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انتظارات از دولت دوازدهم گزارش خبری 

ضرورت تغییر رویکرد درمان محوری به بیمه محوری 
  رضا کاشف

 کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی
برای بحث درباره اولویت های حوزه رفاه و تامین اجتماعی 
در چهار سال آینده و انتظارات از دولت آینده ابتدا باید 
پیشینه ای از موضوع در اختیار داشت. به ویژه آنکه اتفاقاتی 
که در دولت های گذشته رخ داد تاثیرات شگرفی بر حوزه 
رفاه و تامین اجتماعی بر جای گذاشت و در بلندمدت نیز 
خطری جدی برای صندوق های بازنشستگی به همراه دارد. 
به نظرم  وضع صندوق های بازنشستگی مانند بالیی بود 
که بر سر دریاچه هورالعظیم آمد و دولت یازدهم وارث 
ریزگردهای آن شد. حوزه بازنشستگی اثرات بلندمدتی 
دارد که به راحتی نمی توان اثرات آن را در کوتاه مدت 
ارزیابی کرد. تا قبل از دولت نهم کلیه بدهی دولت به 
تامین اجتماعی حدود ٤ هزار میلیارد تومان بود اما تا پایان 
دولت دهم، مطالبات این سازمان رشدی سرسام آور را 
تجربه کرد که اگر به قیمت امروز معادل سازی شود، سونامی 
عظیمی را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد. 
اولین انتظار از دولتمردان دوازدهم این است که اثرات 
تصمیماتی را که در دولت های نهم و دهم گرفته شده 
تحلیلی دقیق و واقع بینانه کنند تا مانند پدیده ریزگردها 

مردم را غافلگیر و گرفتار نکند.
بنابراین حوزه صندوق های بازنشستگی نیازمند تدابیری 
بالقوه برای  خاص است. بحران این نهادها تهدیدی 
آحاد جامعه است و به عبارتی شرایطی شبیه به اوضاع 
دریاچه ارومیه در اوایل دولت یازدهم دارند که اگر به موقع 
برای احیای آنها تدبیری اندیشیده نشود، شوره زاری را 
در اطراف پخش خواهند کرد که به راحتی جبران پذیر 
نیست. موضوع دیگر نوع نگاه به جایگاه صندوق های 
بازنشستگی در دستیابی به توسعه است. صندوق های 
بازنشستگی و تامین اجتماعی ضربه گیرهای توسعه شناخته 
می شوند اما متاسفانه نگاهی در میان لیبرال های اقتصادی 
به سرعت در حال گسترش است که سازمان تامین اجتماعی 
را یکی از موانع اصلی توسعه نیافتگی قلمداد می کند. از 
همین رو انتظار می رود دولت به طور جدی بر چنین 
گفتمانی تجدیدنظر کند و نگاه تولید و کارمحور را بر 
نگاه سوداگرانه غالب کند. این نکته البته درباره عرصه های 
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی نیز صدق می کند 
و الزم است دولت به تفاوت ها و مرزهای این نهادها 

با سایر بازیگران اقتصادی آگاه باشد و شرایط را برای 
فعالیت توام با خلق ارزش افزوده بیشتر صندوق ها مهیا 
کند. موضوع دیگر نوع نگاه و رویکرد دولت به مقوله 
بهداشت و درمان است. با برنامه ریزی ها و منابع مالی 
زیادی که در حوزه بهداشت و درمان هزینه شد، تغییراتی 
چشمگیر ایجاد شد اما به نظر می رسد این روش در دولت 
دوازدهم به علت ناپایداری در منابع پیش بینی شده و... 
کارایی نداشته باشد. از همین رو ضروری است که دولت 
آینده قدری از توجه به مقوله درمان و درمان محوری به 
بیمه درمان تغییر رویکرد دهد و به صندوق های بیمه ای 
به چشم صندوق توزیع پول نگاه نکند. بیمه های درمانی 
مکانیزم های تعریف شده و استانداردی دارد و در دولت 

آینده نیز تقویت نگاه تخصصی به بیمه یکی از کلیدی ترین 
بازوهای کنترلی دولت و آحاد جامعه است. تغییر در 
سازوکارهای فعلی و ارتقای سطح بیمه درمان به دانش 
تخصصی نیاز دارد و الزم است متخصصان اقتصاد سالمت 
و بیمه ای به تصمیم گیری و مدیریت صندوق های بیمه 
درمان ورود پیدا کنند. نکته دیگر تجمیع و هدایت بودجه 
به بیمه شدگان تامین اجتماعی است. الزم است سازوکاری 
فراهم شود تا تعهدات دولت به صورت جاری به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت و از انباشته شدن آنها جلوگیری 
شود. از آن سو نیز طبق برنامه ششم توسعه دولت هرساله 
باید 10 درصد از بدهی های خود را به تامین اجتماعی 
پرداخت کند. بنابراین ضروری است در آینده دو جریان 

کامل نقدینگی به سمت سازمان تامین اجتماعی سرازیر 
شود تا نگرانی ها بابت خشک شدن ذخایر این صندوق 
برطرف شود. مسئله دیگر اجتناب از نگاه سیاسی به 
صندوق های بازنشستگی است. سال هاست کارشناسان 
فریاد می زنند تامین اجتماعی منطقه ای سفید و بی طرف 
است و به هیچ عنوان نباید محل بده بستان ها و منازعات 
سیاسی و جناحی شود. این رویه باید در دولت آینده نیز 
پی گرفته شود و از آن سو نیز مدیرانی حرفه ای و آشنا 
به سازوکارهای بیمه ای و تعهدات بلندمدت بر سر کار 
بیایند که این نهادهای پیچیده را از کارکردهای حیاتی 
خود باز ندارند و اهداف ترسیم شده برای صندوق ها را 

عملی سازند.
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بیماری های قلبی، عروقی و سرطان ها 
مهمترین علل مرگ زنان ایرانی

ایسنا: مطهره عالمه، رئیس اداره سالمت زنان و میانساالن وزارت 
بهداشت درباره وضعیت شاخص های شیوه زندگی و اولین علت 
مرگ و میر زنان و همچنین اقدامات این وزارتخانه برای تامین سالمت 
زنان گفت: »در حال حاضر بیماری های قلبی، عروقی و سرطان ها 
مهمترین علل مرگ زنان ایران  محسوب می شود. سرطان پستان 
نیز در میان سایر سرطان ها جزو اولین عامل مرگ زنان محسوب 
می شود. البته سرطان روده بزرگ هم در زنان و در مردان آمار باالیی 
در میان مرگ ناشی از سرطان ها دارد. سرطان دهانه رحم نیز با فاصله 
زیادی از این دو سرطان، یکی از علل مرگ ناشی از سرطان هاست. 
این درحالیست که هر سه سرطان مهم قابل پیشگیری،   تشخیص 
زودهنگام و درمان به موقع هستند که البته در برنامه سالمت بانوان 
ایران مورد توجه قرار گرفته اند.« وی ادامه داد: »خطرات باروری، 
سالمت استخوانی - عضالنی و سالمت روانی آنان نیز  به عنوان 
مهم ترین علل ناتوانی زنان محسوب می شود. بیشترین مشکلی که زنان 
ایران با آن مواجه هستند، شیوه زندگی کم تحرک و تغذیه نامطلوب 
آنان است که عامل خطر علل مرگ و ناتوانی آنان است. توجه به 
این موضوع مهم یعنی بهبود شیوه زندگی بهترین راه برای پیشگیری 
از همه مشکالت سالمت زنان ایران است. به همین جهت محور 
برنامه های بهداشتی زنان در دوره باروری و یائسگی در اداره سالمت 
میانساالن، تالش برای بهبود شیوه زندگی آنان است. همچنین خطر 
سنجی بیماری های قلبی عروقی و سرطان های مهم نیز به همین منظور 
انجام می شود. ارائه مشاوره و عالوه بر خدمات مورد نیاز آنان، آموزش 
انفرادی زنان و آموزش عمومی آنان در کمپین های سالمت به ویژه 
کمپین سالمت زنان نیز بخش دیگری از این برنامه است.« رئیس 
اداره سالمت زنان و میانساالن وزارت بهداشت درباره آخرین برنامه 
وزارت بهداشت در حوزه سالمت زنان نیز بیان کرد: »در حال حاضر 
برنامه هایی مانند تن سنجی برای اندازه گیری قد و وزن و دورکمر 
و محاسبه BMI، تعیین اضافه وزن، چاقی، چاقی شکمی،  بررسی 
الگوی تغذیه برای بررسی مصرف گروه های غذایی هرم و عادات 
غذایی مانند فست فود، نوشیدنی گازدار، نمک، روغن مصرفی و 
آموزش و مشاوره برای بهبود آن توسط کارشناسان تغذیه جزیی از 
بسته خدمات نوین  سالمت زنان 30 تا 60سال است.« وی ادامه 
داد: »تجویز و آموزش نحوه مصرف مکمل ویتامین دی،  بررسی 
فعالیت جسمانی و آموزش و مشاوره برای بهبود آن، بررسی مصرف 
دخانیات، آموزش و ارجاعات الزم و غربالگری مصرف الکل و مواد 
مخدر و داروهای روانگردان و در صورت مصرف تعیین نوع ماده 
مصرفی نیز در این بسته گنجانده شده است. همچنین تالش کردیم 
خدمت ارجاع به روانشناس جهت غربالگری تکمیلی و در صورت 
مثبت بودن غربالگری اولیه را نیز انجام دهیم. به منظور غربالگری  
سالمت روان بررسی دیسترس روانشناختی توسط پرسشنامه کستلر 
و ارائه مشاوره توسط کارشناس سالمت روان انجام می شود. همچنین 
انجام خطرسنجی حوادث قلبی عروقی و  ارائه بازخورد مناسب به 
مراجعه کننده و اقدام متناسب با درجه خطر از جمله تجویز داروهای 
پیشگیری کننده را جزو این خدمات قرار داده ایم.« به گفته عالمه، 
بررسی سوابق فردی و خانوادگی، عالئم و عوامل خطرسرطان روده 
بزرگ، غربالگری سل در افراد دارای عالئم، بررسی اعضای خانواده 
فرد مبتال به هپاتیت، بررسی تاریخچه و شرح حال  باروری و بررسی از 
نظر رفتارهای پرخطر و وجود عفونت آمیزشی و ایدز در فرد و همسر 
یا شریک جنسی وی نیز در این بسته خدمتی که در نظام بهداشتی 
کشور ارائه می شود، گنجانده شده  است. رئیس اداره سالمت زنان و 
میانساالن وزارت بهداشت در ادامه تعداد دیگری از این خدمات را 
معرفی کرد و گفت: »با توجه به اینکه سرطان پستان جزو رتبه های 
باالی ابتال به انواع سرطان در کشور است، غربالگری سرطان پستان 
در این برنامه دیده شد. همچنین به منظور بررسی میزان در معرض 
قرار گرفتن خشونت خانگی، غربالگری این آسیب بر اساس پرسشنامه 
HITS و ارجاع به روانشناس در صورت غربالگری مثبت صورت 
می گیرد. بررسی از نظر وجود خونریزی های غیر طبیعی رحمی، 
عالئم و عوارض  یائسگی ویژه زنان ٤۵ تا 60 سال، روابط زناشویی 
و اختالل عملکرد جنسی، عالئم و نشانه ها برای تشخیص زودهنگام 
سرطان دهانه رحم، معاینه ژنیکولوژی  از نظر بررسی وجود زخم 
تناسلی و نمای غیر طبیعی سرویکس، عفونت های آمیزشی، ضایعات 
خونریزی دهنده، مشکالت یائسگی و مشاهده نتایج پاراکلینیک و ارائه 
خدمات مشاروه ای به مراجعین در صورت نیاز،   در برنامه سالمت 

زنان تدارک دیده شده  است.«

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران گفت: »تکمیل 
چرخه بهره برداری از مراکز جامع اهدای خون در استان های کشور، 
بین  از  را  به واردات پالسمای خارجی و مشتقات دارویی آن  نیاز 
می برد.« بهادر کاظمی در مراسم افتتاح مرکز جامع اهدای خون استان 
گلستان در گرگان اظهار کرد: »هم اینک ایران نیازی به وارد کردن 
اما کمبود پالسما به عنوان  نیازهای داخلی ندارد  خون برای تامین 
یک نیاز مهم دارویی همچنان در کشور احساس می شود.« وی بیان 
کرد: »نیاز پالسمای کشور 600 هزار لیتر در سال است که 200 هزار 
لیتر توسط سازمان انتقال خون، 200 هزار لیتر توسط شرکت های 
خصوصی تولید و بقیه از شرکت های معتبر خارجی به کشور وارد می 
شود. معاون سازمان انتقال خون ایران افزود: »با برنامه ریزی وزارت 
بهداشت و سازمان انتقال خون از طریق راه اندازی مراکز جامع اهدای 
خون در همه استان های کشور، این نیاز مهم تا 2 سال آینده برطرف و 
واردات پالسما و مشتقات دارویی آن به طور کامل قطع خواهد شد.«

کاظمی بیان کرد: »ایران تجربه خوبی از ورود پالسماهای خارجی 
ندارد زیرا اوج مشکالت بهداشتی که کشور گرفتار آن شد ناشی از آن 
بوده و یکی از آسیب های ورود پالسماهای آلوده به کشور در سال 
های گذشته ، ورود موج بیماری های نوظهور و غیربومی بود.« وی 
افزود: »وزارت بهداشت با برنامه ریزی و تالش برای واردات پالسما از 
شرکت های معتبر ، از ادامه روند نامناسب ورود پالسماها و مشتقات 
دارویی آلوده به کشور جلوگیری کرد که امیدواریم با خودکفایی در 
تولید این محصول ، اندک دغدغه های این بخش در میان مردم و 

مسئوالن برطرف شود.«

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: »مراکز 
جامع انتقال خون در سه محور اهدای خون، تولید پالسما صنعتی، 
پالکت وسلول های بنیادی فعالیت می کنند و با توجه به سیاستگذاری 
سازمان ، تولید پالسمای صنعتی را هدف قرار می دهند.« وی گفت: 
»بهره برداری از 1۵ مرکز جامع اهدای خون طی یک سال ، سیاست 
سازمان انتقال خون بود که مرکز جامع گرگان به عنوان دهمین مرکز 
امروز فعالیت خود را آغاز کرد.« کاظمی در ادامه بر لزوم توسعه مراکز 
تنها مراکز  تاکید کرد و گفت: »گرگان و ساری،  خون گیری کشور 
استان های کشور هستند که فقط یک مرکز برای دریافت خون اهدا 
کنندگان دارند.« وی بیان کرد: »همه مراکز استان های کشور چندین 
مرکز خونگیری دارند که در این دو شهر نیز باید با تعامل بیشتر با 

راه  زمینه  ، فرصت و  استانی  مسئولین شهری و 
اندازی مراکز جدید فراهم شود.«

معاون سازمان انتقال خون به پاسخگویی 
کامل به نیازهای خونی بیمارستان های 

کشور اشاره کرد و گفت: »هم اینک 
100 درصد نیازهای خونی کشور 
باکیفیت  با خون های  در داخل و 
باالی داخلی تامین می شود و هیچ 

درخواست خون یا فرآوردهای آن بی 
پاسخ نمی ماند.« مدیرکل انتقال خون گلستان هم 

گفت: »مرکز جامع اهدای خون استان عالوه بر دریافت 
خون، قابلیت دریافت پالسما، پالکت و سلول های بنیادی 

را هم دارد و می تواند نیاز استان به این بخش های مهم را برطرف کند.«
میرمحمدعلی حسینی اظهار کرد: »برای تجهیز این مرکز به 10 تخت 
خونگیری با دستگاه های مخصوص دریافت پالسما و پالکت، 6 میلیارد 
ریال و برای تکمیل و ترمیم ساختمان این مرکز هم یک میلیارد و 
200 میلیون ریال از طرف سازمان انتقال خون هزینه شد.« وی استقبال 
گلستانی ها از اهدای خون را مطلوب بیان کرد و افزود: »سال گذشته 
بیش از ۵0 هزار گلستانی بخشی از خون خود را برای مصرف بیماران 
نیازمند این ماده حیاتی اهدا کردند که از این خون های دریافتی، 30 
هزار پالسما برای شرکت های پاالیشگر ارسال شد.« مدیرکل انتقال 
خون گلستان افزود: »گلستان 9 مرکز ثابت و سیار خونگیری دارد 
که بزرگترین مشکل در فرایند جذب اهداکنندگان خون در استان، 

کمبود فضای فیزیکی و نبود مراکز ثابت 
است.«

معاون انتقال خون: انتقال خون
مراکز جامع اهدای خون، نیاز به واردات پالسما را از بین می برد


