
پیشنهادات کمیته سالمت کمیسیون تلفیق بودجه 97 برای تسویه بدهی های انباشته بیمه سالمت

پرنیازمانی


کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس شورای 
سر  پشت  را  پرکاری  روزهای  اسالمی 
می گذراند و نمایندگان مردم در این کمیسیون 
به صورت  بعدازظهر  در جلسات صبح و 
بودجه سال  بررسی الیحه  فشرده مشغول 
97 کل کشور هستند. البته بخش زیادی از 
این الیحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی 
نمایندگان مردم قرار گرفته و کار بررسی در 
این کمیسیون رو به اتمام است. حاال دیگر 
باید منتظر بمانیم تا روزهای باقیمانده هم 
سپری شوند و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 
سال 97 کل کشور به صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی ارائه شده و در معرض آراء 

نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.
در این میان، نظام سالمت از پرچالش ترین 
و بحث برانگیزترین حوزه های کشور است که 
طبیعتا تصویب منابع مالی آن در کمیسیون تلفیق 
نیاز به بررسی های دقیق و مباحث کارشناسی 
جدی دارد. از این رو ذیل کمیسیون تلفیق 
بودجه 97،  کمیته ای تحت عنوان »کمیته 
سالمت« تشکیل شد تا راه های تامین منابع 

پایدار برای حوزه سالمت کشور را مورد بررسی قرار داده و 
پیشنهادات کارشناسی  خود را برای تامین منابع و صرفه جویی 

در هزینه کرد منابع در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهد.
محمدنعیم امینی فرد عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 
در گفت وگو با خبرنگار سپید اظهار داشت: »هم به دلیل 
مشکالتی که نظام سالمت از نظر تامین منابع پایدار با آن 
دست به گریبان است و هم به دلیل اینکه الیحه بودجه 
به هرحال باید در کمیسیون تلفیق ارزیابی و چکش کاری 
شود، این مقدور نبود که بررسی همه جزئیات در صحن 
کمیسیون تلفیق بررسی شود. بنابراین مقرر شد که کمیته ای 
ذیل کمیسیون تلفیق بودجه 97 تشکیل شود که این کمیته از 
نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون 
تلفیق و بعضی نمایندگان دیگر کمیسیون به همراه نمایندگانی 
و  بهداشت  مانند وزارت  اجرایی کشور  از دستگاه های 
به شکل  آن  در  و  می شود  تشکیل  بیمه گر  سازمان های 
مفصل تری درباره مسائل مختلف حوزه بهداشت و درمان، 
به خصوص مسائل مالی این حوزه و علی الخصوص بودجه 
سال آینده این دستگاه ها بحث و بررسی های الزم صورت 

می گیرد. خوشبختانه این کمیته جلسات خوبی تشکیل 
داد و مصوبات خودش را در قالب چندین بند در اختیار 

کمیسیون تلفیق قرار داده است.«

تصمیماتی برای بیمه سالمت
از طرفی به دالیل مختلف، شاید یکی از کلیدی ترین 
دستگاه هایی که تصویب بودجه آن در سال 97، می تواند 
سرنوشت تصمیمات کالن نظام سالمت و طرح هایی ازجمله 
طرح تحول سالمت را تعیین کند، سازمان بیمه سالمت 
کامال  دلیل ساختار  به  که  بیمه گر  است. سازمانی  ایران 
دولتی که دارد، عده ای از کارشناسان آن را به »صندوق 
تمام عیار.  بیمه گر  تا یک سازمان  مالی« شبیه تر می دانند 
سازمانی که با یک دست منابع مالی را از دولت می گیرد و 
با دستی دیگر آن را به مراکز بهداشتی درمانی و بخش های 
تجهیزات و دارو و ... توزیع می کند. بنابراین میزان بودجه 
این سازمان است که تعیین می کند در سال آینده همچنان 
با تاخیر در پرداخت مطالبات و درنتیجه نارضایتی جامعه 
پزشکی و پیراپزشکی و پرستاری و داروساز و ... مواجه 

خواهیم بود یا نه.
روز گذشته محمد ترکی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
97، از پیشنهاد 15 هزار میلیارد تومانی این کمیته به کمیسیون 
تلفیق برای بودجه سال آینده سازمان بیمه سالمت خبر داد. 
وی گفت: » در الیحه بودجه، 9 هزار و 500 میلیارد تومان 
برای سازمان بیمه سالمت در نظر گرفته شده بود که ما 
در مجلس آن را به 15هزار میلیارد افزایش دادیم.« ترکی 
اضافه کرد: »اگر این 55 درصد افزایش به بیمه سالمت 
تعلق گیرد، این سازمان بیمه گر می تواند بدهی خود را به 
مراکز درمانی و داروخانه ها پرداخت کند.« وی ادامه داد: 
»با این ردیف بودجه ای، سازمان بیمه سالمت می تواند 
بدهی هایی را که تاکنون داشته، پرداخت کند و بسیاری از 
چالش ها و مشکالت طرح تحول سالمت برطرف می شود، 
افزون بر این بدهی داروخانه ها نیز پرداخت و چالش های 

این حوزه برطرف شود.«
 محمدنعیم امینی فرد هم در تشریح رویکرد کمیته سالمت 
کمیسیون تلفیق بودجه به سپید گفت: »رویکرد ما این است 
که ضمن اینکه منابع را به طور واقع بینانه پیشنهاد کنیم، در 

عین حال مکانیزم های کنترلی که ناظر بر نحوه 
هزینه کرد منابع باشد را هم پیش بینی کنیم. به 
این منظور ما بسته ای را مصوب کردیم و در 
اختیار کمیسیون تلفیق قرار دادیم و امیدواریم 
که این بسته به تمامی آنچه در آن پیش بینی 
شده است، هم به تصویب کمیسیون تلفیق 
برسد و هم در صحن علنی مجلس آراء الزم 

را از نمایندگان کسب کند.«
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: »بودجه سازمان بیمه 
سالمت در الیحه دولت چیزی در حدود 11 
هزار میلیارد تومان است. این بودجه براساس 
سرانه  درنظر گرفته شده است. البته می دانید که 
در بیمه سالمت، مقداری هم پوشانی بیمه ای 
هم وجود دارد. بنابراین به نظر ما آنچه دولت 
برای بیمه سالمت درنظر گرفته، براساس 
سرانه واقعی نیست. یعنی حداقل از همین 
میزان، حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان 
اینکه بدهی  کسری خواهد داشت. ضمن 
انباشته سازمان بیمه سالمت همچنان باقی 
بنابراین رقمی که در الیحه بودجه  است. 
برای سازمان بیمه سالمت درنظر گرفته شده، 
تکافوی هزینه های سال آینده این سازمان را 
نخواهد کرد. درعین حال که باید برای بدهی های انباشته 
بیمه سالمت هم تصمیمی  گرفت.« امینی فرد درخصوص 
پیشنهادی که از سوی کمیته سالمت به کمیسیون تلفیق 
ارائه شده است، گفت: »پیشنهادی که ما ارائه کردیم این 
است که حداقل به شکل اوراق اسناد چیزی درحدود 9 
هزار و 500 میلیارد تومان برای تسویه بدهی انباشته بیمه 
سالمت درنظر گرفته شود و بودجه جاری این سازمان 
بودجه  این  و  بگیریم  درنظر  واقع بینانه  طور  به  هم  را 
براساس سرانه تعداد خانواری که وجود دارد، به تصویب 
برسد. البته از این میزان، ما توانستیم چیزی در حدود 7 
انباشته بیمه سالمت  هزار میلیارد تومان را برای بدهی 
به تصویب کمیسیون تلفیق برسانیم. برای بودجه جاری 
این سازمان هم باتوجه به اینکه ما همچنان شاهد ادامه 
کار کمیسیون تلفیق هستیم، امیدواریم در روزهای آینده 
بتوانیم مصوبات خوبی از کمیسیون بگیریم.« وی افزد: 
»البته ما تاکید کرده ایم که سازمان بیمه سالمت حتما باید 
سیاست های کنترلی حساب شده ای را برای صرفه جویی 

در هزینه ها اعمال کند.«

بهیار جایگزین پرستار در بیمارستان ها نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت:  »آموزش 
پرستاری به بهیاران در مراکز درمانی جایگاه پرستاری را 

تنزل می دهد.«
محسن علیجانی زمانی درخصوص به کارگیری بهیاران و 
آموزش پرستاری به آنها در مراکز درمانی، گفت:  »جذب به 
صورت بیمارستانی به عنوان پرستار حتی در کنار آموزش های 
تئوریک در بیمارستان تحت نام پرستار قابل قبول نیست، 
زیرا از نظر علمی جایگاه رشته پرستاری را تنزل داده و این 

آموزش از استانداردهای علمی برخوردار نیست.«
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسالمی، افزود:  »آموزش در بیمارستان به 
هیچ عنوان جایگزین آموزش آکادمیک دانشگاهی نیست، 
بنابراین جذب به اسم بهیار مشکلی نداشته و معادل سازی 
و جایگزین این افراد به عنوان پرستار قانونی نیست؛ البته در 
کمیسیون بهداشت هم این موضوع مورد مخالفت نمایندگان 
قرارگرفته است، به طورحتم با این روش نمی توان خالء 

کمبود پرستار را مرتفع کرد.« 
وی با بیان اینکه ادامه اجرای این طرح در مراکز درمانی 
منجر به بررسی این مسئله در کمیسیون بهداشت می شود، 
تصریح کرد:  »این مسئله درصورت اتفاق نظر نمایندگان 
در کمیسیون مطرح و پیگیری می شود، اما وزارت بهداشت 
باید طبق استانداردها با سازمان برنامه  و بودجه، کمیسیون 
بهداشت و دولت رایزنی کرده و برای تعداد کثیری از پرستاران 
استانداردها  کف  براساس  حداقل  را  مجوز جذب  بیکار 

دریافت کند.«
علیجانی گفت:  »اگرمسائل حوزه سالمت به ویژه طرح 
تحول منطبق برقانون اجرا شود، به طورحتم حجم ورود 
بیماران تخصصی و فوق تخصصی به مراکز درمانی افزایش 
پیدا نمی کند که ناچار به جایگزین بهیار به جای پرستار 

باشیم.«

قوانین نظام پزشکی باید اصالح شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  با تاکید براصالح 
قوانین حوزه نظام پزشکی، گفت: »نمی توان برای پزشکی 
که بیمارش درطول درمان فوت شده مجازات حبس درنظر 
گرفت.« حیدرعلی عابدی درخصوص نامه رئیس سازمان 
نظام پزشکی به رئیس قوه قضاییه مبنی برحذف مجازات 
حبس برای پزشکان، گفت: »برای  پزشکی که تمام تالش 
خود را برای نجات یک فرد درنظر می گیرد، چطورمی توان 
به دلیل فوت یک بیمار نیت قتل در نظرگرفت و پزشک 
برای  از مجازات حبس  استفاده  بنابراین  را زندانی کرد؟ 
پزشکی که بیمارش درطول روند درمان دچارمرگ شده 

انصاف نخواهد بود.«

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، افزود: 
»ضمن اینکه استفاده از مجازات حبس شهامت را ازجامعه 
پزشکی سلب می کند، به طوری که اگر پزشک با ترس و 
دلهره این احتمال را بدهد که امکان حبس پس از فوت 
بیمار وجود دارد، به طورحتم دست به عمل های جراحی 
و مداخالت پزشکی ریسک پذیر نمی زند؛ یعنی درشرایطی 
که پزشک باید ریسک پذیر باشد، به دلیل فرار ازگرفتاری 

قبول مسئولیت نمی کند.
وی با بیان اینکه استفاده از این قوانین در حوزه سالمت 
ضربه بزرگی به جامعه پزشکان می زند، تصریح کرد: »البته 
برای مجازات پزشک درتمامی دنیا مدل ها و ضوابط مشخصی 
وجود دارد. درکدام نقطه از دنیا برای  پزشک از مجازات 
حبس استفاده می کنند؟ بنابراین زندان را باید برای شرایطی 
در نظرگرفت که با نیت بدخواهانه موجب خسارت به فرد 

دیگری می شود.«
عابدی با تاکید براینکه اقدام رئیس سازمان نظام پزشکی 
دراین راستا قابل قبول است، گفت: »البته اصالح این رویه 
و قانون ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و مجلس باید قوانین 
حوزه نظام پزشکی را اصالح کند، زیرا قوه قضاییه مسئول 
تصویب قوانین نبوده و این مسئله مصوبه مجلس است؛ 
بنابراین رئیس نظام پزشکی باید این موارد را با کمیسیون 
نمایندگان  توسط  مسائل  تا  کند  مطرح  مجلس  بهداشت 

پیگیری شود.«
عابدی با بیان اینکه دعوای پزشکی با فردی درخیابان باید 
طی مراحل قضایی پیگیری شود، افزود: »اما برای فردی که 
درتخت بیمارستان فوت می شود، شرایط کامال تخصصی 
و پیچیده بوده و این کارباید توسط دادستانی نظام پزشکی 
بررسی شود؛ سپس درصورت وجود سوء نیت فرد متخلف 
به دادسرا به عنوان مجرم در ارتکاب به قتل عمد معرفی 

را وارد پرسش و شود، اما درحین درمان که نباید پزشک 
پاسخ های قضایی کرد.«

خانهملت

بودجه 9 هزار و 500 میلیارد تومانی به شکل پول یا اوراق

خانه ملت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»درصورت کاهش سهم سالمت از محل هدفمندی برخی 

خدمات در طرح تحول حذف می شود.«
سید حسن هاشمی درخصوص کاهش سهم وزارت 
بهداشت و درمان از محل هدفمندی در الیحه بودجه 
سال 97، گفت: »به طورحتم نمایندگان مجلس از سالمت 
موکالن خود در سراسر کشور حمایت می کنند. قطعا 
نمایندگان باور دارند که  موضوع پیشگیری، درمان و دارو 
یکی از دغدغه های مهم همه مسئوالن دولتی و مجلس 
است؛ بنابراین اگر مردم برخی ازکمبودها و نارسایی ها را 
تحمل می کنند، درحوزه دارو، درمان و تجهیزات پرشکی 
مشکالت را تحمل نمی کنند.« وی افزود: »به طورحتم در 
بررسی الیحه بودجه کمیسیون تلفیق بودجه، صحن علنی، 
رییس و هیئت رئیسه مجلس به این واقعیت توجه دارند 
که موضوع بهداشت ودرمان یکی از دغدغه های مردم 
است، ضمن اینکه این موضوع بسیارمهم است و باید 
باور داشت که 16 درصد علت فقر به  دلیل هزینه های 
درمانی است؛ از این رو برای کاهش فقر باید سهم حوزه 
سالمت در بودجه کاهش پیدا نکند؛ البته منابع هم نباید 

اسمی بوده و باید واقعی باشد.«
هاشمی تصریح کرد: »در بودجه نباید عددی را برای 
حوزه سالمت در نظرگرفت که نتوان محقق کرد. البته 
وزارت بهداشت هم ازاین آمادگی برخوردار است که 

هرکدام از بسته های خدمتی را درصورت تشخیص دولت 
و مجلس به دلیل کمبود اعتبارات و منابع کوچکتر و یا 
حذف کند، اگرچه که از نظر کارشناسی با هرنوع حذفی 
مخالفیم؛ اما با پیشگیری از اسراف و تبذیر موافق هستیم.«
تاکید  با  آموزش پزشکی  بهداشت، درمان و  وزیر 
بر اینکه  وظیفه وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر  

»این کار  نهایت صرفه جویی درهزینه ها است، گفت: 
درحال حاضر نیز انجام می شود، ضمن اینکه هر حکم و 
قانونی در بودجه را درصورت تصویب نیز می پذیریم؛ اما 
ما مسئول سالمت مردم هستیم و این حوزه را به خوبی 
درک می کنیم، اگر سیاستمداران یا سیاستگذاران در دولت 
و مجلس تشخیص به حذف بخشی از خدمات دهند، ما 

اجرا خواهیم کرد.« وی با بیان اینکه 10 درصد اعتبارات 
هدفمندی سهم وزارت بهداشت و درمان است، افزود: 
»اگر اعتبارات حوزه هدفمندی 48 هزار میلیارد تومان 
است، سهم وزارت بهداشت از10 درصد به میزان 4 هزار 
و 800 میلیارد تومان است؛ اما اگر اعتبارات این بخش 
37 هزار میلیارد تومان باشد، به طورحتم سهم وزارت 
بهداشت 3 هزار و 700 میلیارد تومان است؛ بنابراین 
مهم تر از میزان و عددی مشخص برای بودجه وزارت 

بهداشت، واقعی شدن اعتبارات است.«
هاشمی تصریح کرد: »تا امروز علی رغم اینکه در3 
سال گذشته  سازمان برنامه و بودجه کمک های بسیاری 
به وزارت بهداشت داشته، اما درواقع به دلیل کسری 
از این بخش سهم  اعتبارات هدفمندی یک ریال هم 
وزارت بهداشت نشده است؛ بنابراین سازمان برنامه به 
به وزارت بهداشت  ارقامی را  از سایر حوزه ها  ناچار 
تخصیص داده است. ازاین رو صرف نظر از رقم مصوب، 
محقق شدن اعتبارات مهم است؛ اما درعین حال مجلس 
هر میزانی که برای هدفمندی تشخیص دهد، 10 درصد 

 آن سهم وزارت بهداشت است.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: »اگر 
سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی به میزان 3 هزار 
و 700 میلیارد تومان مصوب شد، وزارت بهداشت موظف 

است بخشی از خدمات طرح تحول را حذف کند.«

وزیر بهداشت هشدار داد

حذف برخی خدمات طرح تحول درصورت کاهش سهم سالمت
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پروتکل های فعلی درمان اعتیاد مربوط به دهه های گذشته است، 
گفت:  »باید در این پروتکل ها به دلیل اثر بخش نبودن بازنگری شود.« همایون هاشمی با تاکید بر لزوم بازنگری در 
پروتکل های درمان اعتیاد، گفت: »الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی تغییر و گرایش به سمت استفاده 
از مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است بنابراین نیاز است به طور ساالنه در روش ها و پروتکل های درمان اعتیاد 
بازنگری اساسی انجام شود.« نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسالمی  با انتقاد از 
اینکه پروتکل های فعلی درمان اعتیاد مربوط به دهه های گذشته است و اثر بخش نیستند، تصریح کرد: »تاثیرات 
مواد مخدر صنعتی بسیار ویرانگر و مخرب است بنابراین درمان آنها در اغلب موارد با شکست مواجه می شود.« 
وی یادآور شد: »باید برنامه ریزی مناسب و اقدامات پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر صنعتی در دستور کار قرار 

گیرد، دسترسی به مواد مخدر باید سخت، الگوهای درمان اعتیاد باید متنوع و  بر اساس شرایط جامعه به طور کلی 
و اختصاصی در پروتکل های درمان اعتیاد بازنگری شود.« هاشمی با تاکید بر اینکه درمان های دارویی اعتیاد باید 
توسعه یابد، ادامه داد: تمامی پزشکان، مددکاران و روان پزشکان باید اطالعات مناسبی در مورد درمان های مربوط 

به مواد مخدر صنعتی داشته و همچنین این درمان ها توامان با روانشناسی و مددکار باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه در اغلب کشورها درمان اعتیاد مبتنی بر 
جامعه است، گفت: »درمان اعتیاد در این کشورها مبتنی بر درمان دارویی نیست و روانکاوی، مددکاری و اقدامات 
روانشناسی در مورد معتادان مورد توجه قرار می گیرد اما متاسفانه در ایران حمایت های بعد از درمان بسیار ضعیف 

بوده بنابر این بازگشت به اعتیاد نیز بسیار باال است.«

پروتکل های درمان اعتیاد در کشور مربوط به دهه های گذشته است


