
سپید:بیست و چهارمین مجمع انجمن اسالمی پزشکان 
اگرچه اتفاقی سیاسی، اما به همان اندازه هم برای حوزه 
سالمت مهم بود. جمع بخشی از مسئوالن بلندپایه نظام 
سالمت ازجمله وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان، مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی در جمع 
پزشکان مناظره چندجانبه جنجالی را رقم زد که بیش از هر 
چیز نشانه  سرنوشت مبهم طرح تحول نظام سالمت است.

وزیر بهداشت در انتهای این پنل و بعد از سخنان کوتاه 
چند نفر از حاضران، سخنرانی کرد. او گفت: »متاسفانه کشور 
درگیر رودربایستی است و این موضوع در کنار فسادی که 
وجود دارد باعث می شود اجرا و تصویب قانون هایی که 
منجر به پیشرفت کشور می شود را نبینیم و دائم از این 

بحران به آن بحران برویم.«
حسن هاشمی، از شرایط وزارت بهداشت در دولت  قبل 
آغاز کرد و گفت: »در دو سال منتهی به وزارت آقای دکتر 
طریقت منفرد تقریبا وزیر نداشتیم، چون وزیر بهداشت و 
رئیس جمهور با همدیگر مشکالتی داشتند. تعداد زیادی 
رشته و دانشگاه در همین مدت مجوز گرفت و درنهایت هم 
خانم دستجردی عزل شدند و فرد دیگری آمدند که مدتی 
است انتقاداتی نظیر اینکه چاه ویل است را مطرح می کنند.«
  هاشمی ادامه داد: »من تابه حال درمورد کسی از دولت 
قبلی حرفی نزده بودم اما در این چند ماه اخیر رفتارهایی 
دیدم که ناراحتم کرد.ظرف شش ماه حدود 30 دانشگاه مجوز 
داده شد. دو سه سال آخر دولت دهم، رئیس جمهور،  حوزه 
وزارت بهداشت را قبول نداشت و این موضوع در وصول 

منابع مشکالت زیادی ایجاد کرد.«

خودزنی نکنیم
وزیر سخنانش را با پاسخگویی به برخی انتقاداتی که 
پیش از وی از سوی برخی مسئوالن و پزشکان حاضر در 
جمع مطرح شده بود، آغاز کرد و گفت: »شما جامعه پزشکی 
هستید. خودزنی نکنید. ما توقع نداریم خدمات درمانی اینجا 
نظیر سوئیس و سوئد باشد اما باالخره انقالبی کردیم که دو 

انگیزه مهم از آن اخالق و رفاه مردم بود.«
او با طرح این سوال که بعد از انقالب چند بیمارستان 
باالی 500 تخت ساخته شد و چقدر به جمعیت اضافه شد؟، 
افزود: »ما یک و هفت دهم تخت به ازای هر هزار نفر داریم 
اما کشورهای اطراف ما شرایط بسیار بهتری دارند. بیش از 
64 درصد تخت های بیمارستانی دولتی فرسوده هستند. ما 
می گوییم بگذارید از بخش خصوصی یا کشورهای خارجی 
افرادی بیایند و هزینه کنند، ببینید از جمع شما برخی چگونه 
مخالفت می کنند. چقدر این حرف که چه نیازی به تربیت 
پزشک داریم، مطرح شده؟ آمار را که می بینید تعداد پزشکان 

ایرانی از خیلی از کشورها کمتر است. قرار بود در سال 1404 
رتبه اول منطقه باشیم اما حاال به ازای هر هزار نفر یک و 
28 دهم نفر پزشک داریم.  اما اگر بخواهیم ظرفیت ها را 
افزایش دهیم باز عده ای انتقاد می کنند. برای تربیت پزشک 
نیاز به فضا داریم اما دانشگاه ها همه درگیر درمان هستند. 
در سه سال اخیر دست کم 30 هزار پرستار بازنشسته شدند 

اما کسی جایگزین آنها نشده است.«

برخی مردم فقیر را نمی بینند
او با اشاره به  اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه درمورد 
کاهش پرداخت از جیب مردم گفت: »کاهش 30  درصدی 
پرداخت از جیب مردم را با بخشنامه نمی توان اجرایی کرد. 
بلکه نیاز به منابع مکفی داریم. کسانی که می گویند طرح 
تحول نظام سالمت چرا اجرا شد و چرا دولت طرح دیگری 
نظیر هدفمندی یارانه ها را رقم زد، اینها کسانی هستند که مردم 

فقیر را نمی بینند و انسان را اصل قرار نمی دهند.«
به گفته او، سهم هزینه کرد منابع عمومی از کل هزینه های 
سالمت از سال 81 تابه حال تغییری نکرده و در همان حدود 
40 درصد باقی مانده درحالی که افغانستان از هزینه های سالمت 
را از ده درصد شروع کرده و حاال به 34 درصد رسانده است. 
»سهم منابع عمومی دولتی از سرانه هزینه های سالمت در 
ایران تنها 200 دالر است درحالی که رژیم اشغالگر قدس 
1700 دالر هزینه می کند.« وزیر بهداشت در پاسخ به پزشکی 
که از قول هاشمی گفته بود، طرح تحول سالمت، طرح 
ساماندهی درمان است، افزود: » من نگفتم که این طرح 
ساماندهی درمان است من گفتم این طرح، تحول نیست.  
تحول به این معناست که تمام بخش ها تغییرات اساسی کند.«

او کارشناسان اقتصادی منتقدش را خطاب قرارداد و گفت: 
»دوستانی که کارشناس اقتصادی هستند این آمارها را ببینید. 
اظهارنظر شما در زندگی اقتصادی مردم تاثیر خواهد گذاشت.«

 او با اشاره به اینکه هدف گذاری کاهش پرداخت از جیب 
مردم، با سوء رفتار بیمه ها در حال آسیب دیدن است، ادامه 
داد: »از ابتدای امسال تا حاال چقدر حق بیمه جمع شده و 
اگر این هزینه پرداخت می شد امروز مردم اصفهان دچار 
مشکل بودند؟!« وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش 
دستاوردهای ناشی از طرح تحول نظام سالمت را شرح داد 
و اظهار کرد: »کاهش 42 درصدی قیمت تجهیزات پزشکی 
پرمصرف، کاهش ارجاع مردم برای خرید تجهیزات و دارو 
به 3 درصد و 77 درصد حفاظت مالی  از بیماران ازجمله 

دستاوردهای طرح تحول نظام سالمت بود.«
او در ادامه تصریح کرد: »پزشک خانواده برای پیشگیری 
از ابتالی بیماری است. ما هم براین باوریم طرحی که در 

شیراز و مازندران اجرا می شود، درست نیست. یک ایرادی 
که به این طرح وارد است و به نظرم تقصیر بیمه هاست، 
ایجاد محدودیت برای مراجعه بیمار به متخصص است. یک 
روستایی برای مراجعه به یک متخصص باید نزد پزشک 
خانواده برود و از او درخواست کند که او را ارجاع دهد. 
در اینجا پزشک را هم بی اعتبار کردیم چون کارش فقط 

مهر زدن شده است.«

گالیه وزیر از رسانه ها
هاشمی با گالیه از کاهش سهم حوزه سالمت از بودجه 
عمومی کشور، فضاسازی های رسانه ها در مدت اخیر را یکی 
از مهم ترین عوامل این اتفاقات دانست و گفت: »مطمئنم 
هیچ کس باورش نمی شد که سهم حوزه سالمت و پزشکان 
از بودجه این قدر باشد. دلیلش هم تالش برخی از دوستان 
در حوزه رسانه هاست.« او با طرح این سوال که آیا تمام 
منابع طرح به جیب پزشکان رفته، افزود: »از کل منابع طرح 
تحول، 51 درصد برای کاهش پرداخت از جیب مردم، 31 
درصد توسعه زیرساخت ها و 14 درصد سهم کارکنان نظام 
سالمت بوده است.« هاشمی در ادامه محمدرضا ظفرقندی، 
دبیر کل انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران را مورد خطاب 
قرارداد و گفت: »زمانی که عده ای که خود را هم اصالح طلب 
می دانند جو علیه پزشک راه انداختند و حتی تعدادی فیش 
حقوقی هم منتشر کردند که نشان دهند بودجه طرح تحول 
به جیب پزشکان می رود، شما سکوت کردید و هیچ نگفتید.«
وزیر بهداشت با انتقاد از قانون محدودیت فعالیت پزشکان 
در بخش خصوصی و دولتی گفت: »من به آیت اهلل جنتی 
هم گفتم که این واقعا شرع است؟ این قانون است؟ خب 
باالخره فردی 25 سال پیش عضو هیئت علمی دانشگاه شده 
و با قانون همین کشور مجوز مطب گرفته یا مرکز رادیولوژی 
تاسیس کرده. حاال شما با این قانون حقوق مکتسبه او را از 
او می گیرید. بهتر است برای افرادی که بعدازاین قرار است 
وارد حوزه سالمت شوند، این قانون را اجرا کنید. البته راهش 
این نیست. ما راهش را در مجلس هم گفتیم اما چون برخی 
از هم لباسان ما اطالعات غلطی می دهند، از ما نپذیرفتند. 

او در ادامه این سوال که آیا طرح تحول موجب افزایش 
تقاضای القایی شده است؟ را مطرح کرد و پاسخ داد: »روند 
خدمات بستری بیمار از سال 92 از 70 و نیم درصد به 74 
و 8 دهم درصد رسیده است. البته من هم می دانم که هرچه 
زیرساخت ها افزایش پیدا کند تقاضای القایی بیشتر می شود. در 
اینجاست که رفتار پزشکان را باید از سوی بیمه نظارت کنیم.« 

فیلم همه شما را دارم
هاشمی با اشاره به برخی انتقادات حول تعرفه گذاری 

و میزان انطباق آن با واقعیت تصریح کرد: »اگر ارقام واقعی 
نیست چرا به ما ایراد می گیرید؟ باید به بیمه ها اعتراض کنید.«
وزیرگفت:» سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی، جواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران 
و انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور  
کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سالمت را تایید کرده اند 
و در پاسخ به اعتراض نوربخش که درست شنیده نمی شد، 
گفت: »من فیلم همه شما را دارم، شما خودتان پای اسناد 

را امضا کردید.«
هاشمی در ادامه گفت: »در کشور 80 میلیون نفری، 86 
میلیون دفترچه داریم. این موضوع را باید حل کنند. حتما 

سودی در آن هست که این موضوع رفع نمی شود.«
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش جریان افزایش 
پوشش بیمه ای را این گونه توضیح داد: » در ابتدا برای پوشش 
بیمه ای 4 تا 5 میلیون نفر، 550 میلیارد تومان اختصاص داده 
شد. قرار بود ارزش این دفترچه تنها برای بیمارستان های 
دولتی باشد. اما اتفاقی که افتاد همه 11 میلیون نفر بیمه شدند 
درحالی که منابع موردنیاز تامین نشده بود. این در حالی است 
که تابه حال تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شده است و سرانه 
از 16 هزار تومان به 34 هزار تومان افزایش پیداکرده است. 

چرا این اتفاقات را گردن وزارت بهداشت می اندازید؟«
پیگیری می کنم 

هاشمی در ادامه خطاب به مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی گفت: »من معتقدم شما در 30 سال گذشته پولی 
در حوزه درمان نیاورده اید. من این موضوع را پیگیری خواهم 
کرد. تامین اجتماعی باید پولی که از بیمه شدگان دریافت 
می کند را در حوزه درمان صرف کند. اگر می روید ساختمان 
می سازید به ما ارتباطی ندارد. این سرمایه است نه درمان. شرعا 

باید پول درمان را در حوزه درمان صرف کنید.«
وزیر بهداشت به ترکیب شورای عالی بیمه هم انتقاد کرد 
و گفت: »ما از 9 رای در شورای عالی بیمه تنها یک رای 
داریم بعد عنوان متولی نظام سالمت را هم به ما می دهند و 
ما را استیضاح می کنند درحالی که منابع دست سازمان های 

دیگری است.«
او در ادامه گفت: »دوران تصدی گری ما تمام شد اما 
سالمت مردم این گونه سامان نمی یابد. سالمت مردم بدون 
همراهی دیگران محقق نمی شود. حادثه ای نظیر آتش سوزی 
ساختمان پالسکو تقصیر چه کسانی است؟ همیشه بین 18 تا 
20 درصد سالمت مردم در دستان وزارت بهداشت است. 
خواهش می کنم کمک کنید. با فرافکنی مشکالت حل نمی شود. 
بهتر است این یک بار بهتر از فرصتی که در اختیارمان هست 

و مسئولیتی که داریم، درست استفاده کنیم.«

تسنیم: رئیس هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران از آمادگی برای 
ارائه خدمات رایگان فیزیوتراپی به آتش نشانان و نیروهای امدادی 

آسیب دیده ساختمان فروریخته پالسکو خبر داد.
محمدعلی محسنی بندپی از آمادگی انجمن فیزیوتراپی ایران برای ارائه 
خدمات فیزیوتراپی و توان بخشی رایگان به مأموران شجاع و ایثارگر 
آتش نشانی که در حادثه پالسکو آسیب دیدند خبر داد و درباره نوع 
و روش ارائه این خدمت در محل حادثه و یا مراجعه آتش نشانان 
آسیب دیده به فیزیوتراپیست ها عنوان کرد: »این مسئله منوط به خارج 
بعدازآن  تا  است  آسیب دیده  آتش نشانان  اورژانسی  شدن وضعیت 

خدمات توان بخشی و فیزیوتراپی ارائه شود.«

خودتان امضا کردید  فیلم همه شما را دارم
وزیر بهداشت خطاب به مدیران عامل تامین اجتماعی، بیمه سالمت و سازمان بهزیستی
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مجلس

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از رفتار 
خود  از  باید  »همه  گفت:  کارشناسان  و  منتقدان  از  برخی 

بپرسیم برای پیشرفت این طرح چه کنیم.«
علی نوبخت حقیقی  طی سخنانی در ادامه مراسم بیست و 
چهارمین مجمع انجمن اسالمی پزشکان گفت: »ممکن است 
به عنوان سابقه فعالیت در حوزه اجرایی بتوانم انتقادات زیادی 
وارد کنم همه می توانیم در مطب بنشینیم و مقاله بنویسیم 
این  از خود پرسیده ایم چگونه می توانیم  به حال  تا  آیا  اما 

مشکالت را رفع کنیم؟«
او افزود: »در گذشته مردم برای تامین وسایل درمانی باید 
به بیرون از بیمارستان می رفتند. امروز این اتفاق ضد ارزش 

است، اگر شکر نکنیم به عذاب الهی گرفتار می شویم.«
نوبخت حقیقی، محمد رضا واعظ مهدوی را خطاب قرار 
داد و گفت: »اینکه شما می گویید دخل نظام سالمت 19 
است اما خرجش 20. خرج نظام سالمت درواقع 11 است 
و ما از شما خواستیم به سازمان برنامه و بودجه بروید و 

این موضوع را حل کنید.«
او با بیان اینکه این طرح برای کل نظام است و همه باید از 
خود بپرسیم برای پیشرفت این طرح چه کنیم، گفت: »من 
به نمایندگی از ملت ایران وارد مجلس شدم تا بخشی از 

این مشکالت حل شود.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: »هنوز هم 
تعرفه ها واقعی نیست. من در شورای عالی انقالب فرهنگی 
به این موضوع اشاره کردم.  جز صرفه جویی راهی نداریم. 
قوانین و اصالحیه ها در این زمینه وجود دارد. بسترسازی های 

الزم برای اجرای طرح تحول سالمت ایجاد کردیم.«
او با اشاره به اینکه از یک سال پیش بیمه ها می توانستند 
راهنماهای بالینی را با کمک انجمن ها و وزارت بهداشت 
بنویسند، افزود: »منتظر چه بودند که تا به حال صبر کردند؟ 

حاال وزارت بهداشت این کار را شروع کرده است.«
او افزود: »اینکه تنها ایراد بگیریم کاری ندارد. بلکه مشکالت 

باید رفع شود.«
او در پایان گفت: »این کار خیر کاری است که دعایش نصیب 
پزشکان خواهد شد امیدوارم سال آینده که دور هم جمع 

شدیم، این مشکالت رفع شده باشد.«

ایراد گرفتن آسان است

فیزیوتراپی رایگان برای آتش نشانان 
آسیب دیده پالسکو

 »سپیـــد«  صفحه 5
تنها  ر وزنامه پزشکی خاورمیانه

برای اشتراک روزنامه سپید در تهران،     یکصدوسی ودو هزار تومان 

به شماره کارت 6274121140075680 بانک اقتصاد نوین در وجه 

نشریه سپید واریز و شماره فیش واریزی را به همراه آدرس به 

تلفن9 - 22887357     اعالم نمایید. 

این هزینه اشتراک شش ماه و فقط در تهران می باشد.

   ارسال  روزنامه هر روز صبح با پیک   انجام می شود.

با  یکصدوسی ودو 

هزارتومان شش  ماه 

مشترک روزنامه  

سپید  شوید

www.sepidonline.ir@sepidonline @sepidonline


