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مخالفت همه جانبه  انجمن داروسازان 

چـه کسـی از  
داروخانه های زنجیره ای 

سـود می بـرد؟

نا گفته های هسته ا ی  هاشمی رفسنجانی

دو بازدید خارجی
 از سایت های نظامی
 در دوره احمدی نژاد

واگذاری بیمه ها به وزارت بهداشت 
یک خطـای بزرگ تصمیم گیـری است 

 احمد میدری
دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور 

در گفت وگوی تلویزیونی شبکه خبر در تاریخ 27 مهرماه که با 
حضور دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی، دکتر ایرج حریرچی قائم 
مقام وزارت بهداشت و اینجانب برگزار شد، هم به دلیل کمبود 
وقت و هم به دلیل اعتقاد به اینکه مباحث کارشناسی باید به 
صورت مکتوب و در فضای کارشناسی بررسی شود، در مقابل 
ادعاهای مطرح شده )مقصر بودن بیمه ها در وضعیت کنونی 
بیمارستان – تجمیع سازمان های بیمه گر( سکوت کردم و 
ترجیح دادم از طرح برخی مسائل اجتناب ورزم تا در مجال 

دیگری به آن بپردازم .
همانطور که می دانید کارشناسان حوزه بیمه های درمان 
و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه های درمان و 
جایگاه آنها اختالف نظراساسی دارند. این اختالف نظر 
مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود 
داشته است. سازمان ها و صندوق های بیمه ای از زمان تشکیل 
در دهه 1320 زیرمجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 
با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده 
و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، 
سازمان ها و صندوق های بیمه ای تحت پوشش وزارت 
بهداری قرار گرفتند. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز 
تقریبا در همه دولت ها در مورد جایگاه بیمه ها اختالف نظر 
وجود داشته است. اما حل این اختالف نظر به روش های 
مختلف میسراست. در یک روش که با سنت های غلط 
پیشین نیز سازگار است البی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی 
سرنوشت مردم را تعیین می کند. گفته می شود در سال 1355 
ویژگی های فردی و رایزنی های شخصی دکتر شیخ االسالم 
زاده به انحالل وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت 
بهداری منجر شد. روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت 
عقالنیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از 
آنکه دودهه سازمان های بیمه گر زیر نظر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کردند در یک بحث 
بسیار گسترده کارشناسی، تصمیم گیران کشور به این اتفاق 
نظر دست یافتند که باید سازمان های بیمه گر از وزارت 
بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و 
تامین اجتماعی قرار گیرند.  روش نخست بدون تردید خیانت 
به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی تواند 
توجیه کننده آن باشد. روش دوم راهکاری علمی است که هر 
نتیجه ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است. دولت یازدهم که با 
توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری 
و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور، فضای جهانی را دگرگون 
کرده است، طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه 
بیمه ها از روش های پذیرفته شده عقالنی پیروی کند و 
فرایند  فردی،  فشارهای  و  البی گری  هرگونه  دوراز  به 
سیاستگذاری و تصمیم گیری به سمت اصالت بخشیدن به 
مباحث کارشناسی، منطق، استدالل ومشورت با گروه های 
ذیربط و ذی نفع پیش برد. باور من براین است که در نظام 
جمهوری اسالمی به ویژه در دولت تدبیر و امید از جمله 
دو وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد 
که شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید 
برگفت وگوی اجتماعی به ویژه در سطح نخبگان باشد. با 
این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند 
وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یک سو 
بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از 
سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه 
تالش می کند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه 
جناب آقای دکتر هاشمی از دانشمندان و شخصیت های 
علمی  هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب 
می شوند،  معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر 
محترم آن تنها به روش های عقالنی تن می دهند. بنابراین 
درخواست می کنم همانطور که در سال 1383 در یک بحث 
گسترده کارشناسی، کشور به این اجماع رسید که باید وزارتی 
به نام »رفاه و تامین اجتماعی« تشکیل شود بحث روشنی در 
خصوص جایگاه بیمه ها در نظام سالمت نیز باید صورت 
گیرد.  همین جا باید متذکر شوم شخصا اعتقاد دارم ادغام 
نظام بیمه ای در وزارت بهداشت همان مشکالتی را برای 
کشور در پی خواهد داشت که انحالل سازمان مدیریت برای 
دولت قبل به وجود آورد. اجازه دهید این نکته را با تفصیل 
بیشترعرض کنم. در عموم کشورهای جهان، نهادی مستقل 
برای سنجش نابرابری و مقابله با فقر وجود دارد. دستیابی 
آحاد مردم به حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی یکی از 
اصول قانون اساسی کشور است و از حقوق بشر نیز محسوب 
شده و سیاستگذاران جهان بر این باورند که اگر فقر و نابرابری 
را مهار نکنند و حداقل حمایت های اجتماعی را برای مردم 
خود تامین نکنند همه اصالحات شکست خواهند خورد. 
انجام هر اصالح اقتصادی و اجتماعی در کشور نیازمند 
همراهی مردم بوده و تامین حداقل حمایت های اجتماعی 

شرط الزم همراهی مردم با مسئوالن است.      
   ادامه در صفحه 3  

نرخ تورم بهداشت و درمان از نرخ کشوری باالتر است

تجمیـع بیمه  هـا  
مشکالت مالی طرح تحول 

را بـرطـرف نمی کنـد

بازخوانی یک  پرونده شکایت از پزشکان

محکومیت  جراح 
به دیه  و توبیـخ کتبی

روی خط سپید

 سال 11   شماره 680  سه شنبه 5  آبان 1394  16صفحه  1000 تومان

درد دل ها و گالیه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشجویان چشم انتظار حل مشکالت
»به طور کلی فضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان شبیه به دانشگاه نیست. گاهی در اطراف محوطه سگ ، روباه و 
 جوجه تیغی هم گشت می زنند.این طور بگویم که یک بیابانی بوده که با دانشگاه سعی کرده اند آبادش کنند.« 
این را یکی از دانشجویان دیگر این دانشگاه اضافه می کند...
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تفاهم نامه سه جانبه سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت و شهرداری تهران امضا شد

بیمارستان هسته ای با جامعه هدف 400میلیون نفری
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سرمقاله


