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دو وزیر منتقد زیر سقف شورای عالی به هم رسیدند 

جلسه مهمی که شاید آخرین باشد
خبر

  رضا رئیسی  

اختالف نظر میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه چیزی 
نیست که کتمان شدنی باشد. چند ماه فراز و نشیب، نقدها 
و کنایات مداوم آسمان روابط دو وزارتخانه را تیره وتار 
کرده است. حال گویا قرار است در این بحبوحه روزنه ای 
گشوده شده و هم نشینی دو مقام عالی وزارت در جلسه 
شورای عالی بیمه سالمت که قرار است صبح امروز برگزار 
شود، سروشکلی متفاوت به ماجرا ببخشد، جلسه ای که 
برای سامان دهی وضعیت بحرانی بدهی بیمه ها که هر دو 
وزارتخانه از آن گالیه دارند و نقدهای جدی بدان وارد 

می کنند، بسیار حیاتی به نظر می رسد 
از ساختمان خیابان آزادی تا برج شهرک غرب فاصله 
چندانی نیست، آن چنان که میان دو صندلی آقای وزیر در 
کابینه دولت تدبیر و امید اما فاصله دیدگاه ها آن چنان شگرف 
و دور و دراز بوده که اکنون از اهالی فن تا مردم کوچه و 
بازار نسبت به عمق این اختالف اشراف و آگاهی دارند و 
پیرامون آن سخن می گویند. اوج کشاکش میان دو وزارتخانه 
که البته می توانست باکمی تدبیر و رایزنی و گفت وگوهای 
پشت پرده و گعده های دوستانه حل وفصل شود، از ماجرای 
تجمیع بیمه ها و انتقال بیمه سالمت به مجموعه وزارت 
بهداشت، آغاز شد و هرروز بر تنوره آن دمیده شد. باالخره 
پس از کش وقوس های فراوان در کمیسیون تلفیق برنامه 
ششم توسعه، در صحن علنی مجلس حرف آخر و نهایی 
زده شد و بیمه سالمت به وزارت بهداشت رفت و تنها با 
اختالف یک رأی شورای عالی بیمه ها از این انتقال بازماند و 
ترکیب گذشته خود را حفظ کرد. با این اوصاف بازهم نقطه 
ثقل و گرانیگاه مهم بیمه ها میان دو وزارتخانه باقی ماند و 
نیاز تعامل و کنار گذاری اختالف ها برای پیش برد برنامه ها 
به عنوان یک استراتژی مهم و غیرقابل چشم پوشی، ضرورت 
خود را بیش ازپیش نشان داد. حال بر اساس اطالعاتی که 
به سپید رسیده است، قرار است اولین جلسه شورای عالی 
بیمه ها پس ازاین کش وقوس های چندماهه، صبح امروز با 
حضور دو وزیر بهداشت و رفاه برگزار شود، جلسه ای 
که بی گمان با توجه به عقبه و سابقه گذشته نمی تواند 
به دور از چالش و اختالف نظر باشد اما به طورقطع می تواند 
نقطه عزیمت برای فرو کاهش اختالف ها و هم افزایی دو 
وزارتخانه در راستای پیش برد برنامه های مهم در حوزه 

بیمه ها و حل مشکالت و چالش های این عرصه در طرح 
تحول سالمت باشد، تنها کافی است اضالع و اجزای 
مختلف حاضر در شورای عالی بیمه با نگاه کارشناسی 
چشم انداز پیش رو، نه گذشته پرفرازونشیب را مدنظر قرار 
داده و با ارائه راهکارهای عملیاتی و برنامه های مدون به 
هم افزایی برای پیش  برد طرح های ملی چون طرح تحول 

سالمت نائل آیند.

دستور کار جلسه شورای عالی بیمه ها 
شورای عالی بیمه سالمت که به اختصار شورای عالی بیمه ها 
خوانده می شود متشکل از 9 عضو است و مهم ترین رکن 
و مجموعه باالدستی و تصمیم ساز در حوزه سیاست گذاری 
بیمه هاست، مجموعه ای که اکثریت اعضای 10  نفره 
رأی دهنده آن در جرگه  زیرمجموعه های وزارت رفاه 
قرار می گیرند و اکنون که وزارت بهداشت امور اجرایی 
و خدماتی اعم از فروش و خرید خدمات را در اختیار 
گرفته تعامل میان این شورا به عنوان مغز سیاست گذاری 
با بازوی اجرایی برای پیش برد برنامه ها در این عرصه 
حداقل در برهه فعلی الزم و ضروری به نظر می رسد. 
قانون مصوب مجلس آمده است؛  بر اساس آنچه در 
جلسات شورای عالی با درخواست رئیس شورا یعنی 
رئیس جمهوری هر دو ماه یک بار یا با درخواست 4 تن 
از اعضا تشکیل می شود و اکنون با توجه به موضوع مهم 

بدهی بیمه ها جلسه امروز در دستور کار قرارگرفته است. 
ازآنجاکه دبیر این مجموعه وزیر رفاه است و دبیرخانه 
اکنون  بیمه سالمت در این وزارتخانه حضور دارد و 
رفته است، تشکیل  بهداشت  به وزارت  بیمه سالمت 
جلسه جاری از اهمیت زیادی برخوردار است، حال 
در این شرایط تازه که البته تا قانونی شدن آن فاصله ای 
به اندازه تصویب شورای نگهبان وقت باقیمانده است، 
با حضور سید حسن  امروز  بیمه صبح  عالی  شورای 
هاشمی و علی ربیعی تشکیل جلسه خواهد داد. آن گونه 
قرار است در جلسه  به سپید گفته اند  منابع مطلع  که 
امروز موضوع کاهش بدهی بیمه ها و نیز طرح پزشک 
خانواده ازجمله مباحث مطرح در این جلسه باشد. دو 
موضوعی که بی گمان بحث های داغ و پرحرارتی را در 
پی خواهد داشت. به خصوص در حوزه بدهی بیمه ها 
که اکنون وضعیت به مرحله بحرانی رسیده و ازیک طرف 
وزارت بهداشت اعالم کرده که بیمارستان ها با توجه به 
بدهی های رو به افزایش بیمه ها دیگر توان خدمت رسانی 
به بیماران را نداشته و در آستانه آن قرار دارند که هزینه ها 
را از بیماران اخذ کنند تا از ارائه خدمات بازنمانند. از 
طرف دیگر وزارت رفاه نیز اعالم کرده که بیمه ها 9500 
میلیارد تومان به واسطه اجرای طرح تحول سالمت از 
وزارت بهداشت طلبکار هستند و حال باید دید در جلسه 
فوق الذکر که قرار است دو مقام عالی وزارت نیز در آن 

حضورداشته باشند چه تصمیمی برای رفع ورجوع این 
بدهی های متقابل و سامان دادن به این بلبشوی به وجود 

آمده در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

جلسه مهمی که می تواند آخرین باشد
ترکیب فعلی شورای عالی بیمه با حرف وحدیث های بسیاری 
همراه بوده است به خصوص که گفته می شود این شورا 
در زیرمجموعه بیمه سالمت است و چون بیمه سالمت 
به وزارت بهداشت رفته، عنداللزوم دبیرخانه این شورا نیز 
باید به این وزارتخانه سپرده شود اما ازآنجاکه نمایندگان به 
این انتقال رأی ندادند و هنوز هم واگذاری بیمه سالمت 
به وزارت بهداشت، بدون تصویب شورای نگهبان قانونی 
نشده، جلسه امروز با ترکیب فعلی برگزار می شود، جلسه ای 
که با توجه به تحوالت این عرصه و حضور دو وزیر بسیار 
حائز اهمیت خواهد بود، جلسه ای که البته می تواند، آخرین 
جلسه شورای عالی با ترکیب فعلی هم باشد، چراکه گفته 
می شود دولت در قالب الیحه جامع بیمه خدمات تأمین 
اجتماعی که قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود، 
واگذاری دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت را به وزارت 
بهداشت پیشنهاد خواهد داد، علی ای حال فارغ از همه این 
حواشی و پیش بینی ها، جلسه امروز برای سامان دهی به 
مشکالت بیمه ای که هر دو وزارتخانه در آن مدعی بوده و 

خود را حق به جانب می دانند، حائز اهمیت است.

درنهایت...
طرح تحول سالمت در قامت یک طرح ملی و با هزینه های 
معنوی و مادی فراوان در دستور کار دولت و وزارتخانه های 
ذی ربط قرار دارد و افزایش هزینه ها مهم ترین چالشی است 
که اجرای این طرح ملی را تهدید می کند، به خصوص که 
به رغم همه تمهیدات مجلس و دولت، موضوع بدهی های 
بیمه ها روندی افسارگسیخته به خود گرفته و ارائه خدمات 
روزمره مراکز درمانی را با تهدید جدی روبرو ساخته 
است، حال باید دید در یک اقدام جدی و عملیاتی در 
بیمه که عالی ترین مقامات  امروز شورای عالی  جلسه 
ذی ربط در این حوزه حضور دارند، دو طرف می تواند 
فارغ از اختالفات گذشته و تغییرات ساختاری در شرف 
وقوع به هم افزایی رسیده و سروسامانی به این موضوع 

اکنون بغرنج دهند.

اضافه شدن 31 هزار تخت بیمارستانی 
در دولت تدبیر و امید

ایرنا: قائم مقام وزیر بهداشت، گفت: »31 هزار تخت در دولت تدبیر و امید 
به بیمارستانهای سراسر کشور با صرف 50 هزار میلیارد ریال اضافه شد«.

ایرج حریرچی پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح توسعه بیمارستان قائم )عج( 
اسدآباد در جمع خبرنگاران گفت: »کشور از لحاظ زیرساختهای بهداشتی 
و درمانی دچار مشکل بود که در طرح تحول سالمت اضافه شدن 31 هزار 
تخت در دستور کار قرار گرفت و تاکنون 70 درصد از آن محقق شده و 
مابقی تا پایان سال انجام می شود.« وی تصریح کرد: »21 هزار تخت در 
قالب بیمارستانهای جدید و 10 هزار تخت در بیمارستانهای فعلی افزوده 
خواهد شد.« حریرچی گفت: »در 20 سال گذشته به طور میانگین هر سال 
یک هزار و 700 تخت بیمارستانی به بخش درمان اضافه شده و در این دولت 
کمتر از چهارسال 31 هزار تخت به بیمارستانها افزوده می شود.« قائم مقام 
وزیر بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: »در هفته گذشته یک هزار تخت 
به بخش روانپزشکی کشور اضافه شد.« وی همچنین به افزایش 2 هزار و 
225 تخت در بخش مراقبت های ویژه اشاره کرد و گفت: »تا پایان دولت 
این تعداد به 2 هزار و 750 تخت خواهد رسید.« حریرچی اظهار کرد: »در 
اسدآباد به صورت استاندارد باید 213 تخت بیمارستانی وجود داشته باشد 
که با تکمیل مرحله دوم بیمارستان قائم )عج( ظرفیت این بیمارستان به 
130 تخت می رسد.«  قائم مقام وزیر بهداشت و درمان همچنین کمبود 
پزشک عمومی و متخصص در سطح کشور را از دیگر مشکالت بخش 
درمان دانست و افزود: »در طرح تحول سالمت پنج هزار و 700 پزشک 
متخصص ساماندهی شده است.« وی یادآورشد: »جذب پزشک متخصص 
 تمام وقت در دولت یازدهم از 17 درصد به 52 درصد افزایش یافته است.«

حریرچی اظهار کرد: »در حال حاضر 36 هزار و 500 پزشک در اجرای 
 طرح تحول سالمت دولت را یاری داده و به مردم خدمات رسانی می کنند.«

وی تأکید کرد: »کمبود پزشک در رشته جراحی مغز و اعصاب در سطح 
کشور بحرانی است.«

دود بی توجهی بیمه ها  به چشم مردم می رود
خانه ملت: عضو هیئت رئیسه مجلس، دولت را مسئول حل مشکل بدهی 
بیمه ها به مراکز درمانی دانست و گفت: » دود بی توجهی بیمه ها، به 
چشم مردم می رود.« اکبر رنجبرزاده در خصوص مشکل ایجاد شده برای 
بیماران خاص به دلیل پرداخت دیر هنگام سازمان های بیمه گر و بدهی 
بیمارستان های دانشگاهی، افزود: »مشکل عدم پرداخت بدهی سازمان های 
بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه ها را دولت باید حل کند، یعنی 
مشکالت موجود میان وزارتخانه های بهداشت و رفاه در خصوص بدهی ها 
و تأخیر در پرداخت ها باید توسط شخص رئیس جمهور تعیین تکلیف 
شود.« وی با یادآوری اینکه 2 ماه تا پایان سال 95 باقی است، گفت: »تا 
پایان سال جاری سازمان بیمه سالمت طبق مصوبه مجلس به وزارت 
بهداشت و درمان منتقل می شود اما در شرایط فعلی پرداخت بدهی این 
سازمان به مراکز درمانی هم قابل قبول نیست ، متاسفانه 8 هزار میلیارد 
تومان مصوب مجلس به طور کامل به مراکز درمانی و داروخانه ها جهت 

پرداخت بدهی ها پرداخت نشده است.«
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه بی توجهی در پرداخت بدهی سازمان های 
بیمه گر به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست، تصریح کرد: »سازمان های 
بیمه گر باید با پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی و داروخانه ها حیات 
سیستم بهداشت و درمان را حفظ کنند، چرا که عدم به روز رسانی در 
پرداخت ها مردم را دچار مشکالت بسیاری می کند و به طورحتم حوزه 
بهداشت و درمان از اثرات سوء آن در امان نخواهد بود؛ بنابراین در حل 
مشکل بدهی ها مجلس نمی تواند اقدامات آنچنانی انجام دهد و دولت 
خود باید مشکالت را حل کند.« وی با بیان اینکه دولت باید به مشکالت 
وزارت بهداشت با افزایش بدهی سازمان های بیمه گر توجه ویژه کند،گفت: 
»اگر منابع مورد نیاز برای پخش دارو و فروش تجهیزات پزشکی میان 
مردم تأمین نشود، داروخانه ها و مراکز درمانی چگونه می توانند به مردم 
ارائه خدمت کنند، بنابراین دولت باید هرچه سریعتر این موضوع را تعیین 
تکلیف کند و مجلس تنها در موارد خاص و ویژه می تواند ورود پیدا کند.«

اینکه دو وزارتخانه  بیان  با  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
بهداشت و رفاه باید با تعامل و همکاری مشکالت را حل کنند، افزود: 
»هیچ تفاوتی میان سازمان های بیمه گر وجود نداشته زیرا بیمه سالمت و 
سازمان تأمین اجتماعی درصورت عدم پرداخت بدهی خود مردم را دچار 
مشکل می کنند، بنابراین انتظار می رود که مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چالش جدی بدهی خود به مراکز درمانی را حل کرده و مشکلی 

درجهت عدم ارائه خدمت به مردم توسط مراکز درمانی ایجاد نکنند.«
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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

گردشگری سالمت یا همان توریسم درمانی بخشی از پتانسیل های کشور ماست 
که با توجه به اینکه علم پزشکی در کشور ما نوین بوده و بسیاری از کشورهای 
همسایه نه از نظر تخصص و نه از نظر امکانات پزشکی در سطح ما نیستند 
می توان از آن بهره بسیار برد. هر توریست سالمت 3 برابر گردشگر عادی و 
حدود 4 تا 6 هزار دالر ارزآوری دارد و این مسئله به تنهایی اهمیت موضوع را 
می رساند. با این حال  برای اینکه مشخص شود که هر شخص این خدمات را از 
کجا دریافت می کند الزم است سیستمی طراحی شود که بتواند ضمن در اختیار 
داشتن اطالعات کامل از امکانات درمانی داخل کشور، متقاضیان دریافت خدمات 
را در خارج از کشور را هم شناسایی کند، ارائه دهنده و متقاضی خدمات را به هم 
ارتباط دهد و تا مراحل پایانی، در کنار گیرنده خدمات، حضور داشته باشد. این 
واسطه همان چیزی است که به آن سیستم سازماندهی شده »توریسم درمانی« گفته 
می شود و متاسفانه در کشور ما بسیار کمرنگ است. طبیعی است که گردشگران 
سالمت هم مانند دیگر گردشگرانی که به دالیل مختلفی جز درمان و سالمت به 
کشورهای دیگر سفر می کنند، به کشورهایی متمایل باشند که امکانات، تجهیزات و 
زیرساخت های مناسب تری در اختیار داشته باشند. در دنیا این روال برقرار است که 
پیش از آنکه بیمار وارد کشور مقصد شود، برای او پرونده پزشکی تشکیل می دهند، 
پزشک و تخت بیمار را مشخص می کنند و سپس بیمار اعزام می شود، دوره 
نقاهت را در هتل های ویژه می گذراند و در نهایت به کشور خودش بازمی گردد. 
در کشور ما هم این کار با برنامه ریزی و سازماندهی امکانات، شدنی است. با 
این حال باید هماهنگی الزم بین نهادهای مسئول مانند وزارت بهداشت و سازمان 

گردشگری وجود داشته باشد که بتوان با اعطای مجوزهای الزم به آژانس هایی 
که توانایی برقراری این ارتباط را دارند این روند را تسهیل کرد. همچنین آمادگی 
بیمارستان ها بخش مهمی از این پروسه است. کارشناس گردشگری سالمت 
وزارت بهداشت در نخستین همایش »رویکردهای جامع به گردشگری سالمت 
استان اصفهان« دراین باره سخنانی ایراد کرده است که بخشهایی از آن را از نظر 
می گذرانیم.  وحیدرضا محب پور با ابیان اینکه آسیب شناسی هایی صورت گرفت 
که نشان می دهد بازارهای نامتعادل واسطه، ضعف قوانین، عدم پاسخگویی، 
ضعف اطالع رسانی و مشکالت بین المللی از آسیب های گردشگری سالمت به 
شمار می روند، گفت: »اداره گردشگری سالمت در سال 1393 تشکیل شد و با 
توجه به نیاز به ساماندهی همکاری میان دستگاه های مربوطه، شورای راهبردی 
گردشگری سالمت متشکل از وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین سازمان نظام پزشکی 
شروع به فعالیت کردند. البته به تازگی اتاق بازرگانی به این جمع اضافه شده 
است.« کارشناس گردشگری سالمت وزارت بهداشت، گفت: »هدف از تشکیل 
این شورا هماهنگی بین دستگاه های مختلف بود. گردشگری سالمت با 10 
سال سابقه در ادبیات کشور تنها از سال 1393 به صورت سیستماتیک شروع 
به حرکت کرده است. در همان ابتدای امر، آسیب شناسی هایی صورت گرفت 
که نشان می دهد بازارهای نامتعادل واسطه، ضعف قوانین، عدم پاسخگویی، 
ضعف اطالع رسانی و مشکالت بین المللی از آسیب های این صنعت به شمار 
می روند.« محب پور اضافه کرد: »عدم استانداردسازی خدمات از مشکالت عمده 

این صنعت بود و تالش شد استانداردهای موجود به استانداردهای جهانی نزدیک 
شود، اما متأسفانه تفاسیر متعددی از این طرح ارائه شد.« وی ادامه داد: »این طرح 
یک بخش جدا از بیمارستان نیست و بیشتر یک فرایند برای افزایش رضایتمندی 
گردشگران سالمت است. اولویت این طرح ارائه ظرفیت مازاد خدمات درمانی 
در کشور بود. در همین راستا تا امروز 305 بیمارستان اعالم آمادگی و از میان 
آن ها 190 بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند، در نهایت 101 بیمارستان حائز 
شرایط برای خدمات دهی به بیماران بین المللی تعیین شد.« کارشناس گردشگری 
سالمت وزارت بهداشت افزود: »مسئله بعدی در این صنعت کمبود اطالعات 
است. متأسفانه آمار اطالعاتی از گردشگران سالمت در هیچ کجای کشور وجود 
ندارد. برای جمع آوری اطالعات در این خصوص سامانه ای تشکیل شده است 
که تا امروز 100 هزار بیمار را به ثبت رسانده است. گرچه قطعاً تعداد بیماران 

بسیار بیشتر از این رقم است.«
 وی گفت: »بحث نهایی و تعیین کننده تبلیغات است که در این راستا پرتال 
آنالین هفت زبانه جامع اطالع رسانی گردشگری سالمت طراحی شده و به 
زودی بارگذاری می شود. معرفی پزشکان، مراکز خدمات، بیمارستان ها و همه 
اطالعات مورد نیاز گردشگری سالمت در این سامانه وجود خواهد داشت.« 
وی در پایان افزود: »صدور ویزا در وزارت امور خارجه کشورمان تعریف شده 
است که با هماهنگی میان بیمارستان و وزارت امور خارجه با تقلیل بسیاری از 
محدودیت ها صادر می شود که خود این موضوع تأثیر بسزایی در تسهیل ورود 

گردشگر سالمت به کشور دارد.«

کارشناس گردشگری سالمت وزارت بهداشت اعالم کرد
101 بیمارستان حائز شرایط ارائه خدمات بین المللی


