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پیگیری بیمه ها به مراکز درمانی
در کمیسیون اجتماعی 

مراکز درمانی،  به  بیمه ها  بدهی چندین هزار  میلیاردی  بحث 
رفاه  وزارتین  پاسکاری  و  سالمت  نظام  بدنه  اساسی  مشکالت 
و بهداشت، هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. روز گذشته 

تعدادی از نمایندگان مجلس هم در این باره اظهارنظر کردند. 
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی درجلسه هفته آینده کمیسیون متبوع خود 

با هدف بررسی بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی خبرداد.
خبر  این  اعالم  ضمن  رستمیان  علی  ملت  خانه  گزارش  به 
گفت: »به دلیل بی توجهی دولت درپرداخت بدهی خود به سازمان 
بارها مجبور شدند  نهاد غیردولتی  این  تامین اجتماعی مسئوالن 
برای پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی از منابع دیگر بخش ها 
دراین سازمان استفاده کنند.« وی تاکید کرد: »البته بدهی دولت به 
تامین اجتماعی بهانه  قابل قبولی درجهت عدم پرداخت بدهی ها 

به مراکز درمانی نیست.«
از سویی دیگر عبدالرضا مصری تاکید دارد که تامین اجتماعی در 
صورتی می تواند مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کند که دولت 
بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد. عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس در توضیح علل عدم پرداخت بدهی 
تامین اجتماعی به مراکز درمانی، گفت: »منابعی که تامین اجتماعی 
باید به مراکز درمانی بپردازد منابعی است که وزارت بهداشت و 

درمان باید به تامین اجتماعی پرداخت می کرده است.«
تعهدات خود  به  دولت  اینکه  بیان  با  کرمانشاه   مردم  نماینده 
در پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی عمل نکرده است، 
تصریح کرد: »بی توجهی به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از 
سوی دولت سبب تامین نشدن مطالبات مراکز درمانی از تامین 

اجتماعی شده است.« 
اما استدالل  نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
مسئوالن تامین اجتماعی و موافقان این استدالل درعدم پرداخت 
بدهی ها به مراکز درمانی را غیرقابل پذیرش دانست. وی با اشاره 
به اینکه سازمان های بیمه گر ازجمله تامین اجتماعی باید پول درمان 
را درمحل خود هزینه کنند، گفت: »تاکنون سازمان تامین اجتماعی 
از 13 هزار میلیارد تومان حق درمان دریافتی از بیمه شدگان درسال 
95 کمتر از 2 هزار میلیارد تومان آن را به مراکز درمانی پرداخت 
کرده است که متاسفانه این رویه تامین اجتماعی جای تاسف دارد، 
البته پایان دادن به این مشکل میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه 

درحیطه اختیارات رییس جمهور است.«

    عوام زدگی و مسائل خرافی آفت حوزه سالمتخبر

مصطفیمعین:گاهیدرصداوسیمامسائلخرافیبهجایمسائلعلمیمطرحمیشود

سپید: آمار و ارقام وزارت بهداشت و بررسی های انجام 
شده از سوی محققین نشان می دهد که آمار بیماری های 
روحی و روانی روز به روز در حال افزایش است. حوادث 
مختلف در کشور از جمله سیل، زلزله، آلودگی های 
محیطی، زندگی شهرنشینی، ترافیک، وضعیت اقتصادی 
و ... از جمله مهمترین عوامل اصلی در بروز اختالالت 
روانی در جامعه شناخته می شود که آژیرخطر آن سالهاست 
به صدا درآمده ولی هنوز آنطور که باید مورد توجه قرار 
نگرفته است. اما در این بین عواملی نیز هستند که به 
طور مستقیم از سوی افراد و مسئوالن انجام می شود که 
خود به تنهایی عاملی در افزایش اضطراب و اختالالت 

روانی در جامعه است. 
آنطور که احمد نورباال دبیر علمی همایش سالمت روان 
و رسانه می گوید یک قانون گذار باید بداند هر تصمیم او 
همچون انداختن سنگ در آب است که ارتعاشات زیادی 
دارد. وی می گوید: »طی 15 سال گذشته اضطراب در 
جامعه افزایش یافته و جسمانی سازی این عالئم نیز رو به 
افزایش است به عنوان مثال سردردهای تنشی از نمونه های 
تظاهرات جسمی ناشی از اختالالت روان شناختی به 

شمار می رود.«
مسئولیت  که  است  باور  این  بر  روانپزشک  این 
سالمت روان تنها مربوط به یک دستگاه نیست بلکه همه 
قانون گذاران، مردم و مسئولین در این زمینه مسئولیت دارند. 
این مسئله برای تریبون های معنوی، سیاسی، اجتماعی و 

رسانه ها نیز وجود دارد.
انتقاد از پخش زنده حادثه پالسکو طی بیش از 10 
روز از شبکه خبر از دیگر مواردی بود که نورباال به آن 
اشاره کرد و می گوید: »این مسئله سبب آزار روح و روان 
تعداد قابل توجهی  از افراد جامعه و بیماران شد در حالی 
که نمی دانم چقدر این موضوع ضرورت داشت این در 
حالی است که بسیاری معتقدند پخش این برنامه اصاًل 

برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست.«
وی تاکید می کند: »برخی رفتارها در جامعه برای 
سالمت روان مخرب است به طور مثال اشاعه هیجان 
خشم و غم که از تریبون های مذهبی چه صداوسیما 

و چه سایر دستگاه ها مخرب بوده و اثرات سو دارد.«
نورباال با بیان اینکه ما احساس نگرانی داریم که در 
آستانه انتخابات به موضوع سالمت روان توجه نشود، 

می گوید: »اقدامات دستگاه های اطالعاتی، امنیتی، انتظامی، 
رسانه ها و حتی ابالغ حکم از رؤسای سازمان ها می تواند 
در سالمت روان مردم دخیل باشد. بنابراین باید موضوع 

سالمت روان مدنظر همه مسئولین باشد.«
این روانپزشک با تاکید بر اینکه اشاعه رفتارهای 
ضداجتماعی از دروغ تا اختالف اثرات مخرب بر سالمت 
و روان مردم دارد، می افزاید: »برخی از کلمات همچون 
دیوانه، روانی و تیمارستان در برخی از فیلم ها و سریال ها 
بیان می شود که این واژه ها باید انگ زدایی شود تا جامعه 
به وضعیت آرام دست یابد.حتی در برخی از خانواده ها 
زمانی که همسری تحت درمان افسردگی است و دارو 
مصرف می کند شریک زندگی به او انگ روانی می زند 
در حالی که اگر همین فرد داروی فشار خون مصرف 
کند چنین انگی وجود ندارد و این مسئله سبب می شود 
فرد بسیاری از مواقع از ادامه درمان بیماری های مربوط 

به روان خود خودداری کند.«
وی با تأکید براینکه هرگونه تزریق ناامیدی در خانواده، 
مدرسه و اجتماع، اثر منفی دارد، می گوید: »برخی از 
برنامه های صداوسیما نیز ناامیدی را به جامعه پمپاژ 
می کند همچنین برخی افراد در کشور مصالح سیاسی 

را در اولویت خود قرار داده و سالمت عمومی و روان 
مورد غفلت قرار می گیرد.«

نورباال تأکید می کند که مسائل سالمت عمومی جامعه 
نباید فدای مسائل سیاسی شود. تا اثرات مخرب ناشی 

از آن در جامعه ایجاد نشود.
همچنین مصطفی معین، رئیس همایش سالمت روان 
و رسانه می گوید: »مشکالت مربوط به سالمت روان در 
کشورهای رو به توسعه به دلیل تغییرات پرشتاب رو 
به افزایش بوده و این مسئله در ایران نیز وجود دارد. از 
طرفی بحران های سیاسی، اقتصادی و جنگ در کشورهای 
همسایه به موضوع اختالالت روان شناختی دامن زده که 

عزم ملی برای رفع این مشکالت نیاز است.«
وی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی، رسانه ها و مسئولین 
همه در رفع و کاهش اختالالت روان شناختی سهیم 
هستند، می افزاید: »تزریق استرس و هرگونه بی نظمی 
سبب افزایش مشکالت روان شناختی می شود. از طرفی 
رسانه ها نقش سازنده و مخرب می توانند در این زمینه 
داشته باشند بنابراین آگاه سازی آنها امری کلیدی به شمار 
می رود به خصوص امروز که وسایل ارتباطی بیشتر 
تاثیر قرار داده است.   شده و سالمت روان را تحت 

مسائل،  همه  به  ایدئولوژیک  نگاه  سیاست زدگی، 
برنامه های  همه  اینکه  و  دین  از  غلط  برداشت های 
تلویزیون باید غم انگیز باشد آفت یک جامعه سالم است.«

رئیس همایش سالمت روان و رسانه عوام زدگی 
و مطرح کردن مسائل خرافی در حوزه سالمت را نیز 
جزئی از این آفت دانست و ادامه می دهد: »نگاه ما به 
مسائل علمی است. در مورد سالمت روان نیز اگر به 
افراد انگی زده شود، او به پزشک مراجعه نخواهد کرد، 
مشکل خود را با کسی در میان نمی گذارد و در نتیجه 
دچار انزوا می شود و اختالالت روان تنی او نیز برطرف 

نخواهد شد.«
فیلم های  و  بازی ها  انواع  براینکه  تأکید  با  معین 
مختلف می تواند سالمت روان کودکان را تحت تأثیر 
قرار دهد، می گوید:  »همه دستگاه ها در کاهش اختالالت 
روان شناختی نقش دارند و باید به مسئولیت خود توجه 

داشته باشند.«
وی اضافه می کند: »گاهی در صداوسیما مسائل خرافی 
به جای مسائل علمی مطرح می شود. مثاًل برای مشکل 
آسم در فالن برنامه می گویند اسپند دود کنید تا مشکل 
رفع شود. در حالی که از لحاظ علمی می دانیم که اسپند 
سم مهلکی برای همه افراد به ویژه کودکان بوده و با 

دود ماشین و سایر دودها فرقی ندارد.«
معین با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کارها به اسم 
طب سنتی انجام می شود ولی پشتوانه علمی و پژوهشی 
ندارد، می گوید: »اگر نگاه هایمان علمی نباشد مشکالت 
روان شناختی و اختالالت روان تنی را نمی توان کنترل کرد.« 
در ادامه احمد نورباال در ارتباط با هفتمین همایش 
سالمت روان و رسانه توضیح می دهد: »این همایش 8 تا 
9 اسفندماه سال جاری در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی 
ایران با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن 
علمی روانپزشکان ایران، انجمن علمی جامعه شناسی 
و پرستاران ایران، همچنین وزارت بهداشت و مرکز 
تحقیقات روان پزشکی و روان شناسی و مرکز تحقیقات 
ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.«
وی آگاهی رسانی و ارتقاع سطح سواد جامعه، برداشتن 
انگ از بیماری های مربوط به روان و ارائه آموزش ها و 
اطالع رسانی جهت پیشگیری از اختالالت روان شناختی 

از اهداف برگزاری این همایش دانست.
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به گزارش ایسنا، سیدحسن هاشمی در همایش  دستاوردهای دولت 
تدبیر و امید در سازمان غذا و داروی کشور گفت: »سازمان غذا و دارو، 
توانست رقابتی را برای وارد کنندگان ایجاد کند و برای کسانی که می خواستند 
داروهای مورد نیاز کشور را وارد کنند، فرصت برابر ایجاد کردند و به 
همین دلیل قیمت داروهای وارداتی به یک چهارم کاهش یافت، ضمن 
اینکه در این میان صادرات تشدید شد و توانستیم میزان واردات را کنترل 
کنیم. براین اساس میزان وارداتمان به نحوی کاهش یافت که سهم تولید 
داخل از ۶3 درصد به ۷0 درصد افزایش پیدا کرد.« وی با بیان اینکه ثمره 
سیاست گذاری ها در حوزه دارویی کشور، افزایش استفاده از تولید داخل 
و کاهش واردات است، ادامه داد: »همه این اقدامات در حالی انجام شد 
که ما 11 میلیون نفر بیمه شده جدید را تحت پوشش قرار دادیم، 2000 
میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به سراسر کشور فرستادیم و حدود 10 
هزار پزشک متخصص و فوق تخصص در کشور توزیع کردیم و در عین 
حال واردات دارو را در سقف یک میلیارد دالر حفظ کردیم.« هاشمی با 
بیان اینکه در کاهش قیمت تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو موفقیت 
بیشتری داشت، گفت: چراکه در این حوزه تحریم ها سنگین تر بود و براین 
اساس توانستیم قیمت تجهیزات پزشکی را به طور متوسط به میزان 35 
درصد کاهش دهیم و برخی از این تجهیزات مانند ام آرآی و سی تی اسکن 

کاهش صددرصدی قیمت را تجربه کردند.«

در نبرد »پالم« سربلند بیرون آمدیم
وزیر بهداشت با بیان اینکه ما در حوزه صیانت از سالمت مردم با چند 
چالش مواجه بودیم، ادامه داد: »ما با مردم صادق بودیم و آنها هم به ما اعتماد 
کردند و در نبردی که در بحث پالم ایجاد شد، شما سربلند بیرون آمدید. البته 
در این موضوع خیلی ما را اذیت کردند و فشار آوردند. حتی در دولت متهم 
شدیم که به صادرات کشور آسیب رساندیم اما خوشبختانه رییس جمهور به 

دلیل توجهی که به سالمت مردم دارند، از ما حمایت کردند. برهمین اساس 
میزان واردات روغن پالم از ۷00 هزار تن به 350 هزار تن کاهش یافت 
و چنین دستاوردی شوخی نیست. همچنین در مسائلی چون آب معدنی ها 
و... سازمان غذا و دارو عملکرد خوبی را داشت.« وی تاکید کرد: »دولت و 
مجلس باید در وضع قوانین تعیین عوارض بر کاالهای آسیب رسان کمک 
کنند. هرچند که من در این باره معترضم چراکه دولت و مجلس در این زمینه 
قاطع نبودند و در قانونی که وضع شده سهم وزارت بهداشت ناچیز است.« 
وزیر بهداشت با اشاره به ساماندهی روش پرداخت یارانه ای دارو هم 
انتظارم از  گفت: »این کار هم اقدام خوبی بود. علی رغم اینکه شخصا 
بیمه ها بیشتر بود، اما آنها تا اندازه ای در این زمینه ما را همراهی کردند. 
البته نسبت به عدم هماهنگی بیمه ها در کاهش سطح پوشش برخی داروها 
بدون جلب نظارت وزارت بهداشت گالیه مندیم، چراکه آنها باید قانون را 
اجرا می کردند و طبق مصوبه دولت هیچ بیمه ای نباید حتی یک درصد از 
سطح تعهداتش را کاهش دهد، اما بیمه ها تخلف کردند و این کار را انجام 
دادند.« هاشمی همچنین گفت: »در عین حال پاسخگو بودن در قالب سامانه 
1490 هم بسیار مهم است و طبق گزارش هایی که داشتیم این پاسخگویی 

نسبتا خوب بوده است.«

سایه سنگین بخش دولتی و شبه دولتی بر سر صنعت دارویی کشور
هاشمی با اشاره به وضعیت صنعت دارویی کشور گفت: »بعید می دانم 
موفق شده باشیم که تغییر زیادی را در صنعت دارویی کشور ایجاد کنیم. 

البته ما در این دولت هر ماه دو قلم داروی جدید به مجموعه داروهای کشور 
اضافه کرده ایم، اما توانایی علمی ما در این حوزه بیش از این است. مشکل 
صنعت دارویی ما این است که سایه سنگین بخش دولتی و شبه دولتی روی 
آن است و این موضوع باعث شده که صنعتمان از صنایع دارویی روز دنیا 
فاصله داشته باشد.« هاشمی ادامه داد: »اصرار ما برای توسعه صادرات به همین 
دلیل بود تا بتوانیم عالوه بر ارزآوری و توسعه اشتغال، شاهد ارتقای کیفیت 
فرآورده های دارویی هم باشیم. از جهتی در فصول مختلف برای ما فضاسازی 
کرده اند، اما از کسانی که در این مدت مقاومت کردند تشکر می کنیم؛ چرا 
که ما تسلیم نشدیم و به طور شفاف اعالم کردیم که حمایت از تولید داخل 
به معنای آسیب رساندن به سالمت مردم نیست و نمی توانیم از این موضوع 
بویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کوتاه بیاییم. البته تکامل امری مستمر 
است و حتما این مسیر باید ادامه داشته باشد و باید از گذشته عبرت بگیریم 
و با استفاده از تجربیات خودمان و تجربیات بین المللی پیش رویم و برای 
رشد تجهیزات پزشکی و دارو و بهبود ارائه سرویس به مردم تالش کنیم.«

وزیر بهداشت با بیان اینکه فکر می کنم شروع اقدامات مان اوجی به همراه 
داشت، گفت: »ما در سال 92 کار را شروع کردیم و در سال 93 به خوبی از 
ما حمایت کردند؛ چرا که سال اول طرح بود. بر این اساس آنهایی که تعهد 
کرده بودند به تعهدات شان عمل کردند اما در سال 94 و 95 بسیار اذیت 
شدیم. حتی اعالم کردیم که اگر ۷0 درصد رقمی را که در سال 92 تقبل 
کردند به ما پرداخت کنند، حاضریم خدمت ارائه کنیم اما در سال 94 و 95 
ما را به زحمت انداختند. بر این اساس امیدواریم با وعده هایی که داده شده 

تا آخر امسال گشایش جدی در این حوزه ایجاد شود. چرا که فرودمان باید 
بهتر از اوج مان باشد.«

پرداخت مطالبات 9 ماه اول شرکت های دارویی تا آخر سال
هاشمی خطاب به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی گفت: »اجازه 
ندهید که به ویژه در حوزه دارو، مردم کمترین اضطرابی داشته باشند و اصال 
تسلیم غوغاساالری های برخی افراد در حوزه واردات نشویم. البته سقف را 
هم رعایت کنید اما اجازه ندهید که مردم دچار مشکل شوند.« وزیر بهداشت 
با بیان اینکه معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی باید حضور 
پررنگی داشته باشند، ادامه داد: »فکر می کنم در زمینه پرداخت مطالبات تا آخر 
امسال حداقل باید بتوانیم تا دی ماه را با شرکت های دارویی و داروخانه ها 
تسویه حساب کنیم. البته اگر وعده هایی که به ما دادند بی ثمر نماند.« هاشمی 
خطاب به معاونین غذا و دارو تاکید کرد: »هر چه به خط پایان نزدیک تر 
می شوید، سرعت تان را بیشتر کنید؛ چرا که شاید این فرصت خدمت دیگر 
تکرار نشود.« وزیر بهداشت در ادامه صحبت هایش به موضوع مشکالت غذایی 
اشاره کرد و گفت: »خوشبختانه در بحث غذا مشکالت مان خیلی زیاد نیست، 
اما همین مقدار هم باید رفع شود. متاسفانه برخی افراد به خاطر سودجویی 
که یک سراب بیش نیست، حاضرند همه نوع تقلبی را انجام دهند و حتی به 
خانواده خودشان هم رحم نمی کنند. از طرفی نظارت ها هم باید کنترل شود. 
البته نظارت کار یک دستگاه نیست و همه دستگاه های اجرایی کشور به ویژه 

دستگاه قضایی باید نسبت به آن حساس باشند.«

وزیر بهداشت: امیدوارم تا آخر سال گشایش جدی ایجاد شود چراکه فرودمان باید بهتر از اوج مان باشد

کاهش سطح پوشش داروها توسط شرکت های بیمه تخلف است


