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نگاهی به نوع برخورد رسانه های منتقد دولت با مقوله فساد در حوزه سالمت

کلیدواژه ای به نام فساد
خبر

 رضا رئیسی  

چهار حرف دارد اما یک دنیا صدا، هر جا و در هر صحنه 
اگر به  و هر سپهری، در هر موسم و موعد و زمانی 
منصه ظهور رسد، بنیان افکن و خانمان برانداز است؛ این 
زشت سیرت، قبیح صورت. همه از آن تبری می جویند و 
جملگی در برابرش موضع دارند و همگان می خواهند که 
بروبندش از چهره جامعه و شهر و کشور؛ از »فساد« سخن 
می گوییم. فساد مخرب ترین مؤلفه و هولناک ترین دشمن 
هر ساختار و سیستم و سازه ای است که چون موریانه بر 
پیکره های جامعه می افتد و از بیخ و بن در هم می کوبد 
و همگان بر مبارزه با آن تأکید و تصریح دارند و در این 
زمینه متفق القول هستند. البته پدیده مبارزه با فساد با این 
عقبه و سابقه با شاخصه تهییج کنندگی و جلب شوندگی 
که دارد، همواره عده ای را به طمع می اندازد که از قبل آن 
مطامع و منافع خود را پی بگیرند و در کشاکش رقابت های 
مختلف از ژست مبارزه با فساد برای خود، شأن و مرتبه ای 
ایجاد و البته رقیب و رقبا را بدان بنوازند. نکته ای که طی 
چند سال اخیر بروز و نمود فزاینده ای در جامعه ما یافته 
و در کنار رشد پدیده فساد شاهد برآمدن جریان هایی 
هستیم که در قامت مبارزه با فساد، به دنبال اعتبارسازی 
و کسب و اخذ وجاهت سیاسی و اجتماعی برای خود 
هستند. طیف هایی که تجربه هم نشان داده در لفافه این 
فیگورها و شعارها عملکردی ناخوشایند در مقوله فساد 
رقم زده اند و این یعنی، باید نسبت به برخوردهای شعاری 
در هر حوزه و سپهری و از سوی هر طیف و جریانی که 

مطرح با حساسیت دوچندان برخورد کرد. 
با اوج گیری کنش و واکنش ها در مقوله فساد و مطرح شدن 
پرونده های کوچک و بزرگ در این زمینه طی چند صباح 
اخیر حوزه سالمت نیز به دور از حواشی این مقوله نبوده 
و از پرونده حقوق های نجومی تا برخی از واگذاری ها، 
تیر و ترکشی هم روانه این حوزه شده است که باید دید 
تا چه میزانش از سر دغدغه مندی و خیرخواهی است 

و چه مقدار از آن برآمده از شعارزدگی و سیاسی کاری.
 

شعارزدگی مهم ترین بلیه مبارزه با فساد
هیچ فرد و جریان و طیفی نیست که بر مبارزه با فساد تأکید 
و تصریح نکرده و لزوم مبارزه با این پدیده ناخوشایند را 
مورداشاره قرار نداده باشد اما نکته آنجاست که مبارزه با 
فساد فراتر از این تأکید و تصریح های کالمی و گفتاری 

نیازمند اقدامات عملی و عینی است و بیراه نخواهد بود که 
بگوییم پاشنه آشیل مبارزه با فساد درست افتادن به ورطه 
شعارزدگی است. به عبارت دیگر مبارزه با فساد اگر در 
قالب اطالع رسانی و افکندن نور به تاریکخانه ها باشد، 
امر مقبول و پسندیده ای است اما در هنگامی که دستمایه 
رقابت های طیفی و جناحی و غیره و ذلک می شود به بیراهه 
رفته و به گردابی تبدیل خواهد شد که اصل پدیده مبارزه 
با فساد را تحت الشعاع خود گرفته و آن را به ناکجاآباد 
خواهد برد. اگر طیف ها و جریان های مختلف در امر مبارزه 
با فساد صداقت و صراحت داشته باشند هیچ نیازی به 
بزرگ نمایی های رسانه ای و آگراندیسمان موارد مشخص 
فساد نیست و تا آنجا که دستگاه های ذی ربط و نهادهای 
قانونی مشرف بر اتفاقات ناپیدا شوند و سپس نتایج پرونده 
هویدا شود، وظیفه ای است که رسانه های حرفه ای عهده دار 
هستند و بیش از آن بی گمان حاشیه پردازی با اغراض و 

اهداف خاص خواهد بود. 

حوزه سالمت و فساد 
در مقوله فساد حوزه سالمت چندین سرفصل طی چند 

سال اخیر مطرح بوده و از جمله ماجرای پرداخت های 
زیرمیزی، حقوق های نجومی، قراردادهای بی پشتوانه، 
نیز برخی  اکنون  رانت واردات دارو و تجهیزات و... 
واگذاری های ملکی به شماری از مدیران وزارت بهداشت 
مطرح است. در همه این موارد البته نهادهای قانونی 
وارد عمل شده و به جوانب آن پرداخته اند اما این نکته 
جالب توجه است که در تمامی این موارد یک طیف و 
به پروپاگاندای گسترده می پردازد و  جریان مشخص 
به طورمعمول از کاه کوه می سازند. به این ترتیب می توان 
نتیجه گرفت این طیف و رسانه های وابسته به آن، بیشتر 
از آن که دغدغه زدایش فساد از ساختار و سیستم را 
داشته باشند، به دنبال بهره برداری از این فرصت و حمله 
و هجمه به طیف هایی هستند که با آنان همسو نبوده اند. 
موضوع دریافت زیرمیزی چیزی نیست که به اکنون و 
یا این دوره مربوط باشد و پدیده ای طوالنی مدت است 
البته ریشه های آن ساختاری و سیستمی است. در  و 
مورد حقوق های نجومی هم نکته جالب توجه آن است 
که در بسیاری از موارد حقوق هایی که مورد تایید قرار 
گرفته متعلق به دولت گذشته است اما به پای این دولت 

نوشته شده و در قالب حقوق های نجومی مطرح می شود 
و همزمان برخی موارد نیز مشخص نمی شود و یا بهتر 

بگوییم، بازگو نمی شود.

بازی تازه با کلیدواژه فساد در حوزه سالمت
در آخرین نمونه از این بازی های روانی و تبلیغاتی با 
منتقد دولت در  از خبرگزاری های  یکی  فساد،  مقوله 
قالب تیتری درشت به کنفرانس خبری ایرج حریرچی؛ 
قائم مقام وزیر بهداشت اشاره کرده و روز گذشته نوشته بود: 
»ماجرای صدور قرار بازداشت برای 3 مدیر ارشد وزارت 
بهداشت/ رسیدگی قانونی الزم دراین باره می شود« در این 
تیتر به وضوح شیطنت رسانه ای موج می زند، چراکه تیتر 
به نحوی تنظیم شده که گویی این مقام مسئول تأیید کرده 
که 3 نفر بازداشت شده اند و در این زمینه رسیدگی های 
قانونی در حال انجام است درحالی که با مراجعه به متن 
خبر، چنین می خوانیم: »سخنگوی وزارت بهداشت در 
نشست خبری در پاسخ به سؤالی در خصوص صدور 
قرار بازداشت برای برخی مدیران وزارت بهداشت در 
رابطه با پرونده سهام پاالیشگاه نفت اصفهان، گفت: رابطه 
خوبی بین دستگاه های نظارتی و وزارت بهداشت برقرار 
است و قرار بازداشتی در مورد پاالیشگاه نفت اصفهان 
صادر نشده و این پرونده مربوط به این دوره نمی شود. 
رسیدگی قانونی الزم در این خصوص انجام می شود.« 
به وضوح در متن خبر عالوه بر اینکه اصل صدور این 
قرار بازداشت مورد تکذیب قرارگرفته، مشخص است 
که اصل موضوع به این دولت ارتباطی ندارد اما این 
خبرگزاری به نحوی خبر را بازتاب داده است که گویی 
فساد مورد نظر نه فقط به وقوع پیوسته که در این دوره 

نیز بوده است!

در نهایت...
این خوب است که رسانه ها به عنوان چشمان بیدار و 
گوش های شنوای مردم با حساسیت مضاعف نسبت به وقوع 
هرگونه فساد در حوزه های مختلف واکنش نشان دهند اما 
اینکه برخی طیف ها و رسانه ها در قالب رویکردهای شعاری 
و با اهداف و اغراض فرا متنی به این مقوله می پردازند، نه تنها 
کمکی به زدودن فساد نمی کند که خود به نوعی فسادزا بوده 
و انحرافی سترگ در مبارزه اصیل و ساختاری با هرگونه 
فساد ایجاد می کند و باید موردتوجه افکار عمومی و نیز 

نهادهای ذی ربط در این مقوله باشد.      

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
عذری در پرداخت بدهی

 به مراکز درمانی پذیرفته نیست 

خانه ملت: سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه بیمه 
تامین اجتماعی 9 بیست وهفتم بابت حق درمان از کارگران به صورت به روز 
دریافت می کند، گفت: »هیچ عذر و بهانه ای در تاخیر پرداخت بدهی ها به 

مراکز درمانی پذیرفتنی نیست.«
محمدنعیم امینی فرد درخصوص هشدارهای عضو هیات رییسه انجمن 
داروسازان مبنی بر اینکه بنیه مالی داروسازان، به دلیل بدعهدی بیمه ها ضعیف 
شده،گفت: »عدم پرداخت به موقع بدهی بیمه ها ازجمله تامین اجتماعی به 
بیمارستان ها، داروخانه ها و شرکت های دارویی بدون شک مشکالتی را 
به وجود آورده است، داروخانه ها، بیمارستان ها و مطب پزشکان در مقیاس 
کوچک، متوسط و بزرگ بنگاه های اقتصادی هستند که باید از یک توان 

مالی مشخص برخوردار است.«
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس با اشاره به اینکه افزایش بدهی بیمه ها و 
عدم توان پرداخت آن به مراکز درمانی از چند جهت قابل بررسی است، 
افزود: »مهم ترین موضوع در این خصوص تحمیل تکالیف بیش از حد 
به بیمه ها است، البته این موضوع درخصوص بیمه تامین اجتماعی صدق 
نمی کند و بیشتر در مورد بیمه سالمت مطرح است، به طوری که دولت 
در یک سیاست گذاری همه حاشینه نشینان، عشایر، روستاییان و هر فرد 
فاقد دفترچه درمانی را تحت پوشش بیمه قرار داد، بدون اینکه منابع الزم 
را برای آن درنظربگیرد، هرچند که این موضوع در کوتاه مدت مشکالت 
چندانی ایجاد نمی کند اما در مدت زمان طوالنی باعث ایجاد پدیده ای به 

نام بدهی های انباشته می شود.«
وی با بیان اینکه با توجه به این شرایط روز به روز از توان مالی بیمه ها 
کاسته می شود، تصریح کرد: »در مورد بیمه تامین اجتماعی با توجه به 
اینکه به میزان 9 بیست وهفتم بابت حق درمان از کارگران دریافت شده 
و این دریافت ها کامال به روز و به موقع است، پس هیچ عذر و بهانه ای 
در تاخیر پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی پذیرفتنی نیست؛ بنابراین اگر 
این دغدغه وجود دارد که تامین اجتماعی به مراکز ملکی خود نسبت به 
مراکز خصوصی و یا مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت به شکل قابل 
قبول تری سرویس دهی می کند به طور حتم بررسی این موضوع در جلسات 

کمیسیون بهداشت و درمان در دستور کار قرار می گیرد.«
امینی فرد با بیان اینکه مسئوالن تامین اجتماعی باید در این خصوص و علت 
بی توجهی به پرداخت بدهی به مراکز درمانی  پاسخگو باشند، گفت: »اگر 
موضوع پرداخت به موقع به مراکز ملکی تامین اجتماعی درمقایسه با تاخیر 
پرداخت ها به مراکز خصوصی و تحت نظر وزارت بهداشت واقعیت داشته 
باشد تاسف آور بوده و پاسخگویی مسئوالن این سازمان ضروری است زیرا 
تامین اجتماعی باید به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی از منافع کارگران 

حمایت جدی کند.«
این نماینده مردم درمجلس دهم تاکید کرد: »اگر 9 بیست وهفتم حق درمان 
کارگران به حوزه درمان اختصاص پیدا کند بعید است سازمان تامین اجتماعی 
در ارتباط با پرداخت مطالبات افراد حقیقی و حقوقی درحوزه درمان با 
مشکل روبه رو باشد بنابراین در اینکه 9 بیست وهفتم باید صرف درمان 
شود هیچ شکی وجود ندارد و بیمه ها به ویژه تامین اجتماعی به طور حتم 

باید به تعهدات خود پایبند باشد.«
وی ادامه داد: »عملکرد تامین اجتماعی در بی توجهی به تعهدات خود در 
پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی قابل نقد بوده و باید بررسی شود زیرا 
هر سازمان بیمه گری دارای وظایفی است که باید به انجام آن پایبند باشد.«
امینی فرد تاکید کرد: »در برنامه ششم تدابیری اندیشیده شد مبنی بر اینکه 
حق سرانه بیمه ها اگر هر 3 ماه یکبار پرداخت نشود وزارت اقتصاد و 
دارایی می تواند از حساب افراد با هدف توانمندی بیمه ها برداشت کند، 
بنابراین انتظار می رود وقتی بیمه ها سرانه خود را به موقع دریافت می کنند 
پرداخت ها به مراکز درمانی را در اولویت قرار داده و از تاخیر در پرداخت 
جلوگیری کنند، البته تامین اجتماعی نخستین خریدار خدمت و دومین 
تولیدکننده خدمات سالمت بوده بنابراین بسیاری از خدماتی که بیمه شدگان 
تامین اجتماعی دریافت می کنند از مراکز غیرملکی و یا مراکز وابسته به 

وزارت بهداشت است.«
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سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

ایرنا: ابراهیم رئیسیون مشاور اقتصادی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 14 
قطب جامع سرطان با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی شرکت های 
خصوصی در کشور ساخته می شود، گفت: »یکی از طرح های جدید وزارت 
بهداشت برای نوسازی مراکز درمانی، ایجاد 14 قطب جامع تشخیص و 
درمان سرپایی سرطان است که طرح آن نهایی شده و ساخت این مراکز 
با قراردادی که بین وزارت بهداشت و شرکتهای خصوصی بسته می شود 

از یک ماه آینده آغاز می شود.«
وی ادامه داد: »قراردادهای وزارت بهداشت برای ساخت مراکز درمانی 
به دو شکل است،یکی ساخت مراکز در خارج از بیمارستان های دولتی 
مانند مراکز دیالیز که قرار است با سرمایه هزار میلیارد تومانی شرکت های 
خصوصی تا 18 ماه آینده پنج هزار تخت دیالیز جدید ایجاد شود و دیگری 

مراکز خدماتی که در داخل بیمارستان های دولتی ساخته می شود.«

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت گفت: »14 قطب سرطان از دسته دوم 
است که ابنیه سازی آن با سرمایه بخش خصوصی در داخل فضای متعلق 
به بیمارستان دولتی انجام می شود. یکی از علل این نوع سرمایه گذاری 
الزامات آموزشی وزارت بهداشت و نیز لزوم دسترسی به تخت های بستری 

بیمارستانی برای بیماران مبتال به سرطان است.«
به بهره برداری  تا 15 ماه که  از 12  افزود: »قطب های سرطان بعد  وی 
اینکه  یا  رسیدند می توانند به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شوند 
براساس قراردادی که بین دانشگاه و شرکت سازنده منعقد می شود، به ارائه 
خدمات به بیماران ادامه دهند.« رئیسیون ادامه داد: »عمده خدمات قطب های 
سرطان، خدمات تشخیصی و درمان سرپایی است و در صورتی که بیماران 
نیاز به بستری داشته باشند به بیمارستانی که در محل آن احداث شده اند، 
ارجاع داده می شوند.« مشاور وزیر بهداشت درباره هزینه ساخت قطب های 

سرطان گفت: »هزینه ساخت و تجهیز هر مرکز قطب جامع سرطان بین 
150 تا 200 میلیارد تومان است و برای ساخت همه این 14 مرکز حدود 
سه هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بخش خصوصی انجام می شود و 
قرار است همه این مراکز حداکثر تا دو سال آینده به بهره برداری برسند.«
مراکز  ایجاد  برای  بهداشت  وزارت  دیگر  طرح  از  همچنین  رئیسیون 
تصویربرداری با همکاری و سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد و 
گفت: »این طرح نیز آماده شده و تا یک ماه آینده نهایی می شود و فراخوان 
آن برای جذب سرمایه بخش خصوصی تا یک ماه آینده منتشر می شود.«

وی ادامه داد: »در طرح ایجاد مراکز تصویربرداری، سرمایه گذار نیازی 
به ابنیه سازی در بیمارستان دولتی ندارد و فقط تجهیزات و دستگاه های 
مورد نیاز بخش های تصویربرداری را در بیمارستان های دولتی فراهم و 

راه اندازی می کند که جزئیات آن به زودی اعالم می شود.«

 ساخت 14 قطب جامع سرطان با سرمایه گذاری 3هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی


