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 مزدک دانشور
دندانپزشک و انسان شناس پزشکی

از آنجا که عنوان این جلسه »کاالپنداری سالمت« است، 
من هم به اقتصاد سیاسی طرح تحول سالمت اشاره ای 
خواهم داشت و تالش می کنم به این سوال پاسخ دهم که 
چرا سیاستمداران و سیاستگزاران ما در هدف گذاری هایی 
که انجام دادند، به سمت کاهش سهم پرداخت از جیب 

بیمار در بخش بستری رفتند؟ 
برای پاسخ به این سوال الزم است بدانیم که دولت ها 
می توانند در چندین سطح مداخله کنند تا تغییراتی را در 

سالمتی شهروندان ایجاد کنند.
الف  اولین مداخله دولت ها در زمینه محیط زیست است. 
ما شاهد هستیم که خاک ایران به سموم مختلف آلوده 
شده است چرا که به طور مداوم در کشاورزی از سموم 
شیمیایی استفاده می شود، فلزات سنگین انباشته می شوند 
و بارها در رسانه ها شنیده ایم که آبیاری مزارع به خصوص 
در جنوب شهر تهران با فاضالب صنعتی و خانگی انجام 
می شود و ... این انباشت مواد سمی در خاک به غذاهای 
ما راه پیدا می کند و می تواند در بلندمدت یا حتی کوتاه 

مدت مردم را دچار مسمومیت کند.
قانون برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه های بهداشت، 
کشاورزی و صنایع را موظف کرده که در زمینه حذف 
سموم کشاورزی اقدام کنند. ولی ما شاهد هیچ تالش 
چشمگیری در این زمینه نیستیم و درواقع دولت قصد 

ندارد که در این سطح مداخله کند.
ما شاهد هستیم که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ 
باعث شده براساس آمارهایی که اعالم می شود 2 تا 3 
هزار نفر را به طور مستقیم از بین ببرد. آمار بهشت زهرا 
می گوید 50 درصد از کسانی که در بهشت زهرا دفن 
می شوند، زیر 64 سال سن دارند. این در حالی است که 
امید به زندگی در کشور ما به باالی 70 سال رسیده است 
و این میزان مرگ و میر زیر 64 سال آن هم با باال بودن 
مشکالت قلبی و تنفسی آمار بسیار باالیی است و واقعا 
الزم است که نگاه ویژه ای به آلودگی هوا داشته و مداخله 
دقیقی درمورد آن انجام دهیم. شهردار لندن اعالم کرده که 
در سال، هزار نفر به علت آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند. بنابراین برای هر ماشین 13 پوند جریمه بنیادی 
در نظر گرفته که صرف کاهش آلودگی هوای لندن کند ؛ 
ولی متاسفانه ما هیچ اقدام اساسی درمورد آلودگی هوای 

شهرهای بزرگ کشورمان انجام نمی دهیم.
دیگر اینکه آب تهران به دلیل نفوذ منابع فاضالبی پر از 
نیترات است و ممکن است منجر به مرگ و میر بی صدای 
نوزادان و مشکالت جنینی شود. بنابراین درصورتی که 
مداخله در آنها جزو وظایف دولت و وزارت بهداشت است، 
ولی ما شاهد هیچ مداخله ای نیستیم و سوالی در ذهن ها 
ایجاد می شود که چه گرایش هایی در دولت وجود دارد که 
به جای اینکه به این مسائل اساسی بپردازد و آلودگی های 
محیط زیست ما را کم کند، منابعی که در اختیار دارد را 

صرف درمان و اقدامات بیمارستانی می کند؟

ب سطح دوم مداخالت، رفتاری است. کم تحرکی، 
استرس، چاقی، پرخوری، دخانیات اعتیاد و غذاهایی که 
فرایندهای ترکیبی زیادی را مثل سوسیس و کالباس طی 
می کنند، در اطراف ما به وفور دیده می شوند. اما شاهد هستیم 
که شعار اصلی دولت محترم، »خودمراقبتی« است. سوال 
ما این است که چرا در چند سالی که دولت های یازدهم 
و دوازدهم سر کار هستند، فقط سال گذشته مالیات بر 
دخانیات افزایش پیدا کرده و در چهارسال قبل از آن، تورمی 
که دخانیات تحمل کرده بسیار پایین تر از تورم میانگین 
بوده است. اگر مردم غذای بد می خوردند، چه کسی به 
فست فودها و تولیدکنندگان مواد غذایی مثل سوسیس و 
کالباس اجازه فعالیت می دهد؟ چه کسی اجازه می دهد که 

برندهای متعدد از فست فودها با ظاهر و نمایه های بسیار 
جذاب در مدارس بچه های ما وجود باشند؟ چرا کودکان 
ما باید تا آنجا که می توانند قند و شکر و چربی بخورند؟ 
اگر سری به بوفه مدارس بزنید، خواهید دید همه مواد 
غذایی این بوفه ها از صدر تا ذیل یا حاوی شکر  هستند یا 
روغن یا نمک. درچنین شرایطی شعار ازخودمراقبتی چه 
معنایی دارد؟ مگر وظیفه دولت استاندارد کردن این موارد 
نیست؟ پس چرا ما هیچ مداخله ای در این سطح نمی بینیم؟

دولت انگلستان در هر سال 200 هزار تن از شکر 
مصرفی در کشور را کاهش می دهد. ولی مطمئن باشید با 
این روندی که ما در زمینه مصرف شکر در پیش گرفته ایم، 
عالوه بر مشکالتی که برای دندان های مردم ایجاد می شود، 
ما شاهد بیماری های متابولیکی خواهیم بود. حدس زده 
می شود که تا سال 2030، نیمی از مردم ایران دیابت داشته 
باشند. با این حال مطمئن باشید که می شود از امروز جلوی 
افزایش میزان بیماری های متابولیکی را در کشور گرفت 
ولی متاسفانه شاهد اقدام موثری در این خصوص نیستیم.

ج سطح سوم مداخالت، مداخالت سرپایی است. اتفاقا 
بیشترین مشکالتی که در درون وزارت بهداشت وجود 
دارد، درمورد همین مداخالت سرپایی است. 50 درصد 
مراجعات مردم به پزشکان، مراجعات سرپایی است که 80 
درصد آن، به بخش خصوصی است که یا پرداخت از جیب 
است و یا از طریق بیمه های مکمل پرداخت می شود. یعنی 
80 درصد از نصف مراجعه به پزشکان به بخش خصوصی 
است ولی ما طرح پزشک خانواده را 30 سال است که 
پادرهوا نگه داشته ایم. ما هنوز طرح های غربالگری و نظام 
ارجاع را برقرار نکرده ایم و هنوز نتوانسته ایم مراجعات 
مردم را نظام مند کنیم، آن وقت مستقیما به سراغ بیمارستان 
می آییم. ما هنوز نتوانسته ایم برای بیمارانمان پرونده های 
الکترونیک تشکیل دهیم. شما هر بار که وارد هر بیمارستانی 

می شوید، یک شرح حال کامل از شما گرفته می شود. 
در رشته انسان شناسی پزشکی گفته می شود تشخیص 
بیمارستانی ناقص ترین نوع تشخیص است چون فقط 
مبنای فیزیولوژیک دارد. در بیمارستان با یک سری عدد 
و رقم و آزمایش و عکس و ... کار می شود و بیماری 
تشخیص داده می شود ولی بیمار در متن جامعه، خانواده ، و 
زندگی اش شناخته نمی شود. این در حالی است که پزشک 
خانواده به راحتی می تواند یک فرد را در متن خانواده و 
جامعه اش بشناسد؛ همه حساسیت ها، داروها، آزمایش ها 
و سوابق می توانند تشکیل دهنده یک دیتابیس فوق العاده 
ارزشمند باشند و در اختیار پزشکان قرار گیرند که اگر 
شما مثال در یک جاده کوهستانی دوردست تصادفی کردید 
و به یک بیمارستان محلی منتقل شدید، با یک کلیک و 
یک آیدی، همه اطالعات در اختیار جراح قرار  گیرد... .

چرا کاهش پرداخت از جیب؟
اجازه بدهید به طرح تحول سالمت برگردم. این طرح 
بدون هیچ الزام قانونی و بدون هیچگونه مشورت با صاحبان 
فن و صاحبان صدا در اردیبهشت 93 تصویب می شود. 
استدالل مجریان طرح، کاهش پرداخت از جیب است. 
ولی علت اصلی که این کار انجام می شود، شیوه ای در 
 problem solving وزارت بهداشت است که به آن
گفته می شود. فرض اصلی در وزارت بهداشت این است 
که پدیده زیرمیزی، پدیده  بسیار زشتی در جامعه پزشکی 
است و ما باید آن را جبران کنیم. یعنی چه که برای یک 
جراحی آپاندیس 150 هزار تومان زیرمیزی دریافت شود؟ 
 K بنابراین این پدیده باید اصالح می شد. از این رو ضرایب
افزایش پیدا می کند و کتاب کالیفرنیا ترجمه می شود. یعنی 
ورودی به جیب پزشکان افزایش پیدا کرده و از آن سو 
درصد سهم بیماران کاهش پیدا می کند. حقوق ها چند برابر 
می شود و سهم بیمار از 30 درصد به 10 درصد و در بیمه 
روستایی به 5 درصد می رسد. بنابراین میان هزینه خدمات 
ارائه شده با مبلغی که بیمار پرداخت می کند، فاصله ای ایجاد 
می شود که این فاصله قیمتی را قرار است طرح تحول 
سالمت پرکند. بنابراین برای پر کردن این فاصله به سراغ 
افزده می رود. حتما دیده اید که روی  مالیات بر ارزش 
پل ها تبلیغ می کنند که 160هزار میلیارد ریال از مالیات بر 
ارزش افزوده صرف سالمت شده است. بنابراین با گران 
کردن زندگی شهروندان و تعدیل یارانه های اساسی، این 

فاصله را پر می کنند. ولی...
گران شدن زندگی شهروندان چه تبعاتی دارد؟

وقتی زندگی من به عنوان یک شهروند گران می شود، 
بیشتر به سمت رفتارهای پرخطر می روم، فست فود بیشتری 
می خورم، قند و شکر و نمک بیشتری مصرف می کنم، 
بیشتر باید کار کنم، بیشتر دچار استرس می شوم و از آنجا 
که صبح تا شب سر کار هستم و خسته به منزل می آیم، 

رابطه جنسی من هم کاهش پیدا می کند. همه اینها باعث 
بیمار کردن من می شود و مرا روانه بیمارستان می کند تا 
در بیمارستان، به وسیله طرح تحول سالمت، یک فاصله 

کوچکی برای من پر شود.
به هرحال  که  دارم  قبول  من  بود.  منصف  باید  البته 
بیمارانی هستند که نیاز به درمان دارند، انسان هایی هستند 
که نیاز به عمل جراحی دارند، برای بعضی ها الزم است 
که استنت گذاشته شود و ... ولی آیا هدفمندی واقعی باید 
به صورت توزیع یارانه های احمدی نژادی باشد یا توزیع، 

باید با دقت انجام شود؟ 
اجازه بدهید اشاره ای به تجربه زیسته خودم داشته باشم. 
پدر من پارسال سکته کرد. رفتیم 3 استنت برای ایشان 
گذاشتیم. خرج کلی حدود 30 میلیون تومان ولی عددی 
که ما باید پرداخت می کردیم، 2 میلیون و 700 هزار تومان 

بود. همین 2 میلیون و 700 هزار تومان از حقوق پدر من 
به عنوان یک بازنشسته فرهنگی بیشتر بود. پس پدر من 
با یک خرج بیمارستانی در آستانه لغزیدن به زیر خط فقر 
بود. حاال تصور کنید که صحبت ما درمورد اقشاری است 
که حتی نان فردای خودشان را ندارند. صحبت ما درمورد 
اقشاری است که اگر امروز کار نکنند، فردا گرسنه می مانند. 
این اقشار در این سیاست ها دیده نشدند. ما می توانستیم همه 
این پول را به این اقشار تخصیص دهیم. اما آیا ما کاری 
کردیم که ناامنی و کاتاستروفی و هزینه های خانمان برانداز 
و فقر ناشی از درمان کاهش پیدا کند؟ پاسخ منفی است.

وزارت بهداشت اینطور می گوید که 59 درصد بودجه ها، 
صرف خرید وسایل و تجهیزات پزشکی شده است؛ 15 
تا 19 درصد هزینه ها صرف پزشکان شده و 20 درصد 
هم صرف بیمارستان و پرسنل و هزینه های عمرانی شده 
است. به این معنا که 15 تا 19 درصد از 5 هزار میلیارد 
تومان در سال اول، 12 هزار میلیارد تومان در سال دوم، 
18 هزار میلیارد تومان در سال سوم به پزشکان رسیده 
است. درباره اتفاقی که در سال 93 و 94 در زمینه دریافتی 
و فی فورسرویس پزشکان افتاد، رقم های افسانه ای زیادی 
گفته می شود و من هم شنیده ام ولی باالترین فیشی که خود 
من به چشم دیده ام، 128 میلیون تومان بود و من هم بنا را 
بر همین حداکثر می گذارم. اما معنی این را نمی فهمم که 
چرا باید یک پزشک در یک ماه 128 میلیون تومان دریافت 
کند؟ مگر چه می کند؟ چه معجزه ای می کند؟ چرا استادی 
که سال ها در دانشکده علوم سیاسی استخوان خرد کرده و 
فعالیت کرده است، باید 5 میلیون تومان یا 7 میلیون تومان 
حقوقش باشد؟ البته من که به این مسئله نقد می کنم خودم 
هم از گروه پزشکان هستم ولی این رابطه های نابرابر به 
ضرر ما تمام می شود. این دریافتی های اینچنینی ذهنیت 
مراجعان و بیماران را نسبت به ما مسموم کرده و ما شده ایم 
یک مشت پزشکی که در سریال درحاشیه نمایش می دادند. 
همه به دنبال پول.  درجامعه چه رفتاری با ما می شود؟ 
به محض اینکه می شنوند پزشک هستیم، مخارج دو سه 
برابر می شود. کافی است کسی که یک خدمتی به شما ارائه 
می کند، بفهمد که شما پزشک هستید. این تصور وجود 
دارد که اینها که درآمدهای آنچنانی دارند پس اشکالی 
ندارد. البته خوشبختانه از سال 94 برای ارقام دریافتی 
سقف تعیین کردند که آن سقف هم ماهیانه 60 میلیون 
تومان است. همین رقم را هم مقایسه کنید با اینکه بهترین 
اساتید دانشکده علوم انسانی 6 یا 7 میلیون تومان در ماه 
دریافت می کنند. در ضمن فقدان نگرش تیمی باعث بها 
دادن بیش از حد به پزشکان شده است. چرا ما فکر می کنیم 
که همه خوشی و خیر و برکت از سرانگشت ما پزشکان 
است و پرستار و بهیار و کارگر خدماتی بیمارستان هیچ 
نقشی ندارند. مگر همه اینها کمک نمی کنند؟ مگر همه 
اینها تشکیل دهنده یک تیم نیستند؟ پس چرا سهم اصلی 

را ما می بریم و سهم هیچی را آنها می برند؟ 
در بیمارستان های دولتی وضع بدتر هم هست. به خاطر 
اینکه آنجا فلو هست، کارورز هست، اینترن هست، رزیدنت 
هست و... و به خصوص در بخش های جراحی همه کارها 
را اینها انجام می دهند ولی دست آخر حقوق آنها از یک 
میلیون و هفتصد هزار تومان شروع می شود و تا سیصد هزار 
تومان هم ادامه دارد. حال آنکه  در بیمارستان های دولتی همه 
کارها به عهده دانشجویان است. رزیدنت پذیرش می کند، 
اینترن همه کارها را انجام می دهد، یکی دیگر پرونده را کامل 
می کند و خالصه همه کارها انجام می شود، دست آخر فلو 
زنگ می زند به »اتند« و می گوید آقای دکتر من چه کنم؟ و 
با ترش رویی پاسخ می شنود: »تو از من می پرسی که باید 
چه کنی؟؟ تو اصال فلو هستی؟؟ فردا می ا ندازمت. دیگر هم 
مزاحم من نشو.« من به عنوان کسی که در بیمارستان های 
دولتی مشاهدات انجام داده، بارها شاهد چنین برخوردهایی 

بوده ام. به خصوص در بخش های جراحی...
ادامه در صفحه 4 

ضرورت پوشش بیمه ای ویژه 
برای بیماران کم توان ذهنی

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در آستانه سی ام 
تیر ماه ،گفت: » توجه به بهداشت و آموزش افراد کم توان ذهنی 

باید در اولویت باشد.«
سید مرتضی خاتمی به مناسبت فرا رسیدن روز »جهانی عقب 
ماندگی ذهنی«  گفت: »عقب ماندگی ذهنی که به آن کم توانی ذهنی 
نیز می گویند اختاللی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و 
اختالل در مهارت های انطباقی مشخص می شود. کم توانی ذهنی 
از لحاظ آماری به این صورت تعریف می شود، عملکرد شناختی 
که بر اساس آزمون استاندارد هوش، معادل دو انحراف معیار زیر 
میانگین جمعیت عمومی باشد؛ سن شروع کم توانی ذهنی زیر 18 
سال است و منظور از مهارت های انطباقی انجام کارهائی است که 
در هر سن به  طور معمول از فرد انتظار می رود. میزان شیوع این 
اختالل 3-4 مورد در هر هزار نفر جمعیت 15-19 سال است.« 

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با اشاره به تقسیم بندی عقب 
ماندگی ذهنی با توجه به بهره هوشی گفت: »نوع شدید با بهره 
هوشی 25-35 ، از تربیت پذیری پائینی برخوردارند و نوع عمیق 
که بهره هوشی کمتر از 25 داشته و نیاز به نگهداری در موسسات 
دارند. در نوع خفیف ، فرد آموزش پذیر است اما در نوع متوسط 
فرد تربیت پذیر است. این تقسیم  بندی نشان می دهد که توجه به 
این افراد و کمک به خانواده های آنان ضرورت دارد.« وی با اشاره 
به عوامل قبل از تولد در بروز این عارضه گفت: »اختالالت ژنتیک 
و تغییرات کروموزمی، یکی از مهم ترین علل این مشکل است. 
ضمن این که عفونت های رحمی و ابتالی به بیماری سرخچه و 
توکسوپالسموز نیز در بروز عارضه نقش دارند . آنچه مسلم است 
بیشترین علل عقب ماندگی ذهنی همین عوامل قبل از تولد است 
که از نظر پیشگیری نیز اهمیت دارند، به ویژه عوامل کروموزومی 
مانند سندرم داون و عوامل عفونی مثل سرخچه و توکسوپالسموز 
و  مشکل  زایمان  مثل  تولد  حین  عوامل  بین  این  در  مادرزادی 
خونریزی جمجمه و اشکاالت تنفسی حین زایمان نیز مؤثر هستند.« 
خاتمی  گفت: »ضربات شدید به جمجه کودک، زردی) یرقان (، 
سیانوز ) سیاه شدن(، عفونت های دوران نوزادی به همراه تب و تشنج، 
کم کاری تیروئید از عوامل بعد از تولد است  که با مواظبت از کودک 
بخصوص قبل از سن چهارسالگی می توان از بروز عقب ماندگی 
ذهنی تا حدی جلوگیری نمود. عوامل محیطی و اجتماعی شامل 
فقر ، سوءتغذیه ، ناپایداری خانواده ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی 
بد، محرومیت های فرهنگی و استرس های مکرر و فوق تحمل 
در محیط زندگی کودک نیز تاثیر حداقلی در این عارضه دارند.«

 این نماینده مجلس در خصوص وظایف نظام بهداشتی، درمانی 
و آموزشی در قبال این عارضه بیان داشت: »توجه ویژه به خانواده 
این کودکان از طریق حمایت های آموزشی و نیزدرک و همدلی 
با آنان به منظور کاهش احساس منفی آنان و همچنین، آموزش و 
اطالع رسانی عمومی در جهت کاهش قضاوت و انگ اجتماعی 
به همراه ایجاد مراکز آموزشی و تربیتی ویژه این کودکان باید 
در برنامه ها لحاظ شود.«  نایب رئیس کمیسیون بهداشت گفت: 
»ایجاد مراکز نگهداری برای موارد عمیق و نیازمند به نگهداری 
به صورت مراکز روزانه و نیز شبانه روزی، ایجاد پوشش بیمه ای 
ویژه، ایجاد مراکز تشخیصی با توان دسته بندی، تعریف مشاغل 
ساده و مناسب برای این افراد و وضع قوانین مورد نیاز در جهت 

کمک به این افراد و خانواده های آنان بسیار حیاتی خواهد بود.«

تشکیل جلسه ویژه برای تعیین تکلیف 
وضعیت دانش آموزان شین آبادی

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس از برگزاری جلسه 
ای با هدف بررسی وضعیت درمانی دانش آموزان شین آبادی در 

هفته جاری خبر داد.
رسول خضری درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به مشکالت 
دانش آموزان شین آبادی، گفت: »مسائلی مطرح شده مبنی بر اینکه 
درمان دانش آموزان شین آبادی در داخل کشور انجام خواهد شد 
و نیازی به اعزام به آنها به خارج از کشور نیست، اما قرار است 
که وزارت بهداشت و درمان و دولت به طور ویژه رسیدگی به 
مشکالت این دانش آموزان را در هفته جاری تعیین تکلیف کنند؛ 
البته هفته گذشته با رییس بیمارستان حضرت فاطمه )س( و معاون 
پارلمانی وزیربهداشت و درمان صحبت هایی داشته و برتعیین 

تکلیف سریعت ر این دانش آموزان تاکید شد.« 
وی با انتقاد از عدم تعیین تکلیف مراحل رسیدگی به درمان دانش 
آموزان شین آبادی، افزود: »مجموعه معاونت درمان وزارت بهداشت 
و درمان و مسئوالن بیمارستان مربوطه باید جمع بندی های الزم از 
پیگیری مشکالت این دانش آموزان را اعالم کنند، در همین رابطه 
قرار است درجلسه ای که در این هفته برگزار خواهد شد؛ وزارت 
بهداشت اعالم نظر نهایی کند، بنابراین هنوز تصمیم گیری نهایی 

درخصوص مراحل درمان این دانش آموزان انجام نشده است.«
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  با اشاره به اینکه درجلسه مذکور 
درخصوص میزان امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای درمان دانش 
آموزان تصمیم گیری می شود، تصریح کرد: »طبق گفته مسئوالن وزارت 
بهداشت پیش فروش دستگاه لیزر و برخی تجهیزات مورد نیاز انجام 
شده و همچنین اعتبارات و منابع الزم تامین شده است؛ اما وزارت 
بهداشت باید مشخص کند که امکان انجام کدام مراحل درمانی در 

داخل کشور و کدام مرحله درخارج از کشور وجود دارد.«

خانه ملت
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خانه  در  پنجشنبه  روز 
انسانی  علوم  اندیشمندان 
برگزار  نشستی  تهران، 
»هم اندیشی  عنوان  با  شد 
با  سالمت«  کاالپنداری 
آثار  بر  مروری  هدف 
 – اقتصادی  اخیر  تحوالت 
اجتماعی بر سالمت همگانی 
برگزار شد. محمدرضا واعظ 
دانشور،  مزدک  مهدوی، 
مدنی  سعید  راغفر،  حسین 
ازجمله  مجدزاده  رضا  و 
سخنرانان این نشست بودند. 
امروز  از  سپید  روزنامه 
مباحث مطرح شده در این 
منتشر  مرور  به  را  نشست 
شماره،  این  در  می کند. 
دانشور  مزدک  سخنان 
انسان شناس  دندانپزشک و 
پزشکی تقدیم خوانندگان 

عزیز می شود.


