نمى پذيرفت كه مسئوالن نسبت به تاثير روان بر سالمت 
جسم بى اهميت بوده باشند. خاص آنكه شخص رئيس 
جمهور در آغاز به كار طرح تحول سالمت، يكى 
از ريشه  هاى مشكالت مردم را موضوع بيمارى  هاى 
روانى و عوامل تشديدكننده آن دانست و توجه به آن 
را موجب بهبود سالمت و توسعه نشاط در جامعه. 
روحانى با بيان اينكه بخش بزرگى از بيمارى هايى كه 
امروز در در جامعه وجود دارد به نوع و شيوه زندگى 
مربوط مى شود، گفت: «بسيارى از رفتار ها، بدبينى ها و 
بى اعتمادى ها در محيط زندگى، مشكالت و فشارهاى 
عصبى را ايجاد مى كند كه خود زمينه ساز بروز و تشديد 
بيمارى هاى گوناگون جسمى خواهد بود و همه بايد 
دست به دست هم بدهيم تا از فشارهاى روانى كه 
معضالت بسيارى در سالمت مردم به وجود مى آورد، 
كاسته شود و آرامش را در جامعه ايجاد كنيم.»  انتقاد ها 
ادامه داشت تا روزى كه مدير كل دفتر سالمت روان 
وزارت بهداشت از اجراى بسته سالمت روان در طرح 
تحول نظام سالمت و بكارگيرى كار شناسان روان شناسى 
در اين طرح ملى در سراسر كشور خبر داد.  احمد 
حاجبى در رابطه با بسته جديد سالمت روان در طرح 
تحول نظام سالمت، گفت: «در بسته بهداشتى كه يكى 

از مهم ترين اتفاقات در ارائه خدمت در همين سيستم 
در حال اجراست كار شناس سالمت روان و سالمت 
اجتماعى در نظام ارائه خدمات و مراقبت هاى اوليه وارد 
مى شود.» اما اين پايان كار نبود،چرا كه حاال اتفاق ديگرى 
در زمينه سالمت روان به وقوع پيوسته است كه حاجبى 
از آن به عنوان انقالب دوم در سالمت روان ايرانى ها 
ياد مى كند. مديركل دفتر سالمت روان، اجتماعى و 
اعتياد وزارت بهداشت به دنبال تشريح جزييات طرح 
تحول بهداشت در حوزه سالمت «روان» و «اجتماعى» 
و اقدامات انجام شده براى پرداختن به بحث سالمت 
روان در قالب طرح تحول بهداشت، گفت: «يكى 
از اركان تحول اساسى كه در سطح بهداشت انجام 
خواهد شد، ورود دو كار شناس ارايه دهنده خدمات 
«سالمت روان» و «سالمت اجتماعى» به نظام مراقبت هاى 
اوليه بهداشتى است.» احمد حاجبى در اين باره افزود: 
«بسته هاى خدمتى جهت ارايه از سوى اين كار شناسان 

به بلوك هاى جمعيتى، آماده شده است. اين بسته هاى 
خدمتى از غربالگرى كه عمدتا بر تشخيص زودرس 
تكيه دارد تا درمان و پيگيرى را شامل مى شود.» وى 
ادامه داد:   «اميدواريم با اين كار بتوانيم اصل «پيشگيرى 
بهتر از درمان» را در حوزه سالمت روان و اجتماعى 
اجرايى كنيم، چرا كه با اين قدم به تشخيص و مداخالت 
زودرس دست خواهيم يافت و با تشخيص زودرس و 
مداخله به موقع مى توان از عمق مشكالت و عوارض 
ناشى از آن كاست.» حاجبى ضمن طبيعى دانستن تمركز 
بيشتر بر اختالالت شايع نظير افسردگى و اضطراب 
در اين برنامه خاطرنشان كرد: «اين مهم از آن جهت 
طبيعى است كه بر اساس آخرين پيمايش كشورى 
اختالالت روان، افسردگى از شيوع 12/ 7 درصدى 
و گروه اختالالت اضطرابى از شيوع 15/ 6 درصدى 
در سنين 15 تا 64 سال برخوردار است كه مجموعا 
اعداد قابل توجهى را شامل مى شوند. از طرفى شيوع 

اين اختالالت در زنان باال تر از مردان است.» 
وى در عين حال افزود: «البته به آن دسته از اختالالتى 
كه شيوع كمترى دارند اما معموال اختالالت شديد 
روانپزشكى را شامل مى شوند نيز خواهيم پرداخت و 
براى آنها هم خدماتى را در نظر گرفته ايم. در مجموع 
سعى كرده ايم در حد توان ، خدمات جامع و خوبى 
را در نظر بگيريم. اميدواريم در مرحله اجرا نيز آنچه 
كه تصور مى كنيم اجرايى شود.»  حاجبى برنامه هاى 
در نظر گرفته شده براى سالمت روان در قالب طرح 
تحول بهداشت را «انقالب دوم در سالمت روان كشور» 
خواند و گفت: «پس از ادغام خدمات سالمت روان در 
نظام مراقبت هاى اوليه بهداشتى در حدود سال 66، نام 
اقدام اخير براى اين حوزه در قالب طرح تحول بهداشت 
را «دومين انقالب در سالمت روان كشور» مى گذارم 
البته به شرط آنكه به اهداف مورد نظر دست يابيم.» 
وى گفت: «اين برنامه در قالب سيستم ارجاع و نظام 
سطح بندى ارايه خدمت خواهد بود،  بنابراين در سطح 
اول از خدمات روان شناسان (در حد ليسانس) استفاده 
خواهيم كرد و در صورت لزوم بيمار به سطوح باال تر 
ارجاع داده مى شود.» حاجبى همچنين درباره لحاظ 
كار شناس سالمت اجتماعى جهت ارايه خدمت در 
مراكز و خانه هاى بهداشت در طرح تحول بهداشت، 
گفت: «نگاه اوليه وزارت بهداشت براى مداخله در زمينه 
سالمت اجتماعى، رويى از سكه است كه به سالمت 
اجتماعى مربوط مى شود نه آسيب اجتماعى، چراكه 
دستگاه هاى متعددى متولى آسيب اجتماعى هستند. 
با اين وجود نمى گوييم به آسيب هاى اجتماعى با نگاه 
فنى و حرفه اى توجهى نخواهيم كرد اما در بحث 
وظايفى كه براى كار شناس سالمت اجتماعى در نظر 
مى گيريم، عمده نگاه ما آن است كه به سمت خود 

سالمت اجتماعى حركت كنيم.»

ضرورت فراهم شدن 
زيرساخت هاى درمانى 

سپيد: رئيس مركز پزشك خانواده و نظام 
 ارجاع سازمان بيمه سالمت ايران، گفت: 
«براى ارائه عادالنه خدمات در طرح تحول 
نظام سالمت بايد زيرساخت هاى درمانى در 
تمامى استان ها به ويژه مناطق مرزى كشور 
فراهم شود. حنان حاجى محمودى افزود: 
«هم اكنون امكاناتى كه بايد براساس سطح 
بندى و به تناسب جمعيت هراستانى فراهم 
شود تا بيماران بتوانند در محل سكونتشان 
از محل اجراى اين طرح خدمات الزم را 
ببرندمتاسفانه فراهم نيست» به عنوان نمونه 
از  برخوردارى  پزشكان  فوق تخصصى، 
سامانه  به  شدن  تجهيز  ويژه،  تخت هاى 
و  دارويى  بخش هاى  در  هوشمند  كارت 
درمانى از جمله امكاناتى است كه اكنون 
بيمارستان ها  و  درمانى  مراكز  از  بسيارى 

فاقد آن هستند.

پيشگيرى از تخلف 
رويكرد اصلى بازرسى 

سپيد: مديركل دفتر بازرسى مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعى گفت: «بازرسى به 
تطبيق فعاليت ها با قانون مى پردازد و رويكرد 
اصلى بازرسى، پيشگيرى از بروز تخلف 
و انحراف از قانون است.» مسعود يوسفى 
به عنوان  اجتماعى  تامين  افزود: «سازمان 
يك مجموعه خدمت رسان، نياز به ساختار 
نظارتى دارد و طبيعى است كه در سازمانى 
به وسعت تامين اجتماعى، نظارت در ابعاد 
مختلف انجام مى شود تا سالمت كارى هر 

چه بيشتر تحقق يابد.»

آموزش  بهداشت، درمان و     وزير 
و  شصت  در  شركت  منظور  به  پزشكى 
يكمين اجالس منطقه اى سازمان بهداشت 
جهانى وارد تونس شد. شصت و يكمين 
مديترانه  منطقه  بهداشت  وزراى  اجالس 
شرقى با حضور وزرا و نمايندگانى از 22 
تونس  پاالس  هتل  در  امروز  كشور عصر 
آغاز به كار مى كند و سه روز ادامه دارد. در 
شصت و يكمين اجالس وزراى بهداشت 
درباره  است  قرار  شرقى  مديترانه  منطقه 
كشورهاى  در  سالمت  نظام هاى  ارتقاى 
عضو و همچنين بهداشت مادر و كودك، 
آمار  ثبت  دخانيات،  با  مبارزه  طرح هاى 
حياتى و بهداشت محيط زيست بحث و 
در  اجالس  اين  شود.معاونت  نظر  تبادل 
نشست قبلى در عمان به مدت يك سال به 

وزير بهداشت كشورمان سپرده شد. 
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سپيد: در بند الف سند چشم انداز 1404 در 
نقشه جامع علمى كشور بحث گياهان دارويى 
و در بند ب توسعه طب سنتى و در راهبرد 11 
از گياهان دارويى و  بر استفاده  و 12 توسعه، 
فراورده هاى طبيعى و خدمات طب سنتى تاكيد 
شده است. معاون طبى سنتى وزير بهداشت در 
گفتگو با سپيد ضمن بيان مطلب فوق گفت: «در 
سند ملى گياهان دارويى و طب سنتى مصوب 
شوراى عالى انقالب فرهنگى كه سندى با 12 
راهبرد و 48 اقدام دارد، تكليف شده كه طب 
سنتى و خدمات آن در نظام سالمت ادغام شود.» 
محمود خدادوست با بيان اينكه بندهاى ششم 
و دوازدهم سياست هاى كلى ابالغى از سوى 
مقام معظم رهبرى مربوط به توسعه طب سنتى 
اعم از باز شناسى، تبيين، برنامه ريزى و نهادينه 
كردن طب سنتى ايران در نظام سالمت است، 
خاطر نشان كرد: «اينها اسناد باالدستى است كه 
تاكيد مى كند از ظرفيت هاى طب سنتى در نظام 
سالمت بايد استفاده شود.» وى ادامه داد: «در 
سازمان جهانى بهداشت از 30 سال قبل و در 
بسيارى از كشورهاى دنيا از حدود 50 سال قبل، 
استفاده از ظرفيت هاى طب سنتى مورد توجه 
قرار گرفته و بسيارى از كشورهاى اروپايى حتى 
خدمات مكمل را تحت پوشش بيمه برده اند.» 
خدادوست اظهار كرد: «هم اكنون هفت دانشكده 
طب سنتى در سطح كشور داير است، در حالى كه 
16 دانشگاه علوم پزشكى كشور رشته مصوب طب 
سنتى دارند و 13 دانشگاه نيز مشمول آموزش اين 
رشته هستند.» معاون طب سنتى وزير بهداشت 
خاطرنشان كرد: «براى گسترش و نهادينه سازى 
طب سنتى در ايران كه قدمتى بيش از 150ساله 

دارد، تاكنون بزرگانى مانند دكتر واليتى، الريجانى، 
بهرامى و اصفهانى زحمات زيادى كشيده اند.» 
وى با بيان اينكه پيام طب سنتى بايد به جامعه 
دانشگاهى و پزشكى كشور به درستى منتقل شود، 
تصريح كرد: «متخصصان طب سنتى مى توانند 
اثبات  را  اين موضوع  مناسب خود  فعاليت  با 
كنند كه طب سنتى كنار طب رايج براى ارتقاى 
سالمت جامعه نقش بسزايى دارد.» خدادوست 
ادامه داد: «دست اندركاران اين رشته با عملكرد 
خود مى توانند از افراطى گرى هاى گروهى كه 
اكنون از گرايش و باور مردم پيرامون طب سنتى 
با  سوء استفاده مى كنند، پيشگيرى كنند.» وى 
اشاره به اينكه هم اكنون تمامى شرايط الزم براى 
گسترش و نهادينه سازى طب سنتى در كشور 
مهياست و مقام معظم رهبرى، رئيس جمهور و 
وزير بهداشت در اين زمينه همواره نگرش هاى 
حمايتى و هدايتى دارند، افزود: «اجراى مبحث 
طب سنتى كه در سياست هاى كلى 14گانه نظام 
ابالغ شد،  رهبرى  معظم  مقام  توسط  سالمت 
مورد تأكيد مسئوالن وزارتخانه واقع شده و در 
دستور كار آن ها قرار گرفته است.» معاون طب 
سنتى وزير بهداشت تصويب سند توسعه گياهان 
دارويى و طب ايرانى توسط شوراى عالى انقالب 
فرهنگى را خاطرنشان كرد و افزود: «در نقشه 
جامع علمى كشور نيز توسعه طب سنتى مورد 
تأكيد قرار گرفته است.» خدادوست اظهار كرد: 
«رسالت دانش آموختگان طب سنتى فرا تر از يك 
رشته تخصصى است، چراكه دانشجويان طب 
سنتى وارد رشته اى شده اند كه بايد احياى طب 
سنتى و استفاده از ظرفيت هاى اين طب در نظام 

سالمت را تثبيت كنند.»

بيماران  داروهاى  پوشش  در  سپيد:«بيمه ها 
به صورت سليقه اى عمل مى كنند.»  تاالسمى 
دبير انجمن تاالسمى ايران ضمن بيان مطلب 
فوق گفت: «به عنوان مثال داروى دسفرال كه 
قبال رايگان بوده اكنون با افزايش 25 هزار تومانى 
مواجه است چرا كه بيماران بايد مابه التفاوت اين 

داروى خارجى را بپردازند.» 
محمد رضا مشهدى ادامه داد: «پرداخت ماهى

 25هزار تومان براى برخى بيماران در شهرستان ها 
سنگين است و نمى توانند آن را بپردازند اما داروى 
دفروكسامين قبال رايگان بوده و اكنون نيز براى 
بيماران رايگان است.» دبير انجمن تاالسمى ايران 
ادامه داد: «داروى خوراكى اكس جيد در بيمه تامين 
اجتماعى با كاهش قيمت رو به رو بوده اما در 
بيمه خدمات درمانى افزايش قيمت داشته است 
و در حالى كه قيمت گذارى دارو ها در وزارت 
بهداشت كاهش داشته اما در بيمه ها سليقگى 
رفتار شده است.» وى افزود: «در برخى دارو ها 
شاهد كاهش قيمت هستيم اما مشكلى كه وجود 
دارد اين است كه بيمه ها هرطور مى خواهند رفتار 
مى كنند. بيماران خاص چه آنهايى كه دفترچه 
تأمين اجتماعى دارند و آنهايى كه بيمه خدمات 
درمانى دارند، بايد برخورد يكسانى ببينند اما 
اين گونه نيست.» مشهدى گفت: «بيمه ها با عدم 
هماهنگى روبه رو هستند به طورى كه دارويى در 
تامين اجتماعى رايگان است و گاهى   همان دارو 
در بيمه خدمات درمانى رايگان نيست.»  دبير 
انجمن تاالسمى ايران افزود: «در مورد داروى 
خوراكى اكس جيد كه تحت پوشش بيمه ارتش 
است بيماران مجبورند 22 هزار تومان بابت آن 
بپردازند، البته شايد بيمه اين رقم را پرداخت كند 

اما اين مشكلى است كه بابت پرداخت هزينه 
متوجه بيماران و داروخانه ها مى شود.»

گفتنى است اين انتقادات در صورتى از سوى 
دبير انجمن تاالسمى ايران مطرح مى شود كه 
چندى پيش معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان 
غذا و دارو گفته بود: «در حال حاضر تمامى 
داروهاى بيماران مبتال به سرطان، ام اس، تاالسمى 
وهموفيلى، كه در فهرست وزارت بهداشت بوده 
و توليد داخل هستند، به صورت صد درصد 
پوشش داده مى شود و تقريبا رايگان در اختيار 

بيماران قرار مى گيرد.» 
بيماران  پرداختى  سهم  اصل  عبداللهى  اكبر 
صعب العالج براى تامين داروهاى مورد نيازشان 
دارو عنوان كرد  قيمت  تا 3 درصد  بين 2  را 
و گفت: «اين پرداختى شامل داروهاى داخل 
فهرست وزارت بهداشت و توليد داخل است.» 
وى به وضعيت داروهاى بيماران مبتال به سرطان 
اشاره كرد و افزود: «وزارت بهداشت در زمينه 
تامين داروهاى سرطانى، تقريبا هيچ مشكلى ندارد 
و پوشش بيمه اى اين قبيل دارو ها بين 90 تا 95 
ريزى  برنامه  و  نظارت  معاون  درصداست.» 
سازمان غذا و دارو با تاكيد بر اينكه پايين ترين 
قيمت بازار براى پوشش بيمه اى داروهاى داخل 
فهرست وزارت بهداشت مالك است، تصريح 
كرد: «در بحث داروهاى برند كه توليد داخل 
نيستند، حمايت وزارت بهداشت از 40 تا 60 
درصد متفاوت است. و اين به خاطر سياست 
حمايت از داروهاى توليد داخل است، يعنى 
اينكه حمايت ما از داروهاى ايرانى كه مشابه 
خارجى هم دارند، تقريبا كامل است و قيمت 

پايه دارو را پرداخت مى كنيم.» 

بيمه ها سليقه اى برخورد مى كنندرسالت فارغ التحصيالن طب سنتى

شروع سفرنامه سالمت و اميد 
سپيد: سفرنامه سالمت و اميد كه قرار است در 12 استان، 48 شهر به مدت 6 ماه اجرا شود، امروز 
از بندر گز در استان گلستان كليد خورد. اين سفرنامه با همكارى داوطلبان، پزشكان و پيراپزشكان 
عضو داوطلب هالل احمر و با رويكرد آموزش و پيشگيرى به اجرا در خواهد آمد. به گفته رئيس 
سازمان داوطلبان هالل احمر، هدف از سفرنامه سالمت و اميد اجراى سياست هاى كلى نظام 
سالمت ابالغى از سوى رهبر معظم انقالب به خصوص در موضوع پيشگيرى و آموزش است. 
فرحناز رافع گفت: «در قالب اين طرح، ايستگاه هاى آموزش نكات كاربردى امدادى، تست سرطان 
سينه، نگهدارى از سالمندان، اهداى خون و آموزش روش هاى خود مراقبتى، تغذيه سالم و ترويج 
روش هاى خود مراقبتى به سبك زندگى ايرانى اسالمى، ويزيت رايگان و غربالگرى قند و فشار 
خون، حمايت هاى روانى و مشاوره هاى خانوادگى، خدمات فرهنگى و آموزش سبك زندگى ايرانى 

اسالمى و عضوگيرى براى همكارى با هالل احمر داير مى شود.»

     تدوين راهنماى ملى خودمراقبتى خانواده
سپيد: سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت از تدوين راهنماى ملى خودمراقبتى 
خانواده به عنوان منبعى براى آموزش سالمت براى خانواده ها خبرداد. شهرام رفيعى فر گفت: «در 
تالش هستيم تا بر اساس بند 11 سياست هاى كلى نظام سالمت مردم را توانمند كنيم تا بدين 
وسيله بتوانيم سالمت را ارتقا دهيم.» وى افزود: «براى تامين، حفظ و ارتقاء سالمت معتقديم كه 
هر فرد بايد براى سالمت خود، خانواده و جامعه اش مسئوليت پذير باشد.» سرپرست دفتر آموزش 
و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت تصريح كرد: «در اين بسته به مردم آموزش مى دهيم كه با چه 
اقداماتى مى توانند از گرفتار شدن در دخانيات، الكل و اعتياد نشوند و چه بكنند تا استرس و روابط 
بين فردى خود را مديريت كنند.» رفيعى فر خاطرنشان كرد: «كتاب راهنماى ملى خود مراقبتى 
خانواده از طريق وزارت بهداشت براى كارمندان دولت در محل كار، دانش آموزان در مدارس و 

براى خانواده هاى ديگر در مراكز ارائه خدمات بهداشتى و درمانى ارائه مى شود.»

مشاوران مدارس مشمول طرح بهسازى منابع انسانى 
سپيد: وزير آموزش و پرورش با بيان اهميت حضور مشاوران توانمند و با انگيزه در  آموزش و 
پرورش، گفت:« مشاوران مدارس و كاركنانى كه در حوزه مشاوره مدارس مشغول به فعاليت 
هستند نيز مشمول طرح بهسازى منابع انسانى قرار مى گيرند.» على اصغر فانى اظهار داشت: «در 
اجراى سند تحول، طراحى نظام جامع مشاوره بسيار با اهميت است و يكى از برنامه هاى سال 
جارى وزارت آموزش و پرورش خواهد بود؛ ما 99 برنامه و فعاليت در اجراى ستاد تحول تعريف 
كرديم كه يكى از آنها طراحى نظام جامع مشاوره است.» فانى با بيان اهميت نقش مشاوران در 
مدارس كشور تصريح كرد: «مشاوران مدرسه نقش هاى متعدد و متنوعى دارند و چيزى كه به 
نظر مهم مى رسد، ايجاد روحيه نشاط و تقويت انگيزه در دانش آموزان است.» وزير آموزش 
و پرورش خاطرنشان كرد:«اميدواريم در مدارس مشاوران توانمند، باانگيزه و پرتالش بيش از 

گذشته براى تحقق اين امر داشته باشيم.»

خبــر

درمان  و  بهداشت  كميسيون  عضو  ايلنا: 
نظام  نشدن طرح تحول  اجرا  از  مجلس 
سالمت در برخى مناطق محروم خبر داد. 
سليمان عباسى با تاكيد بر ضرورت توزيع 
عادالنه اعتبارات حوزه سالمت بين مناطق 
محروم اظهار داشت: 4800 ميليارد تومان 
از صرفه جويى يارانه ها به بخش سالمت 
اختصاص يافته است اما در توزيع آنجانب 
عدالت رعايت نشده است.» عباسى با اشاره به 
فرسوده بودن بيمارستان ها ضرورت بازسازى 
و نوسازى مراكز درمانى را مهم برشمرد و 
ادامه داد: «هنوز در زمينه هتلينگ، تعمير و 
بازسازى بيمارستان ها مشكل داريم.» وى بر 
ضرورت ارايه گزارشى از نحوه چگونگى 
توزيع اعتبارات از سوى وزير بهداشت تاكيد 
كرد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس  
با تاكيد بر شفاف سازى در اين حوزه يادآور 
شد: «بايد مشخص شود كه در سال 93 چه 
ميزان از اعتبارات براى بازسازى بيمارستان ها 
و كدام بخش از آن به مناطق محروم و ديگر 
حوزه هاى بهداشت و درمان اختصاص پيدا 

كرده است.»

ضرورت توزيع عادالنه 
اعتبارات حوزه سالمت 

جزئيات طرح تحول بهداشت در حوزه سالمت روان تشريح شد

انقالب دوم در سالمت روان

ادامه سر مقاله
بازديدى هم از يك مركز پزشك خانواده در 
حاشيه شهر آنكارا و يك مركز سالمت دهان 
و دندان داشتم كه با پزشكان و پرسنل اين دو 
مركز در خصوص برنامه هايشان و چگونگى 

اجراى آن ها بحث و تبادل نظر كرديم. 
از زمان شروع بهينه سازى حوزه سالمت در 
تركيه 12 سال مى گذرد و به گفته مسئوالن آن 
كشور، اين برنامه هنوز در اواسط راه است. به 
طور مثال در نظام سالمت كشور تركيه پزشك 
خانواده تعريف شده اما نظام ارجاع وجود ندارد؛ 
همچنين تا كنون هيچ موفقيتى در مورد كنترل 
هزينه ها نداشته اند. شيوه ارائه خدمات بهداشتى 
ـ درمانى در تركيه مشابه آمريكا است؛ به طور 
مثال پزشكان اين اختيار را دارند كه هر دارويى 

را به هر مقدار تجويز كنند. 
البته مشروط به اينكه از داروى سوم به بعد، هزينه 
بيشترى از دريافت كننده دارو گرفته شود كه اين 
خود يك چالش در حوزه سالمت است. در 
مجموع سيستم بهداشت و درمان تركيه على رغم 
تحول خوبى كه داشته هنوز با چالش هايى از 
اين دست مواجه است اما رضايت 70 درصدى 
نسبت به حوزه سالمت ايجاد شده است.از 
سوى ديگر كشور تركيه با يك تصميم توانست 
151 بيمارستان تأمين اجتماعى را در وزارت 
بهداشت ادغام كند. دانشگاه هاى علوم پزشكى 
اما زير نظر وزارت علوم است و به همين دليل 
هنوز نتوانسته اند بيمارستان هاى آموزشى را با 
خود همراه كنند. يكى از داليل موفقيت سيستم 
بهداشت و درمان تركيه، هماهنگى و انسجام 
تصميم  و  گذاران  سياست  دولت،  مجلس، 
گيرندگان و بخش هاى مالى بوده است. به اين 
معنا كه تمام اين بخش ها به طور واحد عمل 
كرده اند و چون اكثريت مجلس دست يك حزب 
است و دولت نيز برآمده از   همان حزب، تصميم 
سازى ها بسيار آسان صورت مى گيرد و سياست 
گذاران مواضع متفاوتى نسبت به تصميمات 
الزم  هم  را  نكته  اين  ذكر  پايان  ندارند.در 
مى دانم كه نظام سالمتى با موفقيت صد در 
صد در دنيا وجود ندارد و طرح تحول نظام 
سالمت در كشور ما هم بعد از مطالعه در 
كانادا،  قبيل سوئد،  از  ساير كشور ها  مورد 
مرحله  به  و  تدوين  تايلند  و  ژاپن  تركيه، 

اجرا درآمده است.


