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دستاوردهای دولت یازدهم در گفت وگوی اختصاصی با محمدرضا ظفرقندی

شعیبشاهزمانی


: یکی از وعده های مهم حسن روحانی در انتخابات 
سال 92، حل مشکالت سالمت مردم بود که در قالب 
طرحی با عنوان تحول نظام سالمت اجرایی شد. وی 
به وعده  های خود در این  زمینه عمل کرد و منابع مالی 
چشمگیری به این حوزه اختصاص داد و به هرشکل ممکن 
از اجرای طرح، حمایت کرد. اما در مقام اجرا، عملکرد 
وزارت بهداشت این دولت، با انتقادات جدی از جانب 
کارشناسان مواجه شد که این نقدها همچنان ادامه دارد. اما 
سوالی که امروز در برابر کارشناسان و رسانه های تخصصی 
حوزه سالمت وجود دارد، این است که آیا عالقه مندی به 
ادامه گفتمان عقالنیت و اعتدال با انتخاب مجدد حسن 
روحانی، به این معنا است که نقدها نادیده گرفته شود؟ 
یا اینکه می توان درعین عالقه مندی به دولت، نقدهای 

دلسوزانه ای هم داشت؟ 
این پرسش را با محمدرضا ظفرقندی استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و از فعاالن سیاسی عضو انجمن 

اسالمی جامعه پزشکی در میان گذاشتیم.
: باتوجه به موفقیت چشمگیر دکتر حسن روحانی 
در آوردن حوزه سالمت به کانون توجهات دولت و 
مجلس و تأمین بخش های عمده ای از هزینه های بهداشت 
و درمان مردم از منابع دولتی در قالب طرح تحول 
سالمت، به نظر شما طرح مشکالت اجرایی و انتقاد 
از بعضی بخش های طرح تحول سالمت، در تعارض 

با منافع ملی و حمایت از دولت تدبیر و امید است؟
نکته ای که شما به آن اشاره کردید، بسیار مهم است. 
وقتی که قرار است در کشور تغییر و تحولی اتفاق بیفتد و 
برای آینده کشور برنامه ریزی شود، الزم است که همه ما 
بدانیم تکلیفمان چیست. به نظر من بهترین گزینه در این 
مقطع، واقع گرایی و داشتن یک نگاه واقعی به برنامه ها، 

طرح ها و عملکردها است.
اما در ارتباط با سؤال شما و حوزه سالمت، واقعیت 
این است که طرح تحول سالمت برای مردم، طرح بسیار 
مفیدی بوده است. درواقع هم در بُعد نظری و هم در بُعد 
عملی، جزو آرزوهای ما که بیش از 40 سال است در 
حوزه پزشکی کار می کنیم، بوده است. من از قدیم در حوزه 
پزشکی فعال بوده ام و مسئولیت های مختلفی داشته ام. رئیس 
نظام پزشکی بوده ام، رئیس دانشگاه بوده ام و ... واقعیت این 
 out of pocket است که آرزوی ما همیشه این بوده که
و آن چیزی که مردم برای سالمت می پردازند، کاهش پیدا 
کند. امروز پرداخت از جیب مردم به طور مشخص بین 
10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده است. زمانی که بنده 
رئیس نظام پزشکی بودم، به طور جدی به دنبال این بودم 
که برویم و از آقای خاتمی خواستار این شویم که سهم 
بهداشت و درمان از GDP افزایش پیدا کند. باالخره این 
برای بهداشت و درمان یک شاخص است. امروز دولت 
توانسته است سهم بهداشت و درمان از GDP را حدود 
1/8 درصد افزایش بدهد. 1/8 درصد از یک حدی که کاًل 
5/5 تا 6 درصد بوده، رقم قابل مالحظه  و مهمی است.

در بُعد نظری جناب آقای روحانی بیشترین سرمایه 
گذاری و حمایت را از حوزه سالمت و بهداشت و درمان 
کشور انجام داده و این در تمام دولت های پیشین بی سابقه 
بوده است. چه دولت هایی که ما به آنها خیلی عالقه مند 
هستیم و چه دولت هایی که به آنها عالقه ای نداریم. همچنین 
دولت توانسته حدود 21 هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت 
کشور اضافه کند. این ها شاخص هایی هستند که در بعد 

نظری می شود به آنها اشاره کرد. 
در بعد عملی و پراتیک، چیزی که من به عنوان یک 
جراح و معلم دانشگاه می بینیم، این است که امروز مریضی 
که به بیمارستان سینا در پایین شهر تهران مراجعه می کند، 
با پرداخت یک هزینه بسیار کم، خدمات درمانی با کیفیت 
بسیار باال دریافت کرده و بیمارستان را ترک می کند. خود 
من عمل هایی انجام می دهم که فقط هزینه وسایل آن عمل 
30 میلیون تومان می شود. این غیر از هزینه های مربوط 

به بستری و جراح  و امثالهم است. اما االن تمام کارهای 
مربوط به یک بیمار آنوریسم آئورت با کمتر از یک میلیون 
تومان انجام می شود. خود من حتی بیمارانی را می شناختم 
که به دلیل هزینه باالی درمان، سال ها بیماری  خودشان را 
تحمل می کردند ولی به خاطر اینکه توان پرداخت هزینه های 
درمانی خود را نداشتند، به پزشک مراجعه نمی کردند. ضمن 
این که متخصصانی که امروز در بیمارستان ها به صورت 
مقیم مشغول فعالیت هستند، کیفیت درمان را باال برده اند.
: با این حساب شما معتقدید که رئیس جمور به 
وعده های خودش عمل کرده است. آیا نقدی هم به 

طرح تحول وارد می دانید؟
آن چیزی که الزم بود آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور 
در حوزه سالمت انجام دهد، به خوبی به انجام رسیده 
است. اما در اجرا، طبیعتاً اشکاالتی هم وجود دارد. به هرحال 
هیچ دیکته ای نیست که غلط نداشته باشد. وقتی که وارد 
حوزه اجرا می شویم، قطعاً اشکاالتی به وجود می آید که 
البته هیچ ربطی هم به آقای روحانی ندارد. این اشکاالت 
برمی گردد به کسانی که قرار بوده طرح را به اجرا درآوردند.
: این اشکاالت را در کدام بخش ها می دانید و 

چگونه مرتفع می شوند؟ 
همان طور که گفتم، اشکاالتی در اجرا وجود دارد اما 
اگر  عملکرد براساس راهنماهای بالینی باشد و هزینه ها 
صرفه جویی شود، طبیعتاً آن اشکاالت هم اصالح می شوند. 
اما اگر اجرای طرح تحول سالمت بدون درنظر گرفتن 
راهنماهای بالینی باشد، نه فقط کشور ما بلکه پیشرفته ترین 
کشورهای دنیا هم از عهده آن برنمی  آیند. باالترین سهم 
سالمت از GDP را کشورهای آمریکا و کانادا دارند ولی 
وقتی نگاه می کنیم، می بینیم هزینه کردهای همان کشورها هم 
بی حساب و کتاب نیست؛ کمااینکه دیدیم طرح اوباماکر در 
آمریکا متوقف شد. بنابراین اوالً الزم است منابع سالمت، 
ثابت و پایدار شود. هر روز نمی شود در یک جایی به دنبال 
بودجه بگردیم. دوم اینکه حتماً الزم است در هزینه کرد 
همین منابع پایدار هم صرفه جویی شود. کارهای بی مورد 
نباید انجام شود. ازسوی دیگر بیمه ها هم باید کارهایی که 
با تدبیر و نظارت انجام می شود را تحت پوشش درآوردند 
و هزینه های آن را تقبل کنند. مورد دیگر هم تکمیل نظام 
ارجاع است. من فکر می کنم اگر این اصول رعایت شود، 

اشکاالت مرتفع خواهد شد. 
: درحال حاضر همین بیمه ها با مشکالت زیادی 
مواجه شده اند و پرداخت های آنها با تأخیر انجام می شود.
 ببینید. اگر دو موردی که با آن اشاره کردم، رعایت 
شود، یعنی منابع ثابت و پایداری برای حوزه سالمت 
درنظر گرفته شود و این منابع هم با رعایت صرفه جویی 

هزینه شود، دلیلی ندارد که پرداخت ها با تأخیر انجام 
شود. باالخره اینکه پرداخت ها به موقع انجام نمی شود، 
از اشکاالت طرح تحول است ولی واقعیت این است که 
اصل طرح تحول سالمت، یک طرح بی نظیر و بی سابقه 
است و من فکر می کنم یکی از خدمات ارزشمند دولت 
آقای روحانی در بُعد داخلی همین طرح بوده است. البته 

دولت، خدمات ارزشمند دیگری هم داشته است.
: لطفاً به بخشی از این خدمات اشاره کنید.

قطعاً آرامشی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و 
اجتماعی کشور برقرار کرده، جای تقدیر دارد. من یک 
معلم دانشگاه هستم. ما به جز دوره آقای خاتمی، هیچ گاه 
در دانشگاه چنین آرامشی را تجربه نکرده بودیم. فضا در 
دولت های نهم و دهم، بسیار امنیتی و ناآرام بود. این یک 
خدمت مهم است که به مردم ارائه شده است. در حوزه 
آرامش اقتصادی شما ببینید که دولت آقای روحانی باالخره 
یک ثبات اقتصادی را در کشور حاکم کرد. حتماً به خاطر 
دارید که در دولت قبلی به طور روزانه با کاهش ارزش پول 
ملی مواجه بودیم و از آن مهم تر این که حتی نمی دانستیم 
این کاهش به چه میزان است. تغییرات قیمت ارز واقعًا 
غیرقابل پیش بینی بود. در آن فضا مگر کسی می توانست 
سرمایه گذاری و کار اقتصادی درست انجام دهد؟ درحوزه 
آزادی ها هم خود شما ببینید که چقدر فعالیت فضای 
مجازی، روزنامه ها و دیگر رسانه ها نسبت به دولت قبل 

متفاوت شده است. 
درمجموع من فکر می کنم 3 کار مهم در دولت آقای 
روحانی انجام شده است. یکی از آنها بازگرداندن »آرامش« 
ایران هراسی  در داخل و خارج از کشور است. بحث 
برطرف شده است. در دولت های نهم و دهم، یک کشور 
مهم اروپایی رئیس جمهور ما را نمی پذیرفت و ما یک 
مالقات با آنها نداشتیم. اما امروز فضا باز شده است. در 
دولت آقای روحانی اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
شده است. البته وقتی که می گویم »دولت آقای روحانی«، 
منظورم مجموعه دولت است. یعنی منظورم آقای ظریف 
هم هست، آقای جهانگیری هم هست، آقای زنگنه هم 
هست و . . .  این ها افرادی هستند که در این دولت آمده اند 

و شرایط حوزه خودشان را بهتر کرده اند. 
خالصه مطلب اینکه دولت آقای روحانی در حوزه های 
»آرامش«، »آبادانی« و »آزادی« در کشور دستاوردهای  بسیار 
خوب و کارنامه موفقی داشته است و به همین دلیل ما هم 
باید سعی کنیم هرچه که در توان داریم برای ادامه پیدا 

کردن این مسیر انجام دهیم.
: چندی پیش و در فاصله چند ماه مانده به 
پایان عمر دولت یازدهم، وزیر بهداشت طی حکمی، 

تعدادی از کارشناسان و مدیران نظام سالمت کشور را 
به عنوان اعضای شورای راهبردی طرح تحول سالمت 
منصوب کرد و به آن ها مأموریت داد تا راه حل برخی 
از اشکاالتی که در همان حکم به آنها اشاره شده بود 
را مورد بررسی قرار دهند. نکته قابل توجه این بود که 
ایراداتی که در حکم وزیر بهداشت آمده بود، دقیقًا 
همان مواردی بودند که در این سه چهار سال از زبان 
منتقدان مطرح می شد ولی ما شاهد بودیم که با عناوینی 
چون »نادان«، »مغرض« و »غضنفرهایی که گل به خودی 
می زنند« با انتقادات آنها برخورد شد. تشکیل این شورای 

راهبردی را چگونه ارزیابی می کنید؟
من این اقدام را به فال نیک می گیرم. البته این اصالحات، 
خیلی زودتر از اینها هم باید آغاز می شد ولی همین 
که باالخره به نتیجه رسیده اند که این اشکاالت وجود 
شنیده  باید  نقدها  به هرحال  است.  مهم  بسیار  دارد، 
شود و اشکاالت برطرف شود و من فکر می کنم به 
بهتر بود که زودتر از  این نقطه رسیده ایم. البته قطعاً 
اینها این اتفاق می افتاد ولی مهم این است که امروز 
اتفاق افتاده است. واقعیت این است که تشکیل همین 
کمیته ها نشانه ای از عزم به اصالح است. کمیته دیگری 
هم با عنوان کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی 
تشکیل شده که من هم عضو آن هستم. قرار است در 
این کمیته راهنماهای بالینی تدوین شود. ثروتمندترین 
کشورهای دنیا که بیشترین منابع را برای حوزه بهداشت 
و درمان در اختیار دارند هم اگر براساس راهنماهای 
بالینی حرکت نکنند، نهایتاً بودجه آنها کفایت نمی کند؛ 
چه برسد به ما که بودجه محدودی در اختیار داریم. 
البته ممکن است بعضی از نقل قول ها در مواجهه با 
این  از همه مهم تر  باشد ولی  نبوده  مناسب  انتقادات 
است که شخص رئیس جمهور این کشور برای حوزه 
بهداشت و درمان اهمیت زیادی قائل است. این خیلی 
مهم است که رئیس جمهور کشور به مخارج این حوزه 
چگونه نگاه می کند؛ آن را هزینه می داند یا معتقد است 
که سرمایه گذاری برای آرامش مردم و کشور است؟ به 
نظر من دولت آقای روحانی، نگاه دوم را دارد و مشغول 

سرمایه گذاری برای آرامش مردم است.
به نظر شما با انجام اصالحات، طرح تحول سالمت 

قابلیت ادامه در دولت دوازدهم را دارد؟
من با اهتمامی که در آقای روحانی سراغ دارم و توجه 
عمیقی که ایشان به سالمت مردم دارد، فکر می کنم که با 
اصالحات و رفع اشکاالت، این طرح می تواند و باید ادامه 
پیدا کند به این دلیل که مردم مزه خوب آن را احساس 

کرده اند و بازگشت به شرایط سخت گذشته ممکن نیست.

امیرحسنخانی:

تعرفه پرستاری،  حلقه مفقوده حوزه
 

نماینده مردم فردوس در مجلس با بیان اینکه تعرفه پرستاری 
باید در جهت حمایت از این قشر مورد توجه قرار گیرد، 
گفت: »امیدواریم وزارت بهداشت هرچه سریعتر به مشکالت 

آنها رسیدگی کند.«
محمدرضا امیرحسنخانی، درباره ضرورت افزایش تعرفه 
خدمات پرستاری، افزود: »زمانی که تحولی در حوزه ای 
شکل می گیرد الزم است همه اجزای زیرمجموعه آن تحت 
تاثیر این تحول قرار گیرد حال با اجرای طرح تحول سالمت 
حوزه پرستاری نیز باید از نقاط مثبت  این طرح بهره مند 
شود.« نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: »در طرح تحول سالمت پزشکان، مراکز درمانی، 
تولیدات دارویی و دیگر موارد دیده شده است  اما بخشی 
از حوزه درمان از جمله پرستاران دیده نشده است البته 
تاحدی نسبت به گذشته وضعیت پرستاران بهتر شده است 
اما تا رسیدن به نقطه مطلوب راه نرفته زیادی وجود دارد.«

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »باید 
بازنگری در نحوه پرداخت به پرستاران از جمله حقوق یا 
دریافت کارانه صورت گیرد این درحالی است که بسیاری 
از موارد مهم در طرح تحول سالمت دیده شد اما حوزه 
پرستاری تا حدی مغفول ماند.« وی یادآور شد: »به نظر 
می رسد وزارت بهداشت نیز عزم راسخی برای حل مشکل 
پرستاران و نحوه پرداختی به این گروه از جامعه را دارد و 
امیدواریم هرچه سریعتر به مشکالت آنها رسیدگی شود.« 
امیرحسنخانی تاکید کرد: »امروزه عدم توجه کافی به 
قشر پرستار باعث شده احساس ناعادالنه بودن در نحوه 
که  ای  گونه  به  آید  پدید  پزشکان  و  آنها  بین  پرداختی 
گالیه می کنند از اینکه چرا حقوق و دریافتی پزشکان تا 
حد زیادی افزایش یافته اما پرستاران همچنان با مشکالت 

دست وپنجه نرم می کنند.«
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
گفت: »پرستاران نباید فراموش شوند و اگرچه پزشکان در 
درمان موثر هستند اما بدون شک بدون مراقبت مناسب از 

بیمار فعالیت پزشک بی نتیجه خواهد ماند.«

عابدی:

 یک سوم بودجه طرح تحول 
صرف هزینه های جاری شده است

اینکه  بیان  با  بهداشت و درمان مجلس  عضو کمیسیون 
هزینه های  صرف  تحول  طرح  بودجه  سوم  یک  حدود 
جاری شده است، گفت: »مابقی صرف ساخت، نوسازی 

و توسعه مراکز درمانی و آموزشی شده است.«
حیدرعلی عابدی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه 
برای طرح تحول  میلیارد  اخیر 130 هزار  طی سه سال 
سالمت هزینه شده است، با بیان اینکه خدمات ارائه شده 
در نظام سالمت تعرفه مشخص و معینی دارد، گفت: »به 
طور قطع اکثر طرح های اجرایی دارای نواقص و ایراداتی 
است و نمی توان منکر این موضوع شد و باید به دنبال 
راهکارهایی برای مدیریت بهتر هزینه ها باشیم اما این مبلغ، 

مبلغ بسیار باالیی بوده و مورد تأیید نیست.«
با  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
تاکید بر اینکه حدود یک سوم درصد بودجه طرح تحول 
سالمت صرف هزینه های جاری مانند دستمزد، حقوق و 
مزایا  شده است، یادآور شد: »مابقی به عنوان تملک و 
دارایی یعنی بابت ساخت، نوسازی، توسعه بیمارستان ها، 
مراکز درمانی و آموزشی خانه های بهداشت خرید تجهیزات، 
آمبوالنس  خرید  و  دانشگاه ها  توسعه  درمان،  تشخیص 
هزینه شده که این نوع هزینه ها سرمایه گذاری محسوب 
شده و توسعه، تکامل کشور و افزایش رضایتمندی مردم 

را به دنبال دارد.«
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه خدمات ارائه شده به مردم در طرح تحول سالمت 
بی نظیر بوده و این طرح یکی از آرمان های امام ) ره ( و 
مقام معظم رهبری، است، ادامه داد: »البته تعیین بودجه برای 
سالمت ملت یکی از وظایف اصلی مجلس و دولت بوده 
و دولت تأمین سالمت مردم را بر عهده دارد؛ در دولت 
یازدهم به این هدف و آرمان دست یافتیم بنابراین نوع 
خدماتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پوشش می دهد قابل قبول و خدمات پیشگیری و درمان 
به صورت جامع و فراگیر به مردم ارائه شد و ایرادی در 

نحوه هزینه کرد منابع طرح تحول نیست.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
با یادآوری مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از طرح 
کمیسیون  در  تفحص  و  »تحقیق  افزود:  تحول سالمت، 
بهداشت به دقت بررسی و متوجه شدیم محاسبات انجام 
شده و هزینه های پرداخت شده بسیار روشن و شفاف و 
جای ابهام ندارد بنابراین نمایندگان در جلسه علنی امروز 
تأیید  مورد  تفص  و  تحقیق  و  تأیید  را  کمیسیون  نظریه 

نمایندگان قرار نگرفت.«

خانهملت

یک نماینده مجلس گفت: »برای اجرای کامل نظام ارجاع در کشور، همکاری دو 
سویه مردم و مسئوالن امری مهم و ضروری است.« به گزارش سپید، عباسعلی 
پوربافرانی در برنامه نیم نگاه شبکه رادیویی سالمت با اشاره به اینکه وزارت 
بهداشت به تنهایی نمی تواند نظام ارجاع را اجرا کند، افزود: »وظیفه ای که در حوزه 
سالمت محول می شود، وظیفه ای همگانی و دو طرفه است. بدین معنا که اگر 
بخواهیم فقط دستگاه های اجرایی را متولی امر سالمت کنیم و مردم همکاری الزم 
را نداشته باشند، موفق عمل نخواهیم کرد.« وی اظهار داشت: »متولی اصلی در حوزه 
سالمت و سیاست گزار در این زمینه، وزارت بهداشت است که باید خدمات را ارائه 
دهد و نظارت داشته باشد. البته ممکن است بخشی از خدمات را به بخش های 

خصوصی واگذار کند.« این نماینده مجلس با بیان اینکه همه باید همکاری کنند تا 
نظام ارجاع، اجرایی و عملیاتی شود، گفت: »قطعاً برای تحقق این امر، بسیاری از 
دستگاه های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش که سهم عمده ای می تواند 
در حوزه سالمت داشته باشد، باید به عنوان همکار در نظر گرفته شوند.« وی ادامه 
داد: »سازمان های تابعه یا سازمان های همکار مانند سازمان نظام پزشکی و بیمه ها 
در بستر سازی اجرایی شدن نظام ارجاع وظیفه خطیری دارند. وزارت بهداشت 
به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.« پور بافرانی در ادامه تصریح کرد: »اگر 
همکاری دستگاه ها و سازمان های دیگر و حتی مردم نباشد، سیستم نظام ارجاع 
همان طور که در سال های گذشته هم وجود داشته است، اجرایی و عملیاتی نخواهد 

شد. از این رو امیدواریم که بستر الزم از جهت زیرساخت های الکترونیک که حتمًا 
باید وجود داشته باشد، فراهم شود.« وی تاکید کرد: »واقعیت امر این است که اگر 
نظام ارجاع بر اساس سطح بندی که تعریف شده است، به اجرا درآید، مصداق 
کامل اقتصاد مقاومتی خواهد بود چون درحال حاضر در بسیاری از حوزه ها منابع 
خود را تلف می کنیم.« این نماینده مجلس در پایان اظهارداشت: »به طور نمونه 
یک بیمار برای تشخیص بیماریش تمامی خدمات کلینیکی را دریافت می کند در 
صورتی که به هیچ کدام از این خدمات نیاز ندارد و این هدر دادن هزینه و سرمایه 
است که دالیل مختلفی دارد. یکی نقش مردم و دیگری نقش دستگاه های نظارتی 

بر واحدهای خدماتی است تا خدمات با کیفیت ارائه شود.«

پوربافرانی:

نظام ارجاع؛ مصداق کامل اقتصاد مقاومتی

»آرامش«، »آبادانی« و »آزادی«؛ هدیه حسن روحانی به مردم
اصل طرح تحول سالمت، بی نظیر و بی سابقه است

 بهنام موذن


