
انتقادات حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا )س( در نشست »نگاهی به طرح تحول سالمت از اجرا تا به امروز«

ایرج  سخنان  سپید،  روزنامه  پیشین  شماره های  در 
دانشور  مزدک  و  بهداشت  وزیر  قائم مقام  حریرچی 
نشست  در  که  جامعه شناس  و  پزشکی  انسان شناس 
»نگاهی به طرح تحول سالمت از اجرا تا به امروز« 
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیان شده 

بود، منتشر شد.
اما پس از آنکه قائم مقام وزیر بهداشت با استفاده 
از جداول و نمودارهایی که به صورت اسالید نمایش 
تحول سالمت  طرح  دستاورهای  تشریح  به  می داد، 
پرداخت، نوبت به حسین راغفر اقتصاددان و عضو 

هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س( رسید.
وی سخنان خود را با ذکر خاطره ای از جلسه ای 
آغاز کرد که حدود 3 ماه پس از اجرای طرح تحول 
سالمت در محل ریاست جمهوری برگزار شده بود. 
راغفر گفت: »در آن جلسه، دو سه نفر از وزرای سابق 
و نمایندگان مجلس حضور داشتند. بحث اصلی که 
همه این افراد در آن جلسه داشتند، این بود که روشی 
که وزارت بهداشت در پیش گرفته، غلط است و همه 
افراد حاضر، متفق القول اخطار کردند که چنین طرحی 
قابل دوام نخواهد بود. از سویی همانطور که پیش تر 
اشخاصی مثل دکتر مرندی، دکتر پزشکیان و تعدادی 
بهداشت  ازجمله وزیر سابق  از صاحب نظران  دیگر 
تاکید داشتند، در آن جلسه هم تاکید شد که الزم است 
جهت گیری های این طرح اصالح شود به نحوی که 
پیشگیری مقدم بر درمان شود و بنابراین باید بخش 
بیشتری از منابع به سمت پیشگیری سوق داده شود.« 

انتقاد نسبت به تعارض منافع
این اقتصاددان برجسته در ادامه صحبت هایش به 
موضوع »تعارض منافع« اشاره کرد و گفت: »چیزی 
که من بیش از همه بر آن تاکید دارم، تعارض منافع 
است. ما می بینیم که تعرفه های بخش سالمت در شورای 
عالی سالمت تصویب می شود که رئیس این شورا،  
وزیر بهداشت است و وزیر رفاه، رئیس سازمان تامین 
اجتماعی، رئیس سازمان بیمه سالمت، رئیس سازمان 
خدمات درمانی نیروهای مسلح ازجمله اعضای دیگر 
این شورا هستند. درواقع در شورایی که همه پزشک 
گرفته  خودشان  منافع  در جهت  تصمیماتی  هستند، 
می شود. من خاطرم هست که همان زمان که تعرفه ها 
در این شورا افزایش پیدا کرد، وزیر اقتصاد وقت آقای 
طیب نیا مخالف این افزایش بود و دالیلش هم همان 
زمان مطرح می کرد. اما به هرحال این اتفاقات افتاد و 
امروز باید ببینیم که در نتیجه همین طرح تحول سالمت 
چه بالیی بر سر سازمان تامین اجتماعی آمده است.« 
حسین راغفر افزود: »مطالعه ای وجود دارد که نشان 
می دهد هزینه های درمان سازمان تامین اجتماعی در 3 
و نیم سال اجرای این طرح، دو برابر کل هزینه های 52 
سال قبل سازمان تامین اجتماعی شده است. به دلیل اینکه 
در این 3 سال و نیم گذشته، جهش عجیب و غریبی 
در هزینه های سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد. حتی 
وزیر رفاه هم چند بار در صحبت هایش اعتراف کرده 
و گفته است که ما اشتباه کردیم و تعهداتی کردیم که 
از پس انجام آن برنمی آمدیم. سازمان تامین اجتماعی 
1500 میلیارد تومان ذخیره درمان داشته است که در 
این دوره همه این منابع خرج شده است. اینقدر وام 
گرفته اند تا بتوانند از پس مخارج شان برآیند. من در 
جریان جلسه ای هستم که رئیس جمهور با وزیر رفاه 
دعوا می کند و می گوید هرطور شده باید منابع الزم را 
تامین کنی و او هم برمی گردد و وام می گیرد. اینقدر 
بانک  بانکی  سالمت  شاخص های  که  می گیرند  وام 
رفاه کارگران تا حدی آسیب می بیند که بانک مرکزی 
بانک رفاه اخطار می کند که دیگر حق دادن وام  به 
ندارید. این را هم بگویم که بهره وامی که سازمان 
تامین اجتماعی برای پرداخت نیازهای روزمره گرفته 
است، روزانه  6 میلیارد تومان است. بخش بزرگی 
از این عدم تعادل های عجیب و غریبی که به وجود 
آمده، به دلیل اجرای طرح تحول سالمت و افزایش 
هزینه های درمان و هزینه کرد منابع بیش از اندازه 9 

بیست وهفتم بوده است.«
راغفر با تاکید دوباره بر اینکه نگران »تعارض منافع« 
در نظام سالمت کشور است، گفت: »نمی شود کسی 
همزمان  خودش  و  باشد  کشور  یک  بهداشت  وزیر 
بیمارستان خصوصی داشته باشد. این مسئله در همه 
جای دنیا مصداق روشن و بارز فساد است و اگر چنین 
اتفاقی در هرکجای دنیای صنعتی بیفتد، آن شخص را 
محاکمه می کنند. اصال اجازه نمی دهند که چنین شخصی 
به مقام های باال ازجمله وزارت برسد.« وی اضافه کرد: 
»امروز تعارض منافع در حجم گسترده ای به وجود آمده 
است که خود شما بهتر می دانید. در هیچ دوره ای به 
اندازه این دوره وزارت بهداشت، تعارض منافع جامعه 

پزشکی و منافع مردم گسترش پیدا نکرده بود.«

وی با یادآور شدن این گفته ایرج حریرچی که »ما 
 universal تعهد داده ایم در سال 2025 به who به
سالمت(  همگانی  )پوشش   health coverage
برسیم«، این سواالت را از معاون کل وزارت بهداشت 
پرسید: »در شرایطی که در کشور ما رئیس جمهور یا 
مقامات دیگر یک حرفی می زنند و یک هفته بعد، آن 
حرف را پس می گیرند یا عوض می کنند، شما از تعهد 
در سال 2025 سخن می گویید و هدف از اقدامات 
خودتان و طرح تحول سالمت را دستیابی به این هدف 
می دانید؟ وزارت بهداشت چطور می تواند تضمین کند 
که در سال 2025 ما به این اهداف خواهیم رسید؟ از 
سوی دیگر این universal health coverage قرار 
است چگونه تامین شود؟ با چه پولی؟ چه گروه هایی 

قرار است هزینه های این هدف را تامین کنند؟« 

تشکیک نسبت به برخی آمارها
راغفر در ادامه ضمن تشکیک نسبت به نمودارهایی 
که حریرچی نمایش داده بود، تصریح کرد: »شما با 
نمودارها و آمار و ارقامی که نشان دادید، سعی کردید 
دستاوردهای طرح تحول سالمت را اثبات کنید. ولی 
آنچه که ما در عالم واقع می بینیم این است که بسیاری 
از کارمندان دولت حتی در سطح اعضای هیئت علمی 
مشکالت سالمتی زیادی دارند و مثال دندانشان می افتد، 
فقر  دچار  اینکه  یعنی  کنند.  تعمیر  را  آن  نمی توانند 
این مسائل واقف هستید.  به  شده اند. خود شما هم 
اما علت چیست؟ چون به هرحال هدف نظام سالمت 
در سالمت  یک حداقل هایی  از  مردم  که  است  این 
برخوردار باشند.« وی افزود: »به هرحال این سیاست های 
نادرست باعث ایجاد شرایطی شده از هرنظر به آن 
نگاه کنیم، مطلوب نیست. البته شما می توانید با این 
آمار و ارقام و نمودارها بسیاری از مسائل را تفسیر 
کنید ولی آن چیزی که روی زمین اتفاق می افتد و همه 
ما دوروبر خودمان می بینیم، با آنچه این آمارها نشان 
می دهد، تفاوت دارد. به هرحال شما خودتان می دانید 
که من 30 سال است با این آمارها کار می کنم. برخی 
از این آمارها قالبی هستند، برخی واقعیت ها را منعکس 
نمی کنند و کیفیت بسیاری از آنها نازل است. ضمن 
اینکه مهم است که اینها با چه روشی به دست آمده 
و محاسبه شده اند. من قبال آمارهایی را به خود شما 
نشان داده ام که مرکز آمار ارائه کرده و متاسفانه غلط 
 out of pocket بوده است مثل آمارهای مربوط به

)پرداخت از جیب(.«
در  الزهرا)س(  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
بخش دیگری از سخنان خود به صحبت های مزدک 
در  دانشور  دکتر  » آقای  گفت:  و  کرد  اشاره  دانشور 
صحبت های خودشان اشاره کردند که آمار ما نشان 
می دهد مصرف مواد مفیدی مانند شیر و گوشت  در 
بین مردم ما کاهش پیدا کرده و به جای آن مصرف 
نان و مواد غذایی ارزان تر افزایش پیدا کرده است. این 
آمارها حکایت از فقیرتر شدن جامعه دارد و بنابراین 
باتوجه به اینکه به پشتوانه منابعی که تا امروز دولت 
برای طرح تحول سالمت تزریق کرده، هزینه درمان 
مردم هم به شدت افزایش پیدا کرده است، نگرانی 
اصلی این است که اگر این پولی که تا امروز از طرف 
دولت و صندوق های تامین اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی و ... تزریق شده، در آینده نباشد )که نخواهد 

بود(، هزینه های درمان مردم آنچنان باال خواهد رفت 
که بسیاری از مردم متوسط به باال هم نمی توانند به 
پزشک مراجعه کنند. هرکسی که مختصر آشنایی با 
منابع کشور و علم اقتصاد داشته باشد، این نگرانی را 
درک می کند که منابع و پول های اینچنینی نمی تواند 
دوام داشته باشد و نه دولت می تواند این وضعیت را 
ادامه دهد و نه بیمه ها که اکثرا ورشکسته هستند و 
آخرین آنها هم سازمان تامین اجتماعی بود که آن هم 
عمال ورشکسته شده است. این وضعیت فقط منجر 
به اندوخته شدن ثروت بزرگی از سوی گروهی می 

شود که همیشه معتمد مردم بوده اند.«
دوره ای  هیچ  در  اینکه  بیان  با  اقتصاد  استاد  این 
اختالف طبقاتی پزشکان با جامعه تا این اندازه نبوده 
است، تصریح کرد: »پزشکان همیشه در جامعه ما طبقه 
محترمی بودند. البته پیش از طرح تحول سالمت هم 
پزشکانی بوده اند که پول خودشان را مثال در برج سازی 
یا کارهای مشابه وارد می کردند و سودهای سرشاری 
طرح  از  بعد  که  می بینیم  ما  متاسفانه  ولی  می بردند 
تحول سالمت عده ای از پزشکان از طریق خدمات 
درمانی موفق شده اند به درآمدهای افسانه ای دست پیدا 
کنند و فاصله طبقاتی این گروه روز به روز با جامعه 
بیشتر می شود. از سوی دیگر این مسائل باعث شده 
بین گروه های مختلف نظام سالمت مثل پزشکان و 
پرستاران و بهیاران هم اختالف طبقاتی عجیبی به وجود 
بیاید و حتی در بین رشته های مختلف پزشکی هم این 
اختالف درآمدها مشکل ساز شده است و می بینیم که 
یک روز شاهد اعتراض گروه بیهوشی هستیم و روز 
دیگر گروه دیگر و ... یعنی ضمن اینکه بین جامعه 
است،  شده  ایجاد  طبقاتی  اختالف  مردم  و  پزشکی 
تعارض عجیبی هم بین گروه های مختلف درون خود 
جامعه پزشکی ایجاد شده که باعث شده این گروه ها، 

نگاه بدی نسبت به همدیگر پیدا کنند.« 
وی خاطرنشان کرد: »بحث این نیست که ما موفق 
بتوانید این  اینکه شما  یا  شویم شما را متقاعد کنیم 
جمع را متقاعد کنید. بلکه یک نگرانی عمومی وجود 
دارد که همه آن را حس می کنند چون همه با پزشک 
و خدمات درمانی روبه رو هستند. خدمات سالمت با 
پیاز و سیب زمینی یا اسکی رفتن فرق می کند. باالخره 
اشکالی  نرفت،  اسکی هم  زندگی اش  در  فردی  اگر 
به وجود نمی آید ولی آیا می شود به همان راحتی قید 

سالمت را هم زد؟«

انتقاد نسبت به نئولیبرال ها
راغفر اظهار کرد: »یکی از انتقادات ما به اقتصاددانان 
نئولیبرال این است که سالمت کاال نیست که شما به 
شکل کاال به آن نگاه کنید. ما در اقتصاد می گوییم وقتی 
برای کاالیی تقاضای موثر وجود دارد که مثال شما 
ماشین بنز می خواهید و پولش را هم دارید که بتوانید 
بپردازید، بنابراین کارخانه بنز برای شما تولید می کند. 
اما یک تقاضای اسمی هم داریم؛ به این شکل که همه 
ما دلمان می خواهد بنز داشته باشیم ولی کارخانه بنز به 
تقاضای اسمی پاسخ نمی دهد و برای ما تولید نمی کند 
بلکه به تقاضایی پاسخ می دهد که توان پرداختش را هم 
داشته باشد. اما خدمات سالمت اینطور نیست. شخصی 
که فقیر است و سوء تغذیه دارد، اتفاقا بیشتر در معرض 
بیماری است و بیمار می شود اما تقاضای موثری برای 

درمان ندارد چون نمی تواند پولش را بپردازد.« وی با 
ارتباط دادن بین مسائل اقتصادی جامعه با اعتراضات 
اخیر، گفت: »بخشی از اعتراضات اجتماعی که چندی 
پیش صورت گرفت، به دلیل همین کمبودها بود و 
من  بود.  سالمت  به  مربوط  کمبودها  از  یکی  قطعا 
بیقوله زندگی  باشم و در  نداشته  ممکن است خانه 
کنم ولی باالخره این جزو فرهنگ مردم ایران است 
که همین شخص اگر مشکلی برای سالمتی فرزندش 
به وجود بیاید، فرش زیرپایش را هم می فروشد و برای 
فرزندش خدمات سالمت می گیرد. اینها را می شود در 
جامعه دید. تجربه های شخصی هرکدام از ما با این 
آمار و ارقامی که شما می فرمایید تفاوت دارد. همه ما 
حس می کنیم که هزینه های درمان وحشتناک افزایش 

پیدا کرده است.«
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا)س( به یکی دیگر از 
انتقاداتی که نسبت به طرح تحول سالمت مطرح می شود 
اشاره کرد و گفت: »درخصوص منابعی که وارد بخش 
سالمت شد، می بینیم که تخصیص درستی صورت 
نگرفت و بخش قابل توجهی از این منابع به بخش 
درمان وارد شد که اگر در بخش پیشگیری هزینه می شد، 
مشکالت امروز کمتر بود.« وی به موضوعی با عنوان 
تخصیص منابع براساس حضور بیمارستان ها هم اشاره 
کرد و گفت: »تخصیص برحسب حضور بیمارستان ها 
یکی دیگر از اشکالت است. بیمارستان های دولتی در 
بعضی از شهرستان ها و استان ها توزیع درستی ندارند. 
درواقع به دلیل عدم تعادل و توازن های منطقه ای ما در 
برخی مناطق بیمارستان های زیادی داریم و در برخی 
مناطق با کمبود بیمارستان مواجهیم. بدتر اینکه بودجه و 
منابع مالی بر اساس بیمارستان تخصیص داده می شود.«
محورهای  خود،  سخنان  پایانی  بخش  در  راغفر 
و  کرد  محور جمع بندی   3 در  را  گفته هایش  اصلی 
اقتصاد  اوال  که  است  این  من  کالم  »خالصه  گفت: 
سالمت در کشور ما به سمت واگذاری بیمارستان ها 
به بخش خصوصی و اجازه سرمایه گذاری خارجی 
در  را  موضوع  این  می رود.  پیش  در بخش سالمت 
می توان  هم  کشور  اقتصاد  عمومی  جهت گیری های 
به  کشور  اقتصاد  شدن  نئولیبرالیزه  روند  یعنی  دید. 
زودی پیامدهای هولناکی برای جامعه خواهد داشت. 
باالخره شاید من نوعی بتوانم در صوتی که با بیماری 
مواجه شدم، بعضی از مخارج زندگی ام را حذف کنم 
و بیماری ام را معالجه کنم )که البته خود این مسئله 
هم باعث ایجاد اعتراضاتی خواهد شد( اما گروه هایی 
هم هستند که با دریافت خدمات اولیه زندگی مشکل 
دارند و عدم توجه به آنها، زمینه های فروپاشی جامعه 

را فراهم می کند.« 
وی دومین و سومین محور انتقادات موجود نسبت 
به طرح تحول سالمت را اینگونه تشریح کرد: »دوم 
اینکه منابعی وارد حوزه سالمت کشور ما شد که به 
کارایی،  عدم  درکنار  و  نشد  داده  تخصیص  درستی 
و  است.  شده  مختلف  گروه های  منافع  تضاد  باعث 
سوم اینکه بقای طرح تحول سالمت، به شدت جای 
تزریق  به  نتواند  که دولت  و درصورتی  دارد  تردید 
منابع ادامه دهد، باتوجه به اینکه این طرح با افزایش 
تعرفه ها و برنامه های دیگر باعث گران شدن هزینه های 
درمان در کشور ما شده است، پیامدهای هولناکی برای 

جامعه خواهد داشت.«

جزئیات ضرب و شتم پزشک و کادر درمانی 
بیمارستان فارابی اصفهان

چنگیز: موضوع را توسط مراجع 
قضـایی پیگیـری می کنیـم 

اینکه حال  بیان  با  اصفهان  پزشکی  دانشگاه علوم  رئیس 
عمومی پزشک و کادر پزشکی بیمارستان در حال حاضر 
مساعد است، گفت: »این موضوع را توسط مراجع قضایی 
پیگیری می کنیم  تا برخورد جدی در این زمینه داشته باشند، 
چراکه نباید تکرار رخداد چنین حوادثی به انگیزه و آرامش 
پرسنل بیمارستان در ارائه خدمت به بیماران لطمه وارد کند.«

طاهره چنگیز در خصوص جزئیات ضرب و شتم پزشک 
و کادر درمانی بیمارستان فارابی اصفهان گفت: »متاسفانه 
روز گذشته یکی از بیماران بخش اعصاب و روان مزمن که 
دچار آمبولی ریه شده بود، فوت می کند. از زمانی که حال 
این بیمار روبه وخامت می رود، توسط پزشک متخصص 
داخلی ویزیت شده و به بخش مراقبت های ویژه منتقل 
می شود، اما عملیات احیا موفقیت آمیز نبوده و بیماری که 

دچار وقفه قلبی شده بود، فوت می کند.«
اهل  و  ساله   65 خانمی  بیمار  »این  کرد:  بیان  چنگیز 
استان خوزستان بود که در استان اصفهان سکونت داشته و 
برای درمان در بخش روانپزشکی بیمارستان فارابی بستری 
بود.« وی افزود: »بعداز اینکه عملیات احیا ناموفق اعالم 
شد، یکی از فرزندان این بیمار، همکار پزشک ما را که 
بود،  آمده  بیمار  احیای  برای کمک در  از بخش دیگری 
به همراه سوپروایزر بیمارستان و پرستار بخش  به شدت 
مورد ضرب و شتم قرار می دهد و دستگاه های دی سی 
شوک و کامپیوترها را پرتاب کرده و منجر به خسارات 

زیادی می شود.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهارداشت: »پزشک 
و کادر پزشکی بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفتند و در 
حال حاضر حال عمومی پزشک و کادر پزشکی بیمارستان 

مساعد است.«

چه میزان از حق درمان کارگران 
در سال 97 هزینه درمان می شود؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: »سال 
97 تامین اجتماعی باید 20 هزارمیلیارد تومان حق درمان 

کند.« را درحوزه سالمت هزینه  کارگران 
مجلس  مصوبه  درخصوص  امینی فرد  نعیم  محمد 
کشور،  کل  خزانه  به  کارگران  درمان  حق  واریز  برای 
این مصوبه  با  کارگران  از حق درمان  »برداشت  گفت:  
از  کارگران  سهم  است،  اجتماعی  تامین  دراختیار  نیز 
درمان به میزان 9 بیست و هفتم بوده و باید در ردیف 
افرادی  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  درمان  برای  مشخصی 
که تحت پوشش بیمه تامین جتماعی هستند، پیش بینی 

و هزینه شود.«
اسالمی  شورای  مجلس  در  ایرانشهر  مردم  نماینده 
که  است  این  قبلی  شرایط  با  مصوبه  این  »فرق  افزود:  
کارگران  درمان  واریز حق  برای  ایجاد حساب گذشته 
در خود سازمان تامین اجتماعی بود، هر چند که دستور 
رئیس جمهور نیز در این خصوص اجرایی نشد؛ ضمن 
نهاد  اجتماعی  تامین  که  است  این  مهم  نکته  اینکه 
عمومی غیردولتی است و دولت حق ندارد برای اینگونه 

کند.« قانون  وضع  موسسات 
اما دربررسی الیحه بودجه  تاکید کرد:  »مجلس  وی 
کل  خزانه داری  در  حسابی  ایجاد  درباره  را  مصوبه ای 
نظر  مد  کارگران  درمان  حق  آوری  جمع  برای  کشور 
کل  خزانه داری  به  باید  اجتماعی  تامین  البته  داد،  قرار 
کشور جهت برداشت دسترسی داشته باشد؛ ضمن اینکه 
ازمحل  که  پولی  تمام  که  است  این  دنبال  به  مجلس 
تامین  به  می شود،  واریز  خزانه  به  هفتم  و  بیست   9
بازگردد؛  درمان  درحوزه  آن  هزینه کرد  برای  اجتماعی 
همچنین دراین مسیر باید مجلس و هیات امنای تامین 
این  هزینه کرد  درجهت  را  کافی  نظارت های  اجتماعی  

باشد.« داشته  منابع 
یک  اجتماعی  تامین  امنای  »هیات  گفت:   امینی فرد 
بخش فرابخشی بوده و افرادی از وزرا و شخصیت های 
این مصوبه  بنابراین  دارند،  حقیقی و حقوقی عضویت 
قبول تر  قابل  و  قوی تر  قطعا  جمهور  رییس  دستور  از 
تامین   97 سال  برای  که  می شود  پیش بینی  البته  است؛ 
اجتماعی 20 هزارمیلیارد تومان را صرف هزینه درمان 
پایان  تا  دیگر  ازسوی  کند،  سازمان  این  شدگان  بیمه 
سال 96 نیز تامین اجتماعی باید حدود 18 هزار میلیارد 

این بخش هزینه کند.« تومان را در 
افزود:  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
»تامین اجتماعی حق درمان را دراین حوزه هزینه می 
کند شکی وجود ندارد، اما مهم این است که هزینه کرد 
درمان  حق  اگر  مثال  شود؛  انجام  موقع  به  باید  درمان 
مطالبات  پرداخت  کیفیت  شود،  دیگر  امورات  صرف 
سرویس های دولتی و خصوصی از سوی تامین اجتماعی 
کرد  هزینه  هدف  بیشتر  بنابراین  می کند؛  پیدا  کاهش 

درمان در زمان خود و به موقع است.«

اخبــار
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