
ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با سپید 

ابولفضل سروش ازجمله پزشکان حاضر در ساختمان سبز 
بهارستان است که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی با حضور در لیست 30 نفره امید، به نمایندگی 
مردم تهران راهی پارلمان شد و راه کمیسیون بهداشت و 
درمان را در پیش گرفت. در آخرین هفته از سال 96 با 
او به گفت وگو نشستیم و ارزیابی او را از آنچه در سال 
96 بر نظام سالمت کشور گذشته، شنیدیم. سروش معتقد 
است که مجریان طرح تحول سالمت، اشکاالت این طرح 
را دیر باور کردند ولی سخنانش نشان می دهد که کامال 

باور دارد ماهی را هروقت از آب بگیریم، تازه است.

سپید: سال 96 را برای حوزه سالمت چگونه دیدید؟
من از این بابت که مسئوالن وزارت بهداشت در این سال به 
نقطه ضعف های طرح تحول سالمت پی بردند، خوشحالم و 
این را به فال نیک می گیرم. تغییر معاونین وزارتخانه هم نشان 
داد که در دولت جدید یک عزم جدی برای اصالح اشکاالت 
طرح تحول سالمت به وجود آمده است و معاونین بهداشت 
و درمان وزارتخانه، جهت گیری فعالیت های خودشان را به 
این سمت برده اند که ضعف های طرح تحول سالمت، گرفته 
شود. به نظر من همین که دوستان به این جمع بندی رسیده اند 
که الزم است این طرح به شکلی هدفمندتر در حوزه کالن 
بهداشت و درمان کشور پیاده شود، خوب است. درعین حال 
ما درسال 96 با نارضایتی جامعه پزشکی هم مواجه بودیم. 
باالخره امسال تاخیرهای طوالنی مدت در پرداختی به پزشکان، 
آنها را شدیدا درگیر این مسائل کرد و باعث نارضایتی آنها شد. 
قطعا در سال 97 این مسئله باید به عنوان یکی از اولویت ها در 
دستور کار قرار گیرد و حل شود. ما یک بار در مجلس تالش 
کردیم که با تصویب اوراق قرضه، بدهی های انباشته بیمه 
سالمت را تسویه کنیم. حتی پیشنهاد 5 هزار میلیارد تومانی 
دولت را در کمیسیون به 8 هزار میلیارد تومان ارتقا دادیم. 
امسال هم در بودجه 97 تالش زیادی کردیم که یک بار برای 
همیشه قرض های بیمه ها را پرداخت کنیم و آنها را سرخط 
کنیم و ازطرفی با رفع نواقص طرح تحول سالمت، مراقبت 
کنیم که بدهی جدیدی انباشته نشود ولی متاسفانه علی رغم 
تالشی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انجام شد، 
این موضوع عملیاتی نشد. درصورتی که اگر می توانستیم 
این مسئله را عملیاتی کنیم، امروز هم به وزارتخانه اعالم 

می کردیم که بدهی های بیمه ها به جامعه پزشکی، بیمارستان ها 
و شرکت های تجهیزاتی و دارویی پرداخت شده و اشکاالت 
و ایرادات هم مرتفع شده است. بنابراین باید از این به بعد 
برنامه ریزی کنیم که با مبلغی که در اختیار داریم، چه کنیم. 
سپید: شما اشاره کردید که وزارت بهداشت باالخره در 
سال 96 به اشکاالت و ایرادات طرح تحول سالمت پی 
برد و ادامه فعالیت خود را بر مبنای رفع این اشکاالت 
برنامه ریزی کرده است. سوال این است که این اشکاالت، 
چه بودند؟ و آیا برای برای پی بردن به این اشکاالت، به 

5 سال زمان نیاز بود؟
نه. طبیعتا نباید این اندازه زمان می برد تا دوستان وزارت 
بهداشت به اشکاالت طرح تحول سالمت پی ببرند. راهکار 
درست این بود که این طرح همان ابتدا به صورت پایلوت 
در دو استان اجرا می شد و پس از آنکه اشکاالت آن را متوجه 
 شدند، در 5 استان، 10 استان و در نهایت در کل کشوربه 
اجرا درمی آوردند. اینکه ما از همان ابتدا بدون پایلوت وارد 

این چاه عمیق شدیم، درست نبود. 
سپید: آیا اشکاالتی که امروز حتی خود وزارت بهداشت به 
آن اذعان دارد، همان هایی نیستند که بسیاری از کارشناسان 

از ابتدا نسبت به آنها هشدار می دادند؟
چرا این اشکاالت از همان ابتدا گفته شد ولی متاسفانه گوش 
شنوایی وجود نداشت. البته همین که انسان به این نتیجه برسد 
که روشی که در پیش گرفته، روش مطلوبی نیست و راه های 
بهتری هم برای انجام کارها وجود دارد، خوب است و به 
نظر من برای حرکت رو به جلو جای امیدواری وجود دارد. 
من امیدوارم برنامه های طرح تحول سالمت در سال آینده 

خیلی بهتر انجام شود.
سپید: همه ما امیدواریم که انشاله رویه های موجود تغییر کند 
و بین منابع و مصارف ما تعادل ایجاد شود. ولی به هرحال 
ما امروز با بدهی های انباشته زیادی در این بخش مواجه 
هستیم. به نظر شما باتوجه به منابع موجود در کشور، 

امکان تسویه این بدهی ها وجود دارد؟
ما هیچ چاره ای نداریم که روش های نادرست را از یک جایی 
متوقف کنیم. ما باید در سال 97 نوع نگاهمان به چینش و 
پیاده کردن طرح تحول سالمت به گونه ای باشد که به اندازه 
منابع موجود، هزینه کنیم. مثال اگر 5 تومان داریم، باید طوری 
برنامه ریزی کنیم که همه بخش های نظام سالمت هم متوجه 
باشند که منابع ما به اندازه 5 تومان است و به این ترتیب 

همه بخش ها فعالیت های خودشان را مورد ارزیابی قرار دهند 
و ببینند کدام راه ها درست و کدام نادرست بوده  و چگونه 
می شود اشکاالت گذشته را اصالح کرد. به هرحال باید به 
اندازه پولی که داریم آش بخوریم. این از سال 97. اما برای 
بدهی های قبلی باید چه تصمیمی بگیریم؟ باالخره ما به جامعه 
پزشکی کشور بدهکار هستیم. چه کارمان درست بود و چه 
نادرست، باالخره یک دِینی وجود دارد که باید پرداخت 
شود. باید بخش های مختلف در کنار هم بنشینیم فکر کنیم 
و منابع الزم را تامین کنیم. کما اینکه ما درحال حاضر با خود 
رئیس جمهور، با سازمان برنامه و بودجه و بخش های دیگر 
هیئت دولت در ارتباط و مشغول چاره اندیشی هستیم، خود 
دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم تالش زیادی می کند که این 
عقب ماندگی را جبران کنیم و به سر خط برسانیم. به نظرم 

جای امیدواری وجود دارد.
سپید: در سال گذشته برای صرفه جویی در منابع، تصمیماتی 
اتخاذ شد مثل اینکه بیمه شدگان بیمه سالمت نمی توانند از 
بخش های خصوصی خدمات دریافت کنند و تصمیمات 
دیگری که هرکدام در جای خود باید بررسی شود. اما 
وزیر  ولی  نشده  اجرایی  هنوز  که  طرح هایی  از  یکی 
بهداشت چندین بار در قالب مصاحبه های مختلف آن 
را مطرح کرده است، تعیین سقف برای دفترچه های بیمه 
بود. علی رغم اینکه چنین برنامه ای هنوز عملیاتی نشده، 
نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده است. آیا درباره 
با کمیسیون هم  این دست  از  برنامه هایی  و  این طرح 
مشورتی می شود؟ نظر کمیسیون درباره همین طرح تعیین 

سقف برای دفترچه ها چیست؟
من هم این حرف را شنیده ام. اتفاقا در کمیسیون هم یک 
بحث جزئی درباره آن انجام شد ولی ما زیاد به اجرائیات 
کاری نداریم. باالخره اجرا با دولت است ولی اینکه این کار، 

درست است یا غلط، نیازمند کار کاشناسی است.
اعضای  از  یکی  عنوان  به  اگر در سال 97 شما  سپید: 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اختیار تام داشته باشید 
که با نظر شخص خودتان یک قانون به تصویب برسانید، 

آن قانون چه خواهد بود؟
در این صورت من نظام ارجاع و سطح بندی را به صورت 
یک قانون الزام آور محکم و درست و حسابی درمی آوردم 

که در نظام سالمت کشور اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:

فعالیت دالالن مهمترین چالش 
گردشگری سالمت

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس فعالیت دالالن را مهمترین چالش 
گردشگری سالمت دانست و از نبود سیستم ثبت اطالعات توریسم 
سالمت در کشور انتقاد کرد. احمد همتی حضور و فعالیت دالالن 
را مهمترین چالش گردشگری سالمت دانست و گفت: »پتانسیل و 
ظرفیت های مناسبی از لحاظ نیروی انسانی متخصص، پزشکان حاذق 
و مراکز مجهز درمانی برای رونق و توسعه گردشگری سالمت در 
کشور وجود دارد که باید از آنها به نحو مطلوب بهره برد.« نماینده 
مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی، افزود: »افرادی که برای درمان 
به کشورمان مسافرت می کنند انتظار دارند امور درمانی آنها به صورت 
منظم و مدیریت شده پیش برود اما وقتی پای دالالن به میان می آید 
روند درمانی آنها با مشکل مواجه می شود که این معضل به کاهش 
تعداد گردشگران و مغفول ماندن صنعت توریسم منتهی می شود.« وی 
افزود: »متاسفانه دالالن از سوی افراد سودجویی به کارگیری می شوند 
تا مسیر گردشگران سالمت را به نفع این افراد فرصت طلب تغییر 
دهند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: »در این رابطه نیاز 
است به گونه ای برنامه ریزی شود که گردشگران سالمت به سرعت 
به جایی که مرتبط با بیماری و نیاز آنها است مراجعه کنند و به طور 
قطع اگر این مهم تحقق یابد تعداد گردشگران سالمت افزایش می یابد.«

همتی افزود: »وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی می توانند 

با ورود به این موضوع نظارت و مدیریت مناسبی را داشته باشند و 
چارچوبی را برای جذب بیشتر گردشگر تعریف کنند.« نماینده مردم 
اطالعات  ثبت  نبود سیستم  از  اسالمی،  در مجلس شورای  سمنان 
گردشگری سالمت در کشور انتقاد کرد و گفت: »هر چند کلیاتی از 
اطالعات ورود گردشگران سالمت وجود دارد اما به صورت دقیق 
نیست.« سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  
اطالعات  ثبت  برای  بهداشت درخواست کرد سیستمی  از وزارت 
گردشگران سالمت طراحی کند و افزود: »با این اقدام گردشگران 
سالمت با استفاده از اطالعات این سیستم مسیر درست را برای درمان 

طی کرده و گرفتار دالالن سالمت نمی شوند.«

اصغر سلیمی:

ایران تا 30 سال آینده کشوری 
سالمنـد خواهـد بـود

نماینده مردم سمیرم در مجلس با هشدار نسبت به اینکه ایران تا 30 سال 
آینده کشوری پیر خواهد شد فرهنگ سازی، اصالح سبک زندگی و ارائه 
بسته های تشویقی مناسبی به زوجین را راهکار پیشگیری از بحران پیری 
جمعیت دانست. اصغر سلیمی با انتقاد از اینکه ایران تا 30 سال آینده 
کشوری پیر خواهد شد، گفت: »پیری جمعیت معضلی جدی است و در 
آینده کشور را با چالش های زیادی مواجه می کند.« نماینده مردم سمیرم 
در مجلس شورای اسالمی، افزود: »اقداماتی که در گذشته برای کنترل 
جمعیت انجام شد کارشناسی شده نبود و مسئوالن نیز تصور نمی کردند 
که بحث کنترل جمعیت پیری جمعیت کشور را به دنبال داشته باشد.« 
وی گسترش و شیوع پدیده تک فرزندی و دو فرزندی را در کاهش 
موالید موثر دانست و گفت: »سبک زندگی امروزی سبب شده زوجین 
به سمت تک فرزندی و دو فرزندی روی بیاورند و تمایل چندانی به 
فرزندآوری بیشتر نداشته باشند این در حالی است که این پدیده عالوه 
بر بروز مشکالتی برای خانواده وضعیت اشتغال کشور را نیز با مشکل 
مواجه می کند زیرا هزینه هایی که باید صرف اشتغال و تولید کشور شود 
باید برای نگهداری و مراقبت از سالمندان هزینه شود در این رابطه بهتر 
است فرهنگ سازی مناسبی از سوی رسانه ها انجام شود البته از سویی 
سبک زندگی باید اصالح شود.« این نماینده مردم در مجلس دهم، با 
تاکید بر لزوم ارائه بسته های تشویقی مناسب به زوجین برای افزایش 
فرزندآوری، یادآور شد: »انتظار می رود دولت با اتخاذ تمهیدات ویژه 
و ارائه مشوق ها و خدمات کارآمد به خانواده ها و زوجین به گونه ای 
گام بردارد که طی سال های آینده فرزندآوری ها افزایش یابد و روند 
سریع پیری جمعیت مدیریت و کنترل شود.« وی افزایش سن ازدواج 
و مشکالت اقتصادی را در کاهش موالید موثر دانست و گفت: »برای 
ترغیب جوانان به سمت ازدواج، بیکاری و فقر باید در کشور ریشه کن 
شود.« سلیمی توجه به مراقبت های پرستاری در منزل را امری ضروری 
دانست و گفت: »در برنامه ششم این مهم تصویب شد زیرا با توجه به 
پیرشدن جمعیت و افزایش بیماری های مزمن باید به سمت گسترش 
مراقبت های پرستاری در منزل حرکت کرد.« این نماینده مردم در مجلس 
دهم، ادامه داد: »بخش خصوصی باید در زمینه مراقبت از سالمندان فعال 
شوند و پرستاران را تربیت و جذب کنند.« نماینده مردم سمیرم در مجلس 
شورای اسالمی  با بیان اینکه در حال حاضر نیازی به احداث بیمارستان 
مخصوص سالمندی وجود ندارد، گفت: »بهتر است وزارت بهداشت 
در برنامه ای درازمدت نسبت به تربیت پزشکان متخصص و احداث 

بیمارستان مخصوص سالمندی اقدام کند.«

خانه ملت

پیبردنبهاشکاالتطرحتحولسالمتنبایدایناندازهزمانمیبرد

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید براینکه حمایت های 
وزارت بهداشت و رفاه از بیماران خاص، گفت: »صرفه جویی ها درهزینه کرد 
اعتبارات حوزه سالمت درحل مشکالت بیماران خاص موثر است.« محسن 
علیجانی زمانی با اشاره به توافق 2 وزارتخانه برای حل مشکالت بیماران 
خاص، درخصوص چالش انتقال یارانه داروهای خاص به بیمه ها، گفت: 
» اساس تصمیم انتقال یارانه داروهای خاص به بیمه ها اقدام درستی است، 
اما ممکن است روند پرداخت یارانه برای خرید داروهای خاص توسط 
بیمه ها دچارمشکالتی باشد که موانع در شورای عالی بیمه و وزارت رفاه 
از سوی کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری می شود.« نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه در اجرای قوانینی از این دست مشکالتی همیشه وجود دارد، افزود: 
»کمیسیون بهداشت با جدیت این مورد را پیگیری می کند، زیرا اغلب 
داروهای خاص از اقالم گران قیمت بوده و عدم پرداخت یارانه مشکالتی 

را برای بیماران ایجاد می کند.«
علیجانی با تاکید براینکه عمده ترین مشکل بیماران خاص تحت پوشش 
قرارگرفتن بیماری ها است، تصریح کرد: »برخی بیماری ها تحت پوشش بیمه 

نیستند، ضمن اینکه خدمات ارایه شده به این بیماران باید 
توسط وزارت بهداشت و رفاه گسترش بیشتری داشته 
باشد؛ تامین داروهای خاص مورد نیاز برخی بیماران 
بدون بیمه و دریافت یارانه برای بیمار امکان پذیر نیست، 
بنابراین بیمار نمی تواند از منابع شخصی خود داروی 

مورد نیاز خود را تامین کند.«
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با اشاره 
به اینکه وزارت بهداشت و درمان باید برای حمایت از 
بیماران خاص برنامه ریزی های الزم را انجام دهد، گفت: 
»درحال حاضر اعتبارات دربرخی حوزه های سالمت 
وجود دارد که با برنامه ریزی بهتر و کارشناسی تر می توان 
از آنها برای کمک به بیماران خاص استفاده کرد؛ به 
عنوان مثال با صرفه جویی می توان منابع کمک به بیماران 

خاص را افزایش داد.« گفتنی است، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت 
در امور بیماری ها با بیان اینکه مشکل در دسترس نبودن فاکتورهای بیماران 
هموفیلی به صورت مقطعی رفع شده، گفت: »پیش از انتقال یارانه بیماران 

خاص به بیمه ها، در این حوزه مشکلی نداشتیم و صفر تا صد کار را جمع 
می کردیم. در حال حاضر نیز بحث باید در سطح کالن در بیمه ها مطرح 

شود و باید به تدریج جلو رویم تا مشکالت بیمه ها را حل کنیم.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید براینکه افزایش تعرفه ها 
امری اجتناب ناپذیر است تاکید کرد: »این میزان افزایش باید کمتر از نرخ 

تورم باشد و موجب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود.«
محمد نعیم امینی فرد در مورد نتیجه تصمیم گیری پزشکان فعال در مجلس 
برای تعیین تعرفه های پزشکی سال 97 گفت: »تعیین تعرفه ها در سال 97 در 

کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، 
شورای عالی بیمه و معاونان وزیر بهداشت مورد بررسی 
قرار گرفت، اما این مهم باید مجدد توسط شورای عالی 
بیمه صورت بگیرد، همچنین یک قسمت عمده ای از 
تعرفه هایی که اعالم می شود نیز به کتاب ارزش نسبی 

بستگی کامل دارد.«
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: »هم اکنون کمیسیون به دنبال این است که جوانب 
مختلف تغییر کتاب نسبی و تاثیر آن بر حوزه سالمت 
مورد بررسی قرار بگیرد، ضمن اینکه در شرایط کنونی 
بررسی این موضوع تنها در حد گزارش دهی است که 
نتیجه آن در جلسات آتی کمیسیون به طور دقیق مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.«
وی در تشریح مواردی که تاکنون در کمیسیون متبوعش در مورد 
که  نسبی  ارزش های  کتاب  »در  کرد:  بیان  است  شده  بررسی  تعرفه ها 
احتماال مورد تجدیدنظر قرار می گیرد چند جزء داریم که یکی از آنها 
جزءحرفه ای است و ارائه کنندگان خدمت اعم از پزشکان و نیروهایی 
که در تیم پزشکی خدمت می کنند را در برمی گیرد؛ جزء دیگری هم 

مربوط به تجهیزاتی می شود که توسط آنها مورد استفاده قرار می گیرد.«
امینی فرد یادآورشد: »در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت فرصتی نبود 
که به جزئی که مربوط به سهم پزشک و بقیه تیم پزشکی است، پرداخته 
شود، ولی قطعا به عنوان جزء حرفه ای تعرفه های آنها که در کتاب سال 
97 که ترجمه ای از یک کتاب معتبر سال 2018 است قابل بحث خواهد 
بود که چه جزئی به پزشک و چه جزئی به سایر افرادی که در تیم پزشکی 

فعالیت دارند، تعلق بگیرد.«
این نماینده مردم درمجلس دهم، خاطرنشان کرد: »اینکه افزایش تعرفه ها 
اصال صورت نگیرد، امکان پذیر نیست، چرا که بنگاه های ارائه دهنده خدمات 
پزشکی یک نوع بنگاه اقتصادی هستند که باید ساز و کارهای اقتصادی 
آنها در نظر گرفته شود، ولی حتما باید مراقبت شود که پرداخت از جیب 
مردم افزایش پیدا نکند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید 
کرد: »البته تغییر ناگهانی در نحوه خرید خدمات برای مدت یک سال 
مقدور نیست، به همین دلیل الزم است از طریق تمهیدات اندیشیده شده 
و تعهداتی که بیمه ها خواهند داشت به نحوی رفتار کنیم که پرداخت از 
جیب مردم افزایش پیدا نکند، بنابراین باید رعایت شود که افزایش تعرفه ها 
حتما کمتر از نرخ تورم بوده یا حداکثر متناسب با افزایش نرخ تورم باشد 

تا اعمال تغییرات قابل قبول باشد.«

محسن علیجانی، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس:

حمایت از بیماران خاص در دستورکار وزارت بهداشت و رفاه قرار گیرد

آیـا تعرفـه های پزشکی در سال 97 افزایـش پیـدا می کنـد؟
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