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معاون امور مجلس وزیر بهداشت خبر داد

کسب 800 میلیارد تومان از عوارض 
سیگار برای سالمت و ورزش در 

سـال آینـده
درمان  بهداشت،  امور مجلس وزیر  و  معاون حقوقی 
افزایش  قانون  اجرای  »با  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
عوارض سیگار از سال آینده حدود 800 میلیارد تومان 
درآمد ایجاد می شود که برای درمان بیماران، ارتقای 
سالمت مردم و توسعه ورزش همگانی هزینه می شود.«
ابراهیم گلمکانی با اشاره به مصوبه مجلس شورای 
اسالمی درباره افزایش عوارض سیگار، افزود: »پیشنهاد 
افزایش عوارض سیگار سرانجام اسفند ماه همزمان با 
قانون بودجه سال 97 با موافقت نمایندگان مجلس به 
تصویب رسید. بر اساس این مصوبه در بودجه سال 
فروشی  خرده  قیمت  اساس  بر  سیگار  نخ  هر  به   97
عوارض  از  حاصله  مبلغ  که  می گیرد  تعلق  عوارضی 
به منظور کاهش مصرف، پیشگیری و درمان مصرف 
دخانیات، توسعه آموزش و پرورش و ارتقای ورزش 

صرف می شود.«
با  بهداشت  وزارت  امور مجلس  و  معاون حقوقی 
بیان اینکه قیمت سیگار در کشور ما یکی از ارزانترین 
قیمت ها در جهان است، گفت: »تحقیقات ثابت شده 
در جهان نشان می دهد که یکی از انگیزه های افزایش 
به همین علت  آن است  پایین  قیمت  مصرف سیگار، 
کرده  تایید  را  موضوع  این  جهانی  بهداشت  سازمان 
است که هر چه قیمت سیگار بیشتر شود مصرف آن 

پیدا می کند.«  کاهش 
کاهش  روش های  مهمترین  از  »یکی  افزود:  وی 
مصرف سیگار، افزایش قیمت، وضع مالیات و عوارض 
عاملی  سیگار  همچنین  است.  دخانی  محصوالت  بر 
جوانان  خصوص  به  جامعه  سالمت  به  آسیب رسان 
محسوب می شود و به همین دلیل باید مصرف آن را 

در کشور کاهش دهیم.«
گلمکانی با بیان اینکه برخی افراد به بهانه افزایش 
قاچاق با باالرفتن قیمت سیگار مخالفت می کنند، افزود: 
قاچاق  افزایش  بهانه  به  نباید  که  داشت  توجه  »باید 
مانع بیشتر شدن قیمت سیگار شویم و سالمت مردم 
را خدشه دار کنیم زیرا سالمت اولویت نخست مردم 
بگیرد.  قرار  تحت الشعاع  نباید  وجه  هیچ  به  و  است 
ضمن آنکه راهکارهای مقابله با قاچاق سیگار نیز طی 

سال های اخیر تدوین و در حال اجراست.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت یکی 
از نقدها به افزایش قیمت سیگار را کاهش اشتغال عنوان 
کرد و افزود: »برخی منتقدان عنوان می کنند که افزایش 
قیمت سیگار به کارخانه های تولید سیگار آسیب وارد 
می کند و اشتغال شاغالن در این کارخانه ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد اما این نظر قابل انتقاد است، چرا که 
کارخانه های صنعتی بزرگ در کشور ما به اندازه سیگار 
به فکر فروش  بیشتر  کافی سرمایه گذاری نمی کنند و 
به کارخانه های  بند تصویبی  البته در  محصول هستند 
تولید سیگار توجه شده است و عوارض بر سیگارهای 

تولیدی ایرانی کمتر از برند و وارداتی است.«
گلمکانی تصریح کرد: »امیدواریم این بند از قانون 
بودجه سال آینده برای اخذ مالیات بر محصوالت دخانی، 
گام کوچکی در ارتقای سالمت مردم باشد و در آینده 
شاهد گام های بزرگتری برای مبارزه با مصرف سیگار 
و محصوالت دخانی باشیم.« وی تاکید کرد: »در کشور 
طی سال های اخیر برای کاهش بیماری های غیرواگیر 
پیشرفت خوبی داشته ایم اما در کاهش مصرف سیگار 
که  در زمره کشورهایی هستیم  نداشته ایم و  پیشرفتی 
مردم  دست  به  دنیا  در  قیمت  ارزانترین  با  را  سیگار 

می رساند.«
بهداشت  سازمان  »پیش بینی های  گفت:  گلمکانی 
جهانی این است که تا چند سال آینده ایران، پاکستان 
بیشترین مصرف سیگار در جهان را خواهند  و مصر 
داشت و این زنگ خطری برای ما محسوب می شود.«

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درباره 
رقم پایین عوارض مصوب شده به سیگار اشاره کرد و 
گفت: »مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق درباره عوارض 
مجدد  ارجاع  از  پس  اما  بود  باالتری  مبلغ  سیگار، 
مجلس،  صحن  طرف  از  تلفیق  کمیسیون  به  موضوع 
در  و  شد  مطرح  تلفیق  کمیسیون  در  مجددا  موضوع 
نهایت کمیسیون تلفیق در جمع حمایت از سالمت و 

صنعت به این اعداد رسید.« 
وی گفت: »امیدواریم در گام های بعدی این اعداد 
اصالح شود و با نزدیک شدن ارقام به میزان مالیات 
سیگار  قیمت  جهانی،  سطح  در  دخانیات  عوارض  و 

عامل بازدارنده از مصرف شود.«
بر اساس مصوبه مجلس از ابتدای سال 97 حدود 
20 درصد به قیمت خرده فروشی سیگار اضافه می شود 
و به این ترتیب به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار 
تولید مشترک  ریال،   75 ایرانی  نشان  با  تولید داخلی 
150 ریال، تولید داخلی با نشان بین المللی 250 ریال 

و وارداتی 600 ریال به عنوان عوارض اضافه شود.«

اخبار در نشست خبری پایان سال قائم مقام سازمان نظام پرستاری مطرح شد:

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به بحث 
البی گری در نظام سالمت تصریح کرد: »طبقه ای 
در نظام سالمت کشور ما شکل گرفته که با 
در اختیار گرفتن منابع و مناصب، قوانین و 
مقررات را وضع می نماید و خود را تافته ای 
جدا بافته از مابقی نظام سالمت می دانند و حتی 
در مقابل قانون نیز پاسخگو نیستند. در مجلس 
بودجه های کالن برای آنها تصویب می شود 
اما بودجه ای که مصوبه مجلس و برنامه ششم 
توسعه را دارد با وجود گذشت مدتی طوالنی 
اجرا نمی شود. این فرآیند همان البی گری در 
نظام سالمت ما است. در قبال بودجه ای که به 
این گروه تخصیص داده می شود امتیازی هم 
مثاًل به فالن حوزه انتخابیه داده می شود که آن 
هم باعث می شود در دوره بعدی مجلس افراد 
خاصی منتخب شوند. مجموع این اتفاقات و 
البی گری ها به قیمت نادیده گرفتن سالمتی 
مردم و زیر پا گذاشتن حقوق آنها رخ می دهد.«
محمد شریفی مقدم در نشست خبری با 
حضور خبرنگاران درباره آسیب های وارد شده به 
پرستاران در سال جاری گفت: »جامعه پرستاری 

بار اصلی نظام سالمت را بر دوش می کشد و در صف اول 
پاسخ گویی به مراجعین و در نتیجه در معرض خطرات 
مختلف قرار میگیرند. خطرات ناشی از شغل پرستاران 
بیماری های اسکلتی و  را تهدید می کند. خطراتی مثل 
عضالنی و مشکالت ناشی از شیمی درمانی و بحث ضرب 
و شتم که در حال حاضر متاسفانه رو به افزایش است.« 
وی افزود: »در سال جاری فقط 28 پرستار مورد ضرب 
و شتم فیزیکی قرار گرفتند. 13نفر از کادر پرستاری و 
9 نفر از فوریت های پزشکی در حین انجام وظیفه جان 
خود را از دست داده اند.« شریفی مقدم با بیان این که در 
دنیا روی نیروی انسانی پرستاری سرمایه گذاری می شود، 
اظهار کرد: »در دنیا اعتقاد دارند که سرمایه گذاری روی 
نیروی انسانی باعث بازگشت سرمایه به نظام سالمت 
می شود، اما در ایران این اتفاق نمی افتد. باید به گوش 
نمایندگان مجلس و دولت مردان برسد که در کشورهای 
دنیا، پرستاران در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی 
تاثیر و  و سیاست گذاری و مدیریت و مشورت کامال 
مشارکت دارند. نقش پرستاران در این فرآیند ثابت شده 
است. اولویت کشورهایی که نظام سالمت موفق دارند، 
سالمت مردم است، اما در کشور ما اولویت اول کسب 
درآمد است که توسط جریان خاصی انجام می شود.« قائم 
مقام سازمان نظام پرستاری بیان کرد: »امروز در دنیا سالمت 
یک جالش جهانی برای دولت هاست و حتی رییس سازمان 
بهداشت جهانی می گوید که پرستاران پاسخ گوی نیازهای 
سالمتی مردم در تمام طول زندگی هستند. این درحالی 
است که  در کشور ما در طرح پزشک خانواده اصال به 

پرستاران توجه نشده است.« 
وی در ادامه درباره نقش پرستاران در نظام سالمت کشور 

گفت: »افزایش انتظارات از نظام سالمت نسبت به گذشته 
بیشتر شده و باید نظام سالمت نیز بسته به انتظارات مردم، 
سرمایه گذاری کند و این سرمایه گذاری باید در حوزه ای 
باشد که مردم بیشترین خدمات را دریافت می کنند. رسیدن 
به اهداف و رفع نیازهای مردم در حوزه سالمت نیاز به 
یک نظام سالمت کارآمد دارد که در سطوح پیش گیری 

و درمان و بازتوانی برنامه داشته باشد.«
شریفی مقدم با تاکید بر بحث بازتوانی تصریح کرد: 
»در سطح سوم یعنی بازتوانی با حضور بیش از 8 میلیون 
نفر سالمند که در آینده نه چندان دور این تعداد دو برابر 
خواهد شد، هیچ برنامه ای حتی در برنامه ششم توسعه نیز 
دیده نشده است. در حالی که هشدارهای بسیاری برای 
جدی گرفتن بحران سالمندی وجود دارد اما متاسفانه 
غفلت  مورد  مسئوالن  از سوی  به شدت  موضوع  این 
واقع شده است.« شریفی مقدم در ادامه با انتقاد از توزیع 
ناعادالنه منابع در نظام سالمت اظهار کرد: »منابع بیشتر به 
سمت درمان و آن هم برای جیب گروهی خاص که ذینفعان 
اصلی نظام سالمت هستند سوق داده می شود. این گروه 
هم در تصمیم سازی های وزارت بهداشت حضور دارند 
هم در دولت، هم در سازمان مدیریت و هم در مجلس. 
هم مشاور هستند و هم نظارت کننده. اینجاست که بحث 
تعارض منافع باعث می شود تمامی منابع به سمت گروهی 
خاص سوق داده شود و نادیگران نادیده گرفته شوند. بر 
هیچ کس هم پوشیده نیست که مفهوم تعارض منافع و فساد 

به شدت به هم پیوسته هستند.«

البی گری در نظام سالمت
وی همچنین با اشاره به بحث البی گری در نظام سالمت 

تصریح کرد: »طبقه ای در نظام سالمت کشور ما شکل گرفته 
که با در اختیار گرفتن منابع و مناصب، قوانین و مقررات را 
وضع می نماید و خود را تافته ای جدا بافته از مابقی نظام 
سالمت می دانند و حتی در مقابل قانون نیز پاسخگو نیستند. 
در مجلس بودجه های کالن برای آنها تصویب می شود 
اما بودجه ای که مصوبه مجلس و برنامه ششم توسعه را 
دارد با وجود گذشت مدتی طوالنی اجرا نمی شود. این 
فرآیند همان البی گری در نظام سالمت ما است. در قبال 
بودجه ای که به این گروه تخصیص داده می شود امتیازی 
هم مثاًل به فالن حوزه انتخابیه داده می شود که آن هم باعث 
می شود در دوره بعدی مجلس افراد خاصی منتخب شوند. 
مجموع این اتفاقات و البی گری ها به قیمت نادیده گرفتن 
سالمتی مردم و زیر پا گذاشتن حقوق آنها رخ می دهد.«

شریفی مقدم در ادامه این نشست خبری درباره مجید 
افشاری و استندآپ کمدی اخیر حاشیه ساز او گفت: »هم 
حدیث و هم روایت وجود دارد که ترویج برخی مسائل 
رسانه ای  این موضوع  اما  داد،  انجام  نبایستی  را  زشت 
شد و موج احساسات جامعه پرستاری به سمت سازمان 
پرستاری آمد. در مراسمی که در دانشگاه شهید بهشتی و 
در جمع دانشجویان این دانشگاه انجام شد، بیشترین توهین 
به جامعه پرستاری انجام شد و عفت عمومی نیز مورد 
توهین قرار گرفت.« وی افزود: »سازمان نظام پرستاری 
قصد نداشت این موضوع را رسانه ای کند، اما سازمان 
از طرف جامعه پرستاری هم از طریق مراجع قضایی و 
هم از طریق وزارت ارشاد به دنبال این موضوع است و 
به طور حتم این موضوع را تا انتها پیگیری خواهیم کرد 
تا هرکسی به خود اجازه ندهد جامعه پرستاری را مورد 

هتک حرمت قرار دهد.«

قائم مقام سازمان نظام پرستاری درباره 
آموزش  و  اورژانس  در  رانندگان  استخدام 
پزشکی  فوریت های  برای  افراد  این  به 
گفت: «مصاحبه ای از طرف آقای صابریان، 
رییس اورژانس تهران انجام شده که گفتند 
رانندگانی را استخدام می کنیم که بعد فوریت 
پزشکی بخوانند. نیروهای اورژانس کشور هم 
زحمت کش هستند و هم متخصص و وقتی 
کسی بر بالین بیمار یا مصدوم حاضر می شود 
باید دانش این کار را داشته باشد.« شریفی 
مقدم با بیان این که ارائه خدمات اورژانس به 
مردم جزو خدمات تخصصی است که باید 
اظهار کرد:  انجام شود،  توسط متخصصین 
»بهانه کمبود پرسنل دلیلی برای این نیست 
که هر فردی را برای این کار استفاده کنیم 
به عنوان پرسنل  را  راننده  و نمی توان یک 
فوریت های پزشکی پذیرفت. با شناختی که 
نسبت به آقای کولیوند رئیس فوریت های 
پزشکی کشور دارم و می بینیم که با ورودشان 
تحوالت عظیمی در اورژانس ایجاد کردند، 

امیدوارم این موضوع را منتفی نمایند.«
قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه این نشست 
خبری در پاسخ به سوالی درباره آموزش پرستاران و 
مهاجرات پرستاران به کشورهای دیگر گفت: »ساالنه 
بیش از 10 هزار نفر فارغ التحصیل پرستاری داریم و به 
جز تهران، در هیچ جای کشور کمبود پرستار نداریم 
و به میزان کافی پرستار برای جذب وجود دارد.« وی 
افزود: »باید توجه کرد چرا پرستار به کبک کانادا می رود 
و باید دید که چه جذابیتی در کانادا وجود دارد. یکی از 
جذابیت ها بحث پرداخت و موضوع دیگر شیوه برخوردها 
است. نگاه نظام سالمت به مردم، نگاه مردمی نیست و 
وقتی بیمار به بخش خصوصی یا دولتی وارد می شود، 
به عنوان کاال دیده می شود. در این مسیر به پرستار نیز 
به عنوان یک ابزار نگاه می شود.« شریفی مقدم بیان کرد: 
»مسئولین در سفرهای خارج از کشور شرایط نظام های 
سالمت در کشورهای دیگر را می بینند و نقش پرستاران 
را در بیمارستان ها و نظام های سالمت مشاهده می کنند. 
حتی برای بحث آموزش پرستاران نیز دیگران تصمیم 
می گیرند و ذینفعان بخش خصوصی به بحث آموزش 
پرستاری وارد شدند. تعداد پرستاران در کشور به میزان 
کافی است، اما دولت نمی تواند به خاطر کوچک کردن 

دولت، پرستاران را جذب کند.« 
قائم مقام سازمان نظام پرستاری در پایان گفت: »سال 
97 را سال بسیار نگران کنندهای در حوزه پرستاری 
می دانم و اعتراضات پرستاران اصال دور از ذهن نیست. 
در حال حاضر نظام پرستاری متهم به سازش کاری با 
وزارت بهداشت شده است. اگر در سه ماهه اول سال 
آتی اتفاق خاصی نیفتد، سال پرتنشی برای پرستاران و 

وزارت بهداشت خواهد بود.«

سال ۹۷ برای حوزه پرستاری بسیار نگران کننده  است

استحقاق سنجی  آغاز طرح  از  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
در 105 بیمارستان کشور خبر داد و گفت: »با همکاری وزارت 
بهداشت، تا پایان شش ماهه اول سال 97 و در بخش بستری تمام 

بیمارستان های دولتی، دفترچه بیمه سالمت حذف خواهد شد.«
به گزارش ایسنا، طاهر موهبتی در نشست هم اندیشی اصحاب 
رسانه و مدیران ارشد سازمان بیمه سالمت با اشاره به آغاز برنامه 
استحقاق سنجی در 105 بیمارستان  کشور، اظهار کرد: »به دنبال 
حکمی که در بودجه سال 97 در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، 
طرح استحقاق سنجی و حذف دفترچه ها در چهار استان مازندران، 
فارس، البرز و کرمان و شامل 105 بیمارستان  اجرا می شود.« وی 
افزود: »طرح استحقاق سنجی در بخش بستری اجرایی می شود و 
اعالم کرده ایم سایر دانشگاه ها و ادارات بیمه سالمت استانی که 
تمایل داشته باشند می توانند این برنامه را اجرا کنند. هدف نهایی 
این برنامه دریافت خدمت از طریق استحقاق سنجی و پایگاه بیمه 

سالمت در تمام مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی و دولتی است.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در ادامه تصریح کرد: »پیش بینی شده 
است اگر مشکلی در اجرای این طرح پیش نیاید، تا پایان شش ماهه اول 
سال 97 تمام بیمارستان های دولتی با همکاری وزارت بهداشت دفترچه 
را در بخش بستری حذف کنند. گام بعدی نیز اجرای برنامه در بخش 
سرپایی است. البته این موضوع مشکالت خاص خود را دارد و همکاری 

پزشکان را می طلبد.«
موهبتی با اشاره به برنامه بیمه سالمت برای حذف همپوشانی بیمه ای، 
اعالم کرد: »طبق آنچه در بودجه سال 97 آمده است، همپوشانی بیمه ای 
در سال آینده اجرا می شود. آخرین بررسی که در این زمینه انجام شد، 
همپوشانی با بیمه نیروهای مسلح بود. بیمه سالمت با این بیمه 260هزار 
همپوشانی دارد که 160هزار مورد آن مربوط به سربازان است که تحت 
پوشش نیروهای مسلح هستند. اگرچه این برنامه در سال 97 به موجب 

قانون اجرایی می شود، اما در همین مدت تالش کردیم با مراوداتی که با بیمه 
نیروهای مسلح داشته ایم به بیمه شدگان اعالم کنند که نسبت به حذف این 
همپوشانی اقدام کنند. عالوه بر آن باید از ایجاد همپوشانی جدید خودداری 
کنیم. به همین منظور عالوه بر کنترل این موضوع در صدور اولیه دفترچه، 

در زمان تمدید آن نیز این همپوشانی کنترل خواهد شد.«
وی با بیان اینکه همپوشانی سازمان بیمه سالمت با سازمان تامین اجتماعی 
3 میلیون و 700 هزار مورد است، گفت: »برای رفع این همپوشانی از دو 
روش استفاده می کنیم؛ یکی خودداری از ایجاد همپوشانی جدید و دیگری 
خودداری از تمدید دفترچه بیمه ای که دارای همپوشانی است. با تدابیری 
که از طریق سامانه انجام شده هم در زمان صدور دفترچه جدید و هم در 

زمان تمدید نسبت به رفع همپوشانی اقدام می کنیم.«
با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی این سازمان با 46 عنوان  موهبتی 
و 147 پروژه برای سال آینده، بیان کرد: »استقرار سازمان الکترونیکی و 

مدیریت هزینه، جزو مهم ترین برنامه های ما در سال آینده قرار دارند. 
این برنامه عملیاتی در اختیار تمام مدیران استانی بیمه سالمت قرار 
می گیرد. در پایان هر ماه نیز باید اطالعات مربوط به پیشرفت برنامه 
وارد سامانه شود. یکی از مشکالت ما در این زمینه محقق نشدن آن 
است؛ به همین منظور تمام برنامه ها در زمان بندی پیش بینی شده، پایش 
می شود. نظارت ها نیز مبتنی بر خود اظهاری و ارزیابی انطباق است.«
وی ادامه داد: »برای ضمانت این پایش نیز مقرر شده است که 
 40درصد پرداختی های مدیران شامل اضافه کاری و هرآنچه خارج 

از حکم کارگزینی است، بر اساس برنامه عملیاتی پرداخت شود.«

تدوین 60 راهنمای بالینی تا پایان امسال
ادامه صحبت هایش گفت:  بیمه سالمت در  مدیر عامل سازمان 
بالینی تدوین می شود که تالش  پایان سال جاری 60 راهنمای  »تا 
می شود در شش ماهه اول سال آینده اجرایی شوند. این بحث در 

کاهش هزینه ها موثر خواهد بود.«
موهبتی همچنین با تاکید بر اینکه خرید ما در سال آینده بر اساس 
اعتبارات خواهد بود، افزود: »این رویکرد اگر منجر به کاهش شیب 
کسری هزینه ها شود، توفیق بزرگی است. در شش ماهه دوم سال 96 
با بخشنامه هایی که ابالغ کردیم، هزینه ها کاهش یافت. پیش بینی شده 
بود که با حدود 10800میلیارد تومان کسری روبرو شویم اما با توجه 
تومان  میلیارد  9هزار  حدود  به  رقم  این  گرفته،  صورت  مدیریت  به 
یکشنبه  روز  تا  که  است  شده  داده  »قول  افزود:  وی  یافت.«  کاهش 
پرداخت هایی برای تسویه بدهی ها صورت گیرد. به همین دلیل فعال از 
درآمد داخلی بیمه سالمت، حدود سه ماه از بدهی های بخش خصوصی 
غیر از داروخانه ها را می پردازیم تا مطالبات آنها به تیرماه 96 برسد. 
دانشگاه های  به  بتوانیم  امیدواریم  نوبخت محقق شود،  اگر قول دکتر 

علوم پزشکی نیز پرداخت هایی داشته باشیم.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

حذف دفترچه بیمه از بیمارستان های دولتی تا    نیمه ۹۷


