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قائم مقام وزیر بهداشت
بیانیه نمایندگان، خط بطالنی بر 
ادعای شکست طرح تحول است

وب دا: قائم مقام وزیربهداشت، با اشاره به بیانیه 243 نفر از نمایندگان 
مجلس در حمایت از طرح تحول سالمت، گفت: »بدون شک استمرار 
طرح تحول سالمت مستلزم حمایت وسیع مجلس شورای اسالمی از 
این طرح و اصالح فرایندها در مسیر پیشرفت و ارتقای اهداف نظام 

سالمت کشور است.«
داد:  ادامه  و  دانست  راه گشا  و  تاریخی  را  نمایندگان  نامه  حریرچی 
»ترکیب سیاسی مجلس فعلی و تنوع دیدگاه های سیاسی امضاکنندگان 
و عضویت آنها در فراکسیون های مختلف نیز نشانه واضحی از حمایت 

جناح های مختلف سیاسی از طرح تحول است.« 
اتفاق نمایندگان مجلس فارغ  اینکه قریب به  با اشاره به   حریرچی 
از وابستگی های سیاسی با ذکر حمایت مقام معظم رهبری از طرح 
تحول سالمت در چند مرحله و اشاره به رضایت عمومی مردم از 
طرح تحول، این طرح را متعلق به کل نظام دانسته اند، گفت: »شاید 
این تاکید واضح، بعضی افراد محترمی را که به دالیل سیاسی سعی 
می کنند، طرح را فقط متعلق به یک جناح کنند و در راستای اهداف 
سیاسی به  طرح حمله می کنند به تفکر بیشتر و تجدید نظر در رفتار 

چندین ماه گذشته هدایت کند.«
وی در ادامه بیان کرد: »شاید حضور تعداد کثیری از نمایندگان دارای 
تجربه و متخصص در موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و به 
خصوص بهداشتی، درمانی و بیمه ای باعث شود که بعضی افراد محترم 
دیگری که نظرات مخالف یا انتقادی خود را به اکثریت کارشناسان یا حتی 
نظام و مجلس نسبت می دهند، تجدید نظری در تعامل خود با مجریان 
طرح تحول انجام و اجازه دهند که از توان بالقوه و بالفعل ایشان در 
تقویت طرح تحول سالمت و رفع نقاط ضعف این طرح استفاده شود.«

حریرچی همچنین تصریح کرد: »با وجود این خدمات ارزشمند و این 
اذعان عموم مردم و مسئوالن نظام، مبنی بر دریافت خدمات مطلوب و 
کاهش هزینه های سرسام آور درمان و مرتفع کردن دغدغه شهروندان 
عزیز به ویژه محرومان، جای تعجب و شگفتی است که چگونه افرادی 
که بعضی از آنها هم دلسوز هستند، خود را مجاب می کنند که ادعاهای 
مبنی بر افزایش هزینه های مردم در حوزه سالمت یا عدم توجه به 
محرومان در طرح تحول، رضایت نداشتن مردم از این طرح یا انتقال 
منابع آن به جیب تعدادی خاص و محدود را به طور مستمر تکرار کنند؟«

وی اضافه کرد: »تعداد معدودی از افرادی که دسترسی به تریبون های 
عمومی و کانال های خاص رسانه ای دارند، گاهی شکست طرح تحول 
در مقطع کنونی و یا اصال شکست خورده بودن آن از ابتدا را به طور 
تکراری بیان می کنند، در حالی که تاکید اکثر قریب به اتفاق نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر رضایت عمومی مردم و حمایت 
مقام معظم رهبری از طرح تحول و اعالم نمایندگان مبنی بر اینکه بدون 
تردید کمرنگ شدن خدمات ارائه شده در حوزه سالمت، موجبات 
نگرانی قشر عظیمی از محرومان کشور را به همراه خواهد داشت، 

خط بطالنی بر ادعاهای مذکور است.«

وزیر بهداشت:
افرادی در داخل صنف جامعه پزشکی 

علیه طرح تحول شر به پا می کنند
ایرنا: وزیر بهداشت، گفت: »اعتبارات مربوط به طرح تحول سالمت 
در سه سال گذشته مرتب کاهش یافته است و امسال حتی یک ریال 

از سهم سالمت از هدفمندی یارانه ها پرداخت نشده است.«
ابتدای امسال تاکنون حتی یک ریال  سیدحسن هاشمی افزود:  »از 
از اعتبار صرفه جویی هدفمندی یارانه ها برای اجرای طرح تحول 
اعتبار یک  از  و  است  نشده  پرداخت  بهداشت  به وزارت  سالمت 
درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز فقط 40درصد پرداخت شده است.«
وی گفت: »بررسی روند بودجه های مربوط به طرح تحول سالمت 
جالب است، سه سال پیش که سال اول اجرای طرح تحول سالمت 
بود، شش هزار و 250 میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص 
دادند، سال دوم طرح، این اعتبار چهار هزار میلیارد تومان شد، سال 
بعد این اعتبار به سه هزار میلیارد تومان کاهش یافت و آب رفت.«

ابتدای سال تاکنون فقط هزار  از  نیز  افزود: »امسال  وزیر بهداشت 
و  داده اند  تحول سالمت  اجرای طرح  برای  تومان  میلیارد   100 و 
طبیعی است، طرحی که با شش هزار و 250 میلیارد تومان شروع 
می شود، نمی تواند با این اعتبارات به خوبی به کار خود ادامه دهد.«
هاشمی افزود: »طبیعی است که هر سال با توجه به تورم و توسعه 
سالمت  تحول  طرح  به  مربوط  اعتبارات  و  بودجه  باید  برنامه ها، 
افزایش یابد و نباید اعتبارات آن کاهش پیدا کند به خصوص آنکه 
نشده  بیشتر  اگر  این طرح  به  مربوط  در سه سال گذشته خدمات 

باشد قطعًا کاهش نیافته است.«
وزیر بهداشت گفت: »خدمات مربوط به طرح تحول سالمت، بدون 
هیچ تفاوتی نسبت به گذشته در حال انجام است و کارکنان نظام 
سالمت با وجود تمام این مشکالت مشغول خدمت رسانی به مردم 

هستند و به این کار خود افتخار می کنند.«
وی اضافه کرد: »یکی از مشکالتی که در مسیر اجرای طرح تحول 
سالمت وجود دارد این است که متاسفانه افرادی در داخل صنف 
جامعه پزشکی علیه این طرح شر به پا می کنند، افرادی که خودشان 

قباًل مسئول بوده اند و کارنامه آنها هم برای مردم روشن است.«
وزیر بهداشت گفت: »مردم به خوبی می دانند که بسیاری از مشکالت 
امروز نظام سالمت به خاطر عملکرد بیمه هاست که امروز 10 هزار 
میلیارد تومان به بیمارستانها بدهکار هستند و البته دستگاه های اقتصادی 
هم در بروز این مشکالت بی تقصیر نیستند اما متاسفانه افرادی بی انصاف 

انگشت اشاره را به سمت وزارت بهداشت دراز می کنند.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت:خبر

 برای مردم هاشمی یا ربیعی فرقی ندارد، مهم مصرف درست منابع سالمت است

شعیبشاهزمانی

الیحه برنامه ششم توسعه پس از فراز و فرودهای فراوان و 
گذر از مجلس نهم، این روزها در صن علنی مجلس دهم 
در حال بررسی است. نمایندگان ملت هر روز در دو نوبت 
صبح و عصر به بررسی مواد این برنامه که مسیر حرکت 
کشور تا سال 1400 را مشخص می کند، می پردازند. الیحه 
برنامه ششم در مردادماه سال جاری با 34 ماده به کمیسیون 
تلفیق مجلس ارائه شد اما درنهایت اواخر آذرماه با 144 ماده 
و 17 جدول از این کمیسیون خارج شد. بخش  مربوط به 
سالمت و بیمه ها از جمله حساس ترین بخش های برنامه 
ششم است که نه تنها نمایندگان مجلس بلکه گروه های 
مختلف اجتماعی را هم به واکنش و اظهارنظر درباره آن 

واداشته است.
روز گذشته در آخرین ساعات کار مجلس در نوبت عصر، 
نمایندگان بررسی موضوعات مرتبط با حوزه سالمت را با 
ماده 86 برنامه آغاز کردند. درگام اول، پیشنهاد عده ای از 
نمایندگان برای بازگشت این ماده به ماده 19 الیحه دولت 
به رای نمایندگان گذاشته شد که به تعبیر رئیس مجلس، 
»بدجور رای نیاورد.« ادامه بررسی ماده 86، به بعد از ساعت 
6 بعدازظهر موکول شد و امروز هم پیگیری می شود. در 
همین حال از ساعات اولیه صبح دیروز، عده ای از کارگران 
و بیمه شدگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان 
بهارستان، به آنچه اجحاف طرح تحول سالمت به نظام بیمه ای 
می خواندند، اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار حفظ 
استقالل سازمان تامین اجتماعی شده و مخالفت خود را با 
پیشنهاداتی از قبیل تجمیع بیمه ها اعالم کردند. در فرصت 
تنفس ظهر، با محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان درباره حال وهوای مجلس و سرنوشت 

مواد مرتبط با نظام سالمت به گفت وگو پرداختیم.

سپید: نوبت به بررسی موارد مربوط با نظام سالمت 
در برنامه ششم رسید. این روزها شاهد کشمکش های 
دو وزارتخانه بهداشت و رفاه درباره منابع ملی و نحوه 
هزینه کردهای طرح تحول سالمت هستیم. تحلیل شما 

از این کشمکش ها چیست؟
قبل از شروع بحث می خواهم از همه رسانه ها و به خصوص 
روزنامه سپید به عنوان روزنامه تخصصی حوزه پزشکی 
درخواست کنم که در طرح موضوعات، بی طرفی را رعایت 
کنند و در بیان نقطه نظرات موجود، عدالت را مورد توجه 
قرار دهند که احساس جانبداری نشود. رسانه ها نباید بیش 
از حد به اختالفات بین وزارتخانه ها ورود کرده و به آنها 
دامن بزنند. مهم این است که منابع مناسب در اختیار بخش 
سالمت قرار گرفته و برای مردم هزینه شود. حاال این منابع 
در اختیار ربیعی،  هاشمی یا هرکس دیگری که می خواهد 
باشد. برای ما و شما که فرقی ندارد. برای مردم این مسائل 
اصال مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که 
موضوعات مربوط به سالمت مورد توجه مسئولین قرار 
گیرد، توزیع منابع سالمت در میان مردم عادالنه باشد و 

مردم گرفتار بیمارستان ها و نظام درمان نباشند. 

سپید: ارزیابی شما از دستور اخیر رئیس جمهوری مبنی 
بر قرار گرفتن سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی 

در یک حساب مجزا چیست؟
من می خواهم از رئیس جمهوری محترم به خاطر این دستور 
هوشمندانه و دلسوزانه کمال تشکر را داشته باشم. به عقیده 
من همه باید از این دستور دکتر روحانی استقبال کنند چرا که 
به واقع می تواند راهگشا باشد. به هرحال ببینید سهم درمان 
بیمه شدگان که 9  بیست وهفتم از حق بیمه دریافتی است، 
مدتی است که محل مناقشه و اختالف شده است. وزارت 
بهداشت معتقد است که این مبلغ صرف درمان کارگران و 
بیمه شدگان تامین اجتماعی نشده و در بخش های دیگر هزینه 
شده و درمقابل تامین اجتماعی مدعی است که این مبلغ در 
جای خودش و درست هزینه شده است. البته دوستان تامین 
اجتماعی 9  بیست وهفتم راهم قبول ندارند و می گویند 2 
بیست وهفتم از این پول مربوط به دوران بازنشستگی است. 
به هر حال اگر دوستان معتقدند که همین 7  بیست وهفتم 
هم در بخش درمان هزینه شده،  طبیعتا می بایست از دستور 
رئیس جمهور استقبال کنند، نه اینکه دائما اعتراض کنند و بهانه  
بیاورند. دستور رئیس جمهور صرفا همان پولی که دوستان 
ادعا می کنند در بخش درمان هزینه شده را نشانه دار می کند. 
اگر به همین صورت باشد که نیازی به اعتراض و جنجال 
نیست. من به آقای دکتر نوربخش عالقه مند هستم ولی 
معتقدم این روش درستی نیست و بهتر است که سازمان 

تامین اجتماعی هم از شفافیت استقبال کند.
سپید:   عده ای که منتقد این دستور هستند، استدالل 
می کنند که تشخیص اولویت ها به عهده تامین اجتماعی 
است. مدیران سازمان ممکن است تشخیص بدهند که در 
زمانی این پول را مثال برای مستمری  ها پرداخت کنند و 
با تزریق اعتبارات جدید، مجددا این منابع را به محل 
خودش برگردانند. ظاهرا هیچ منع قانونی برای این کار 
وجود ندارد و از این رو با بلوکه کردن این مبالغ موافق 

نیستند. نظر شما چیست؟
به هیچ عنوان این استدالل درستی نیست. این کار کامال 

برخالف قانون و منافع مردم است. این حرف ها هم صرفا 
توجیه کارهای غلطی است که انجام شده است. اینکه ما پولی 
که مربوط به سهم درمان بیمه  شدگان است را در بخش های 
بیهوده هزینه کنیم یا با این پول مطالبات مستمری بگیران را 
پرداخت کنیم، هیچ توجیهی ندارد و کار نادرستی است. 
به عقیده من این اظهارات فقط برای فرار به جلو و توجیه 
کارهای غلط گذشته است و هیچ محمل قانونی ندارد. بنابراین 
همه باید از تدبیر رئیس جمهور محترم در نشانه دار کردن 
سهم درمان کارگران دفاع کنیم. ضمن اینکه الزم است همه 
منابع بیمه ها به همین نحو در یک حساب متمرکز تجمیع 
شود. البته هیچ اصرار و تعصبی وجود ندارد که این منابع 
ذیل مدیریت وزارت بهداشت قرار بگیرد یا وزارت رفاه. 
سپید: شما قبال هم اعالم کرده بودید که تجمیع بیمه ها 
حتی اگر در کمیسیون تلفیق هم رای کافی را نیاورد، آن 
را مجددا در صحن علنی مجلس طرح خواهید کرد. ظاهرا 
صحبت های االن شما هم ناظر به همین موضوع است.

در دنیا الگوهای مناسبی وجود دارند که می توانیم از تجربیات 
آنها استفاده کنیم. تجمیع منابع بیمه ای در یک حساب 
متمرکز مورد قبول دنیا هم است. ولی همان طور که گفتم 
بعد از اینکه این منابع تجمیع شد،  چه ذیل مدیریت وزیر 
رفاه باشد،  چه تحت مدیریت وزیر بهداشت قرار بگیرد و 
چه اینکه اصال زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری باشد 

برای ما  و مردم هیچ فرقی ندارد. مهم منافع مردم است.
انتقال شورای عالی بیمه سالمت به مجموعه وزارت بهدشت 
هم یکی دیگر از مواردی است که در بررسی برنامه ششم 
توسعه دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که به تصویب نمایندگان 

محترم هم برسد.
سپید:  بحث تجمیع بیمه ها و انتقال شورای عالی بیمه 
به وزارت بهداشت مورد موافقت کمیسیون تلفیق برنامه 
ششم توسعه قرار نگرفت و بنابراین در گزارش کمیسیون 
که در صحن در حال بررسی است،  وجود ندارد. آیا 
راهکار قانونی برای طرح مجدد این موضوعات در 

صحن علنی وجود دارد؟

بله. چون این موضوعات جزو پیشنهادات کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس بود، بنابراین در بررسی جزئیات برنامه ما 
می توانیم الحاقیه بدهیم. در آیین نامه داخلی مجلس این 
مسئله پیش بینی شده است و ما می توانیم با مواد الحاقی، 
این موارد را به صحن علنی مجلس پیشنهاد دهیم. البته در 
نهایت تصمیم با نمایندگان محترم مجلس است. اگر رای 

بیاورد یا نه، باید به نظر مجلس احترام بگذاریم.
سپید: در شروع بررسی مباحث مربوط به بخش سالمت 
در برنامه ششم توسعه، چه نکات دیگری را حائز اهمیت 

می دانید؟
شود،  توجه  آن  به  باید  برنامه  در  که  مواردی  از  یکی 
راهکارهایی است برای اینکه این تاخیرهای چندین و 
چند ماهه در پرداخت مطالبات مراکز درمانی تکرار نشود. 
چون ادامه این وضعیت ممکن است باعث دلسردی پزشکان 
متخصص در ارائه خدمت به مردم به خصوص در مناطق 
دورافتاده و محروم شود. پزشکی که 8 یا 10 ماه است 
پولی دریافت نکرده،  در تامین هزینه های زندگی با مشکل 
مواجه خواهد شد و این مسئله در ارائه خدمت توسط 
او حتما تاثیرگذار خواهد بود. در حوزه انتخابیه خود من 
متخصص چشم پزشکی هست که بعد از 4 سال کار کردن، 
می گوید من هنوز نمی توانم ماشین پراید خودم را تبدیل به 
ماشین بهتری کنم. باید اینها را هم دید. اینها واقعیت هایی 

است که وجود دارد. 
از مباحث مهم دیگر این است که پزشکان عضو هیئت 
علمی دانشگاه های علوم پزشکی الزم است در مباحث 
مربوط به تربیت نیروی انسانی، تحقیق و پژوهش، نگارش 
و همین طور درمان مشارکت جدی تری داشته باشند. درحال 
حاضر برخی از اعضای هیئت های علمی و متخصصین 
تمام وقت و... به دلیل مشغولیت در جاهای دیگر، کمتر در 
مجموعه های آموزشی درمانی حضور دارند. بنابراین باید در 
قالب برنامه ششم، این اختیار به دانشگاه های علوم پزشکی 
داده شود که وقتی به  خصوص در شهرها و مناطق دورافتاده 
از نیروهای فوق تخصص استفاده می شود، چنانچه در آن 
منطقه نیازی احساس شد، با موافقت رئیس دانشگاه و وزارت 
بهداشت اجازه داشتن مطب هم به این نیروها داده شود. 
یکی دیگر از مواردی که بسیار اهمیت دارد و من از شما 
هم تقاضا می کنم درمورد این موضوعات کار رسانه ای و 
مطبوعاتی بیشتری انجام شود، بحث مالیات بر دخانیات 
است. متاسفانه ما روزانه 15 میلیارد تومان هزینه درمان 
کسانی را می پردازیم که دخانیات مصرف می کنند. امروز 
در هر کشوری در دنیا که نگاه کنیم، می بینیم کف قیمت 
یک پاکت سیگار کمتر از 2 و نیم دالر نیست. درحالی که 
این مبلغ در ایران کمتر از یک دالر است. یک نان سنگک 
از یک پاکت سیگار گران تر است. این درحالی است که 
مالیات بر دخانیات در همه دنیا حداقل 40 درصد است 
و ما در کشورمان 20 درصد مالیات از سیگار دریافت 
می کنیم. البته کسانی هستند که به خاطر منافع اقتصادی 
که دارند و البی هایی که انجام می شود، در تالشند این 
مالیات را به 10 درصد قیمت برسانند. به عقیده ما این 

کارها خیانت است.

لیالشاهی

سرنوشت ماده 86 برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر ادغام بخش درمان 
تامین اجتماعی با دیگر بخش های درمانی طی امروز و فردا در مجلس مشخص 
خواهد شد. طی ماه های گذشته این موضوع محل اختالف و بحث میان 
وزارت بهداشت و رفاه بود و همچنان طرفین تا دقایق آخر سعی در توجیه 

نمایندگان برای رسیدن به اهداف خود را دارند. 
پیش از این پیشنهاد ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با پیشنهاد تعدادی 
از نمایندگان و تصویب اولیه در کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق 
ارائه شده بود که با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق، از دستور کار خارج 
شد و حاال سرنوشت آن در دستان نمایندگان مجلس است تا این موضوع 

باالخره پس از ماه ها تنش میان دو وزارتخانه خاتمه یابد. 
تامین اجتماعی در این مدت از موضع خود کوتاه نیامده و معتقد است که با 
ادغام بخش درمان تامین اجتماعی به دیگر بخش های درمانی نمی توان تمام 
مشکالت این حوزه را رفع کرد و وزارت بهداشت نیز معتقد است که طبق 
قانون باید این اقدام هر چه سریعتر در کشور انجام شود و به نوعی آن را 

ضمانتی برای اجرای طرح تحول سالمت می داند.
واکنش های منفی قشرهای کارگری در خصوص مخالفت با ادغام بخش 
درمان تامین اجتماعی با دیگر بخش های درمانی همچنان به گوش می رسد 
چرا که آنها معتقدند که این اقدام خالف قانون بوده و به نوعی دست اندازی به 
منابعی است که سال های طوالنی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اند. 
علی ظفرزاده، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در این زمینه در 
گفت وگو با سپید سوالی را طرح کرده و می گوید: »در حال حاضر بیمه شدگان 
تامین اجتماعی چه مشکلی در زمینه درمان دارند؟ چه ضرورتی دارد بیماری 
که به بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه و از صفر تا 100 خدمات را رایگان 
دریافت می کند، در تشکیالت دیگری که خود صدها مشکل ساختاری و 
غیرساختاری دارد، ادغام شود؟ وقتی می توانیم خدمات را به صورت رایگان 

دریافت کنیم چه ضرورتی دارد به جایی برویم که خود دارای کوهی از 
مشکالت است؟ این موضوع برای افرادی که به دنبال این قضیه هستند، چه 
منفعتی دارد؟ آیا آنها می خواهند خدمت بیشتری برای بیمه شده انجام دهند؟ 
روزی که آقایان آمدند 11 میلیون نفر از بازرگان تا فقیر را با هم بیمه کردند 
و گفتند ما خدماتی را به شما ارائه می دهیم و خیلی هدفمند طرح تحول 
سالمت را پیش بردند، فکر نمی کردند که با کمبود منابع مواجه می شوند؟ 
این اقدام رفتاری همانند رفتار پرداخت یارانه به تمام اقشار بود که امروز 

گرفتار آن هستیم.«
وی ادامه می دهد: »آیا باید از محل پولی که کارگران برای حق بیمه بابت 
حق درمان پرداخت می کنند به دیگران سرویس دهیم؟ باید توجه داشت که 
آنها حق بیمه سه نسل را پرداخت کرده اند. در صورتی که درمان از سازمان 
تامین اجتماعی جدا شود تنها کسانی که آسیب می بینند بیمه شدگان خواهند 
بود چرا که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از 9 بیست وهفتم 

سهم درمان را برای بیمه شدگان هزینه می کند.« 
اما کارشناسان دیگری هستند که جدایی درمان از سازمان تامین اجتماعی را 
مثبت می دانند و معتقدند که این اقدام به نفع کل اقشار جامعه خواهد بود. 
مسعود سعادت کیش، کارشناس حوزه سالمت و بیمه که سال های بسیاری 
در این عرصه فعالیت داشته، نظر دیگری در این زمینه دارد و می گوید: »از 
نظر کارشناسی بحث تجمیع بیمه ها به دلیل اینکه دولت موظف است یارانه ای 
برای حق سرانه بیمه پرداخت کند کامال صحیح است. در بحث نحوه اجرا 
براساس طرح جدیدی که در الیحه برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، 
قسمت درمان از بحث بازنشستگی را جدا کرده است و این اقدام از نظر بنده 
راه حل مناسب و عقالنی برای جداسازی و رضایت تامین اجتماعی برای اینکه 

در مجموعه وزارت بهداشت متمرکز شود، محسوب می شود.«
وی تاکید می کند: »تا زمانی که خط مشی و سیاستگذاری ها توسط یک سازمان 
و یک منبع انجام نشود، جزیره ای اقدام کردن و تفاوت نگاه ها و سیاست ها 
باقی خواهد ماند. ما اگر بخواهیم این مساله حل شود باید تجمیع کنیم و 

در عین حال باید نهادهای نظارتی برای تضمین اجرای خدمات، نظارت 
بیشتری داشته باشند. البته باید به این نکته اشاره کرد که واحدهای نظارتی 
خیلی بهتر است که از نهادهای صنفی و نهادهای تخصصی انتخاب شوند. 
در واقع از آنجایی که این اقدام تخصصی است واحدهای نظارتی از جمله 
سازمان حسابرسی باید بحث تخصصی نظارت بر ارائه خدمات را از طریق 
واحدهای تخصصی انجام دهند تا سمت و سوی مناسبی برای اجرای این 
برنامه ایجاد شود. همیشه واحد نظارتی باید خارج از مجموعه باشد تا بتواند 

نظارت منطقی، علمی و دقیقی داشته باشد.« 
سعادت کیش نیز ادغام بخش درمان سازمان تامین  اجتماعی را به نفع طرح 
تحول سالمت می داند و می گوید: » متن بند 4الیحه برنامه پنجم دستگاههای 
اجرایی را مکلف کرده  است که حق بیمه پایه سالمت، سهم بیمه شده و 
دستگاه اجرایی را ظرف مدت 3 ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز 
کنند و در صورتی که واریز نکنند با اعالم سازمان بیمه گر و تشخیص وزارت 
اقتصاد از حساب آن دستگاه برداشت و به حساب سازمان بیمه گر می رسد 
و این موضوع یکی از مواردی است که می تواند منابع اجرای طرح تحول 

سالمت را تضمین کند.«
تجربه ناموفق گذشته در جدا کردن بخش درمان از سازمان تامین  اجتماعی 
از دیگر مواردی است که همواره مسئوالن و مخالفان با اجرای این طرح به 
آن اشاره کرده و معتقدند که نباید تجربه شکست خورده بار دیگر در کشور 
اجرا شود. سعادت کیش معتقد است که اگر این طرح در گذشته با شکست 
مواجه شد به این دلیل بود که تجمیع منابع صورت نگرفته بود و از همه 

مهمتر اینکه واحدهای نظارتی نیز برای آن مشخص نشده بود.
این کارشناس حوزه بیمه و سالمت معتقد است که با موافقت نمایندگان با 
اجرای این طرح بسیاری از مشکالت طرح تحول سالمت در بخش اجرایی 
برطرف خواهد شد، وی توضیح می دهد: »باید به این نکته توجه داشت که 
مشکالت طرح تحول سالمت فقط مربوط به مشکالت اجرایی نیست بلکه 

مشکالت فرهنگی مردم نیز در اجرای این طرح تاثیر داشته است.«

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی
جدا کردن منابع درمان تامین اجتماعی مانند پرداخت یارانه ها به تمام اقشار بحران زاست


