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در سومین کنگره کشوری اقتصاد سالمت مطرح شد
سومین کنگره کشوری اقتصاد سالمت با 
هدف مستندسازی در این حوزه و ایجاد 
زبان مشترک میان ذینفعان حوزه سالمت 

برگزار شد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی  در این کنگره باتاکید 
بودجه حوزه سالمت گفت:  افزایش  بر 
»هدف ما این است که برای حوزه سالمت 

منابع پایدار ببینیم.«
با  یوسفی  همایون  ایسنا،  گزارش  به 
در  موجود  خألهای  از  یکی  اینکه  بیان 
حوزه سالمت بحث اقتصاد سالمت است، 
گفت: »اگر بخواهیم با نگاه توسعه پایدار به 
حوزه های مختلف بنگریم، حوزه سالمت 
یکی از حوزه هایی است که باید توسعه 
یابد. البته باید توجه کرد که برای توسعه 
سایر  توسعه  نیازمند  سالمت  حوزه  در 
باید  اساس  این  بر  هستیم.  هم  بخش ها 
توسعه  به  منجر  بخشی نگری  که  بدانیم 
پایدار در سطح کالن کشور نمی شود. بلکه 
حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و ... 
باید متناسب با هم توسعه پیدا کنند.« وی با 
بیان اینکه اقتصاد سالمت به نحوی منطبق 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی است،  افزود: 
»باید توجه کرد که یکی از نکات مهم در 
حوزه سالمت توجه به بحث پیشگیری 
متاسفانه  که  است  حالی  در  این  است. 
کشورهای  در  پیشگیری  حوزه  شاهدیم 
جهان سوم کمتر مورد توجه قرار می گیرد و 
برنامه ریزی مناسبی برای آن انجام نمی شود. 
خوشبختانه در حال حاضر با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت به عنوان پروژه اصلی 
رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید اقدامات 
خوبی در این حوزه انجام شده اما با این 
حال به حوزه اقتصاد سالمت و پیشگیری 

توجه کمتری شده است.«
یوسفی با بیان اینکه به دلیل محوریت 
درمان، بحث پیشگیری حلقه مفقوده طرح 
گفت:  است،  بوده  سالمت  نظام  تحول 
در  صرفه جویی  ماست،  مد نظر  »آنچه 
منابع و مصارف نیست، بلکه بحث ما در 
راستای مدیریت مناسب منابع است. یکی 
از مشکالت طرح تحول نظام سالمت بحث 
مدیریت منابع و مصارف است و علی رغم 
رضایت خوبی که اجرای این طرح در جامعه 
ایجاد کرده اما چون نتوانستیم منابع پایدار 
برایش تعریف کنیم و اقداماتی چون پزشک 
خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک 
را پیش بریم، این طرح با چالش عمیق 
کمبود منابع مواجه شده است. بنابراین اگر 
بخواهیم نسخه ای واحد برای طرح تحول 
سالمت ببینیم، شاخصه این نسخه، بحث 
اقتصاد سالمت است.« وی با بیان اینکه 
حجم زیادی از مشکالت و هزینه های حوزه 
سالمت به دلیل افزایش بروز بیماری های 
تغییر سبک  از  ناشی  غیرواگیر است که 
زندگی بوده است، گفت: »این در حالی 
است که بسیاری از مردم هم از بیماری 
خود خبر ندارند و به همین دلیل هزینه های 
زیادی به سیستم سالمت وارد می شود.«

از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  یوسفی 
مشکالت ما در حوزه سالمت در حوزه 
داروخانه هاست،  و  دارو  توزیع  و  تولید 
گفت: »3۰ درصد هزینه های سالمت در 

حوزه دارو صرف می شود و در حال حاضر 
شرایط به گونه ای است که اگر مدیریت 
نشود، مشکالت زیادی خواهیم داشت. 
بنابراین یکی از مسائلی که می تواند در این 
حوزه کمک کند توجه به بحث پیشگیری 

از بیماری های غیرواگیر است.«
و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
درمان مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم 
آمادگی مجلس برای همگام شدن در حوزه 
اقتصاد سالمت گفت: »شاخصه های توسعه 
سالمت در کشور ما رو به رشد بوده اما این 
رشد با شاخصه های اصلی نظام سالمت 
چندان منطبق نیست و شاید علتش این 
نظرات  از  این حوزه  در  کمتر  که  است 
کارشناسان استفاده کرده ایم. من می بینم که 
بنیه تصمیم گیری ما براساس کار کارشناسی 
نیست، بلکه بر اساس رایزنی هایی است که 
انجام می شود. مشکل دیگر هم این است 
که سیاست کمی وارد این حوزه شده و 
باید بدانیم که ورود سیاست به حوزه هایی 
چون آموزش، سالمت و ... تصمیمات را 

از نظرات کارشناسی دور می کند.«
بیمه ها  اینکه  بیان  با  ادامه  یوسفی در 
جزئی از اقتصاد سالمت بوده و نیازمند 
اصالح ساختاری هستند، گفت: »دولت و 
مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده اند. 
چرا که اگر مشکالت بیمه ای را اصالح 
نکنیم مشکالت حوزه سالمت همچنان 
این  بخواهیم  اگر  بنابراین  پابرجاست. 
مشکالت را به صورت اصولی حل کنیم 
باید ساختار بیمه را اصالح کنیم.« وی در 
ادامه با اشاره به بودجه حوزه سالمت در 
سال 9۷ گفت: »در این زمینه در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در حال بررسی 
هستیم. البته برای سال 9۷ در این حوزه 
حال  عین  در  داشته ایم.  بودجه  افزایش 
هدف مان این است که برای حوزه سالمت 

منابع پایدار ببینیم.«

بیماری های غیرواگیر، هزینه ساز 
در حوزه سالمت

رئیس بنیاد امور بیماری های خاص هم 
در این کنگره با بیان اینکه یکی از معضالت 
اصلی ما در کشور بحث اقتصاد است که 
اقتصاد سالمت هم بخشی از آن محسوب 
می شود، گفت: »علم اقتصاد چهارچوبی 
را برای تخصیص منابع جهت رفاه حال 
مصرف کنندگان ایجاد می کند اما باید بدانیم 
که منابع محدود و مصارف نامحدود است. 
بنابراین باید از منابع محدود به گونه ای 
استفاده شود که هم عدالت اجتماعی شکل 
گیرد و هم رفاه را برای جامعه رقم بزنیم.« 
وی افزود: »متاسفانه کشور ما به واسطه 
سال هایی که دچار تحریم شد با مشکالت 
متعددی مواجه شده و به همین دلیل نیازمند 
استفاده بهینه از منابع هستیم. در عین حال 
وقتی از اقتصاد سالمت صحبت می شود 
همه نگاه ها به سمت درمان می رود. این 
به  باید  درمان  کنار  در  که  حالیست  در 
بحث پیشگیری نیز توجه کرد. درمان فقط 
ساخت بیمارستان، تهیه دارو و ... نیست. 
یکدیگر  کنار  در  مسائل  این  همه  بلکه 

قرار می گیرند.«
بیان  با  رفسنجانی  هاشمی  فاطمه 
اینکه وزارت بهداشت و آکادمی اقتصاد 
که  است  افرادی  نیازمند وجود  سالمت 
دانش مدیریت منابع مالی و انسانی داشته 
باشند، اظهار کرد: »یکی از محل های ایجاد 
بروز  افزایش  سالمت  حوزه  در  هزینه 
دنیا 3۰  بیماری های غیرواگیر است. در 
درصد از مراجعینی که به پزشک می روند 
نیز 6۰  ایران  ارتباط دارند. در  با دیابت 
درصد افراد دیالیزی مبتال به دیابت بوده اند 
که بیماری شان تحت کنترل قرار نگرفته 

است. بنابراین افراد فعال در آکادمی اقتصاد 
سالمت باید به طور دقیق مولفه های مربوط 

به اقتصاد سالمت را اجرا کنند.«
وی با بیان اینکه ابتدا باید ببینیم واقعیت 
حال حاضر در کشور در این حوزه چگونه 
است و شرایط مطلوب را هم ترسیم کنیم، 
گفت: »بر این اساس برای رسیدن به شرایط 
مطلوب باید برنامه ریزی کنیم و این برنامه ها 

را به سیاستگذاران ارائه دهیم.«
دکتر  مراسم  این  از  دیگر  بخشی  در 
کشوری  کمیته  دبیر  سلیمانی  فاطمه 
تجویز و مصرف منطقی دارو نیز گفت: 
»هدف آکادمی از برگزاری این دوره ها و 
شکل گیری فضایی با عنوان آکادمی اقتصاد 
بود که  نیاز و خالیی  مبنای  بر  سالمت 
در کشور در این حوزه وجود داشت که 
مهمترین آن عدم دسترسی به مستندات 
بتوان  آن  اساس  بر  که  بود  شواهدی  و 
وی  گرفت.«  اثربخش  هزینه  تصمیمات 
برگزاری  از  کلی  هدف  دو  به  اشاره  با 
»پرداختن  گفت:  سالمت  اقتصاد  کنگره 
ایجاد  و  موجود  شواهد  مستندسازی  به 
زبان مشترک بین ذینفعان مختلف حوزه 
سالمت از جمله اهداف ما در برگزاری این 
کنگره بوده است. ما در یک سال گذشته 
نشست ها و کارگاه های مختلفی را برگزار 
کردیم و دو نشست هم درباره هزینه و 
دسترسی به خدمات سالمت برگزار شده 
است. بعد از این نشست ها متوجه شدیم که 
محدودیت منابع از یک سو و افزایش طول 
عمر، بروز بیماری های نوپدید و درمان های 
گران قیمت از سوی دیگر می طلبد که به 
صورت هزینه اثربخش و با هدف دسترسی 
به عدالت، منابع را مدیریت کنیم. بنابراین 
در این کنگره تمرکزمان بر بحث مدیریت 

هزینه ها در حوزه سالمت است.«

۷۶ درصد بار بیماری های ایرانیان 
مربوط به بیماری های غیرواگیر 

است
بیماری های  مدیریت  دفتر  معاون 
اینکه  بیان  با  بهداشت  غیرواگیر وزارت 
۷6 درصد بار بیماری ها در کشور به دلیل 
بیماریهای غیرواگیر است، گفت: »جمعیت 
کشور ما در حال سالمند شدن است و 
بیماری های غیرواگیر هم اغلب در سنین 
میانسالی عوارض خود را نشان می دهند 
و هزینه های زیادی را به سیستم سالمت 
تحمیل می کنند.« علیرضا مهدوی هم در 
سالمت  اقتصاد  کشوری  کنگره  سومین 
از  غیرواگیر  »بیماری های  اظهارکرد: 
علل اصلی مرگ و میر در دنیا محسوب 
مهمترین  اینکه  بیان  با  وی  می شوند.« 
بیماری های غیرواگیر شامل بیماری های 
قلبی، عروقی، دیابت، سرطان و بیمارهای 
مزمن تنفسی می شود، گفت: »علت عمده 
این بیماری ها شرایط محیطی و تغییر سبک 
زندگی است. نکته مهم در زمینه بیماری های 
غیرواگیر پیشگیری از بروز آن ها است و به 
این صورت می توانیم بسیاری از هزینه ها 

را در حوزه سالمت کاهش دهیم.«
اینکه جمعیت کشور  بیان  با  مهدوی 
ما در حال سالمند شدن است و میانگین 
سنی کشور از 3۰ سال گذشته است، اظهار 
بیماری های  که  حالیست  در  »این  کرد: 
سنین  در  عوارضشان  اغلب  غیرواگیر 
میانسالی نشان می دهند و هزینه های زیادی 
را به سیستم های سالمت تحمیل می کنند. 
بنابراین باید برای جلوگیری از این هزینه ها 
روی پیشگیری از این بیماری ها کار کنیم 
و یکی از اقدامات مهم برای پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر جلوگیری از عوامل 
بروز آنها مانند کم تحرکی و مصرف سیگار 

است.«

مدیرعامل سازمان انتقال خون وضعیت بودجه ای این سازمان در الیحه 
بودجه 9۷ را تشریح کرد.

علی اکبر پورفتح اهلل با بیان اینکه یکی از تالش های سازمان انتقال خون 
برای ورود به فعالیت های نوین و حرکت در مرزهای دانش در زمینه طب 
انتقال خون است، گفت: »بر این اساس برنامه های متعددی را در سازمان 
انتقال خون اجرا کردیم تا همتراز انتقال خون های پیشرفته دنیا باشیم؛ چراکه 

لیاقت و استعداد آن را در کشور داریم.« وی با بیان اینکه بر این اساس 
برنامه هایی مانند مدیریت خون بیمار، فرهنگ سازی اهدای پالسما و پالکت 
و اقتصاد انتقال خون را اجرا کرده و آنها را ادامه می دهیم، افزود: »البته باید 
توجه کرد که اجرای این برنامه ها طبیعتا به میزان منابع مان گره می خورد و 
ما باید بدانیم که منابع سازمان چقدر است تا روی آن سرمایه گذاری کنیم. 
بر این اساس یکی از بحث هایی که با سازمان مدیریت برنامه و بودجه 
داشتیم این بود که درآمد سازمان انتقال خون، درآمد اختصاصی شده و 

درآمد سازمان را به چشم درآمد عمومی دولت نگاه نکنند.«
پورفتح اهلل ادامه داد: »مفهومی ندارد بخشی که کار خدمات سالمت را 
انجام می دهد، برای دولت درآمدزا باشد. باید توجه کرد که اگر درآمد 
اختصاصی مان در اختیار خودمان باشد، می توانیم برنامه ریزی های الزم برای 
پیشرفت اقدامات مان را انجام دهیم. بنابراین تقاضایی که ظرف چند سال 
اخیر از سازمان مدیریت داشتیم و متاسفانه عملیاتی نشده است، اختصاص 
درآمد سازمان انتقال خون به این سازمان و هزینه شدن این درآمدها در 
فعالیت های سازمان انتقال خون بوده است که متاسفانه علی رغم اینکه بدنه 
کارشناسی سازمان مدیریت و مدیران آن کامال با این مسئله موافق بودند، 
اما در الیحه بودجه این مسئله عملیاتی نشد و درآمد سازمان همچنان 

درآمد عمومی است.«
مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه امیدواریم با نگاه مجلس 
بتوانیم درآمد سازمان را اختصاصی کنیم تا هم بتوانیم فعالیت های نوین مان 
را انجام داده و در عین حال به تدریج بتوانیم چرخه انتقال خون را بر 
مبنای اقتصاد انتقال خون اداره کنیم، گفت: »در حال حاضر 1۰۰ درصد 
درآمد اختصاصی سازمان انتقال خون، عمومی است که 6۰ درصد آن به ما 
بازمی گردد. البته همین میزان هم به طور کامل عملیاتی نمی شود و نوشته های 

روی کاغذ با آنچه که عملیاتی می شود، متفاوت است.«
پورفتح اهلل با بیان اینکه درآمد مصوبی که باید به خزانه واریز کنیم، در 
سال 96، 13۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: »قرار بود ۸1 میلیارد تومان از 
این میزان را به ما بدهند. بر این اساس تاکنون ۸4 میلیارد تومان به حساب 
خزانه واریز کرده ایم و 12/5 میلیارد تومان را گرفته ایم. البته 42 درصد این 
۸1 میلیارد را به ما تخصیص داده اند. آنچه درباره درآمد اختصاصی سازمان 
در الیحه بودجه سال 9۷ هم آمده، مشابه سال 96 است.« وی همچنین 
گفت: »در عین حال بودجه هزینه ای مصوب سازمان انتقال خون در سال 
جاری، 111 میلیارد تومان بود که در سال 9۷ با 1۰/۸ درصد رشد، به 12۰ 

میلیارد تومان رسیده است.«

وضعیت بودجه  ۹۷ انتقال خون در گفت وگو با علی اکبر پورفتح اهلل 

درآمدی که باز هم اختصاصی نشد

کمبود منابع، چالش 
عمیق تحول سالمت

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
مردمی کردن مبارزه با قاچاق 

و تقلب در حوزه سالمت با 
اصالت برچسب 

با  :»اگر  دارو گفت  معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و 
ریشه قاچاق و فساد صورت نگیرد اقدامات دیگر کافی 
نخواهد بود و در این حوزه کار ارزشمندی که صورت 

گرفته مردمی کردن این موضوع بوده است.«
غالمرضا اصغری در سومین همایش مقابله با فساد و 
قاچاق کاالهای حوزه سالمت که در محل آزمایشگاه های 
مرجع کنترل سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: »مبارزه 
ویژگی های  از  در حوزه سالمت  تقلب  و  کاال  قاچاق  با 
خاصی برخوردار است و دلیل آن نیز این است که موضوع 
سالمت حساسی است که اگر در این حوزه تقلبی صورت 
می شود.« وی  وارد  مالی  و  انسانی  زیاد  بگیرد خسارات 
به  این حوزه می توان  افزود: »مهم ترین موضوعی که در 
آن اشاره کرد برخورد با ریشه فساد و تقلب است. برای 
هر قاچاقی که اتفاق می افتد، تقاضا وجود دارد. نمونه این 
موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که در این مسیر 
تالش های زیادی صورت گرفته و شهدای زیادی نیز در این 
راه تقدیم نظام شده و خانواده های زیادی گرفتار شده اند.«

فساد  و  قاچاق  ریشه  با  »اگر  داشت:  اظهار  اصغری 
صورت نگیرد اقدامات دیگر کافی نخواهد بود.« وی افزود: 
»کار ارزشمندی که در این حوزه صورت گرفته، مردمی 
کردن این موضوع بوده است. مردمی کردن این موضوع 
با راه اندازی برچسب اصالت و آگاه سازی بوده است که 
مردم هنگام خرید بازرس حوزه غذا و دارو باشند تا بتوانند 
برچسب را چک و با پیامک از اصالت آن مطلع شوند.«

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »نیاز است که در 
این حوزه اقدامات دیگری نیز صورت گیرد و کشور هایی 
هم هستند که در حوزه قاچاق درگیر هستند ولی ما می توانیم 
و  قاچاق  آمار  یکدیگر  همکاری  با  و  جهانی  تجارب  با 
تقلب را کاهش دهیم و قطعا اگر مردم به ما کمک کنند 

کمک تاثیر گذاری به سالمت جامعه خواهند داشت.«

واردات روغن پالم ۳۶ درصد بیشتر شد
پالم  روغن  واردکنندگان  زور 
فراموش  مسئوالن  یا  چربید 

کردند؟

افزایش  امسال  انواع روغن خام در هشت ماهه  واردات 
چمشگیری نسبت به پارسال داشته و درحالی روغن پالم 
رشد 36 درصدی واردات را در بازار ایران تجربه کرده 
که برخالف سال های گذشته افزایش واردات این محصول 

زیر ذره بین نیست.«
به گزارش ایسنا، سال های گذشته در پی اعتراضات وزارت 
از  کنترلی صورت گرفته  بهداشت و سیاست گذاری های 
سوی وزارت جهاد کشاورزی، واردات روغن خام به ویژه 
روغن پالم روند کاهشی داشت و در هفته های پایانی سال 
گذشته قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد: »وزارت بهداشت موفق شده واردات 
پالم را از ۷۰۰ هزار تن به 35۰ هزار تن کاهش دهد و 
با وجود مخالفت های بسیار توانستیم به این هدف دست 
پیدا کنیم و این وزارتخانه در نبرد پالم سربلند بیرون آمد.«
اما به نظر می رسد امسال این فرآیند برعکس شده است، 
ماهه  هشت  در  شده  منتشر  رسمی  آمار  براساس  چراکه 
نخست امسال بیش از 9۷9 هزار تن انواع روغن خام به 
ارزش ۸62 میلیون و 46۰ هزار دالر به کشور وارد شده 
است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 5۸/۸۷ 

درصد و 62/۰3 درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر روغن پالم نیز افزایش قابل توجهی را 
تجربه کرده است، چراکه در این بازه زمانی بیش از 335 
هزار و 29۰ تن روغن پالم به ارزشی بالغ بر 26۷ میلیون 
و 62۰ هزار دالر به کشور وارد شده است که این محصول 
نظر  از  36.42 درصد  نظر وزنی و  از  21.۸5 درصد  نیز 

ارزشی افزایش داشته است.
جالب تر این که وزارت بهداشت و شخص آقای وزیر در 
سال های ابتدایی دولت یازدهم دائما روی کاهش واردات 
روغن پالم و کم شدن سهم آن در واردات روغن خام به 
دلیل پایین تر بودن کیفیتش نسبت به دیگر انواع روغن تاکید 
می کرد و همین عامل سبب شد تفاهم نامه ای بین انجمن ها 
و تشکل های بخش خصوصی، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به امضاء برسد 
تا سهم واردات روغن پالم از مجموع واردات روغن کاهش 
تاکید و اصرارها دیگر  این  اما شاید  یابد و کنترل شود. 
پالم  به ویژه روغن  ندارد که واردات روغن خام  وجود 
در هشت ماهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ به 
گونه ای که در ماه های گذشته امسال به اندازه پارسال یعنی 
حدود 335 هزار تن انواع روغن پالم به کشور وارد شده 
این فرآیند نظارت  است و مشخص نیست چه کسی بر 

کند و پاسخگوی این بازار آشفته کیست؟

غذا و دارو


