
تاملی رفتارشناسانه در  مدیریت نظام درمان کشور

مزدک دانشور، انسان شناس پزشکی  
رفتارهای  برخی  نقد  و  توضیح  به 
نهادینه شده در مدیریت نظام بهداشت 
و درمان و شکل گیری آنها در تاریخ 

سی ساله اخیر پرداخت.
به  اشاره  با  به گزارش سپید، وی 
دولت های  سیاسی  اقتصادی  رویکرد 
پس از جنگ، اظهار داشت: »این دولت 
که بیشترین شباهت را در زمینه اقتصادی 
رفسنجانی  هاشمی  دولت  به  سیاسی 
سیاست هایی  وامدار  نوعی  به  دارد، 
است که با عنوان تعدیل ساختاری و 
یا نئولیبرالیسم خوانده می شود.  کارکرد 
تمامی دولت های پس از جنگ در سه 
»سالمت«  »تغذیه«،  »آموزش«،  زمینه 
و »مسکن« به گونه ای بوده است که 
این زیربنا های اساسی زندگی هرچه 
بیشتر بدل به کاال هایی با قابلیت فروش 
 ۸۰ حدود  آموزش  زمینه  در  شوند. 
درصد ظرفیت آموزش عالی به بخش 
واگذار  خصوصی  شبه  یا  خصوصی 
تمامی  تقریبا  در بخش مسکن  شده؛ 
مسکنی که در متن )و نه در حاشیه( 

شهر های بزرگ ساخته می شود متعلق به بخش خصوصی 
بوده و در قیمت گذاری و اجاره، قوانین تماما به نفع 
صاحبان خانه و سرمایه است. در بحث تغذیه عمومی، 
در سال های پس از جنگ و قطع کوپن، کاال های اساسی 
انسان  ملیون ها  امنیت غذایی  و  واگذار شد  بازار  به 
حاشیه نشین به خطر افتاد. سالهاست که سوء تغذیه 
باال و ارزش  با کالری  یا مصرف غذا های آشغال  و 
غذایی پایین )Junk Foods( سالمت کوتاه مدت 

و بلندمدت افراد را تهدید می کند.«
این انسان شناس پزشکی در ادامه صحبت هایش به 
بررسی وضعیت »درمان« پرداخت و گفت: »در زمینه 
درمان، وضعیت پیچیده تر از مواردی است که اشاره 
بزنیم. هزینه های  تاریخ  به  نقبی  بدهید  اجازه  کردم. 
اجرای  با  اولیه دهه ۱۳۷۰  از سال های  بیمارستان ها 
طرح »خودگردانی« هرچه بیشتر بر عهده بیماران و یا 
خانواده های آن ها قرار گرفت و دولت وظایف خود 
را هر چه بیشتر به شیوه »بلیط اتوبوس« عقب کشید! 
شاید این اصطالح برای خوانندگان شما مأنوس نباشد. 
منظور من شیوه شهرداری تهران در زمینه خصوصی 
کردن اتوبوس های تهران و یا گران کردن بلیط اتوبوس 
رفع  برای  شهرداری  باشید  داشته  یاد  به  اگر  است. 
شلوغی اتوبوس ها و معطلی شهروندان از شیوه بدیعی 

استفاده کرد. در ابتدا اتوبوس هایی را به عنوان پارک 
کرد  ایستگاه ها  راهی خطوط   ... و  ویژه  سوار، خط 
این  کنند!  جابجا  بیشتر  پول  با  را  ممتاز  مسافران  تا 
اتوبوس ها، تمیز و مرتب و سروقت بودند و حتی در 
آن زمان برخی کولر هم داشتند! در برخی موارد هم 
خطوط طوالنی اتوبوسرانی را کوتاه کرد تا پول بلیط 
بیشتری دریافت کند. پس از آنکه مردم از اتوبوس های 
ویژه استقبال کردند، به طور کل اتوبوس های معمولی 
را برچید و پول بلیط پایه را به میزان خطوط ویژه 
رساند با همه معطلی ها و مشکالت قبلی!« وی افزود: 
»در بیمارستان ها نیز دولت سیاست های تعدیل خود 
را با خودگردانی بیمارستان ها پیش برد. پول بسیاری 
از تجهیزات و مواد و دارو ها و حتی تهیه آن ها نیز 
برعهده بیمار گذاشته شد و حتی نگهداری از بیماران 
که  بیمارانی  بود.  بیمار  همراهان  با  نیز  بخش ها  در 
همراهی نداشتند نیز باید یک نفر را برای نگهداری 
از خود در بیمارستان های دولتی استخدام می کردند 
و یا اینکه بدترین خدمات به آن ها ارائه می شد! در 
مقابل، بخش های ویژه، دیپلماتیک و VIP را نیز به 
بیشتری  پول  می توانستند  که  افرادی  تا  انداخت  راه 
امکان  کار ها  این  همه  شوند.  بهره مند  آن  از  بدهند 
اجرایی شدن نداشت مگر با حمایت و همراهی یک 

قشر قدرتمند در بیمارستان یعنی پزشکان متخصص.«

تحولی که رفتارساز شد
دانشور در ادامه، به تشریح مقطع بعدی تحول درمان 
در کشور پرداخت. تحولی که پایه گذار نظام درمان 
فعلی حاکم بر کشور شد. وی اظهار داشت: »از سال 
۱۳۷۴ یک تغییر کلی در رابطه با تعرفه گذاری امر 
درمان رخ داد. به این شیوه که درمان، محصول کار 
پزشک دانسته شد و درصد اصلی پولی که بیمه ها و 
یا بیماران می پرداختند به جیب پزشکان رفت. تا پیش 
از آن پزشکان متخصص و اساتید دانشگاه، چون دیگر 
اساتید دانشگاه از یک حقوق ثابت و کارانه های معمول 
برخوردار بودند و فاصله درآمدی پزشکان و پرستاران 
و دیگر کادر های درمانی چندان زیاد نبود. اما پس از 
این سال پزشکان منشاء درمان بیماران دانسته شدند و 
سهم اصلی به آنان تعلق گرفت. اگر این فاصله قدرت 
و ثروت در بیمارستان به نفع پزشکان که قشر باالدستی 
بیمارستان بودند، ایجاد نمی شد، همکاری طبقاتی برای 
خودگردانی بیمارستان ها و کاالیی شدن درمان میسر 
نمی گشت. این وضعیت با فراز و نشیب هایی امتداد 
داشت تا در جریان طرح تحول سالمت این رویکرد 
هزینه های  که  ضرایبی  که  معنا  این  به  شد.  تشدید 

تا  می شد،  محاسبه  آن  اساس  بر  درمان 
سال های بسیار تغییرات اندکی داشت؛ اما 
در جریان طرح تحول و به بهانه حذف 
زیرمیزی، این ضرایب تغییرات شگرفی 
کرد تا آنجا که درآمد چند میلیونی برخی 
پزشکان بیمارستانی به درآمد های چند ده 
میلیونی بدل شد و فاصله درآمد و قدرت 
در بیمارستان ها به مرز های غریبی رسید.«

رویکرد  جامعه شناس،  پزشک  این 
بیست ساله وزارت بهداشت را نشان دهنده 
باالدستی  تیم  که  دانست  موضوع  این 
در  بهداشت  وزیر  البته  و  وزارت خانه 
این بیست سال همواره طرفدار و هوادار 
اقشار فرادست بوده اند و تغییرات را به نفع 
آنان سامان داده و خود نیز از آن بهره مند 
شده اند. » وی تصریح کرد: »به طور خالصه 
می توان گفت که نگاه بخش قابل اعتنایی 
از پزشکان متخصص بیمارستانی نه تنها به 
بیماران بلکه به همکاران بیمارستانی شان 
نیز از باال به پایین است. آنها نه فقط در 
جایگاه »شمن شفابخش« نشسته اند و از 
هاله قدسی آن بهره مند ند، بلکه در سلسله 
مراتب اجتماعی نیز باالترین قله های ثروت 
و قدرت را به خود اختصاص می دهند. آیا فکر می کنید 
جامعه  فرودستان  فکر  به  قدرتمند  چنین  فرادستانی 
هستند؟ آیا می توان از آن ها انتظار داشت تا به شیوه برابر 
و احترام آمیز با بیماران فقیر و عاجز سخن بگویند؟«
دانشور خاطرنشان کرد: »هر کس که گذارش به 
بیمارستان های دولتی افتاده باشد، شبیه برخورد وزیر با 
نانوای بجستانی را دیده است. موضعی از باال به پایین 
که بیمار را محتاج محض و خود را عالم کل می داند. 
بیمار الیق توضیح و توجیه است و نه همراهان  نه 
بیمار شایسته احترام و دلجویی. ماشینی خراب شده 
است و دانای کل صالح آن را بهتر از همه می داند. 
او حق دارد شوخی کند و بخندد. او حق دارد بیمار را 
با اسم کوچک صدا کند و یا به گونه ای رفتار کند که 
گویی بیمار بر بدن خود حقی ندارد و باید در اختیار 
پزشک باشد. به رغم وجود اقلیتی که شیوه های انسانی 
را در رابطه با بیمار پیش می گیرند، بخشی اعظم خرده 
فرهنگ بیمارستانی بازتابی از رابطه فرادست-فرودست 
است و این فرهنگ تا پایین ترین الیه های بیمارستانی 
نیز کشیده شده و در زبان و ادبیات باالترین رتبه های 

وزارتخانه نیز قابل ردیابی است.«

ادامه در صفحه 4  

امینی فرد تاکید کرد

لزوم مناسب سازی معابر شهری 
برای تردد نابینایان و معلوالن

گفت:  مجلس،  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  نایب رییس 
»فضا سازی و بهسازی معابر و مبلمان شهری برای سالمندان و 
معلولین در سالیان اخیر توفیقات اندکی داشته و با استاندارد های 

موجود فاصله بسیار زیادی دارد.«
 محمد نعیم امینی فرد در رابطه با وضعیت نامناسب معابر شهری 
برای نابینایان گفت: »فضا سازی و بهسازی معابر و مبلمان شهری 
برای سالمندان و معلولین در سالیان اخیر توفیقات اندکی داشته 

و با استاندارد های موجود فاصله بسیار زیادی دارد.«
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسالمی، بر ضرورت 
مناسب سازی معابر عمومی به منظور  سهولت در تردد معلوالن و 
نابینایان تاکید و افزود: »ضرورت طراحی و مناسب سازی معابر 
تبیین  به درستی  امور شهری  برای مسئولین  وفضاهای شهری 
عهده  بر  ضرورت ها  این  تبیین  مسئولیت  امروزه  است.  نشده 

سازمان های مردم نهاد است.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: »امروزه به دلیل 
افزایش طول عمر زندگی ایرانیان، سالمندان  به مرور زمان دچار 
در  ایران  سالمندان  جمعیت  افزایش  می شود،  کم بینایی  پدیده  
بهسازی  راستای  در  امر  مسئولین  بیشتر  توجه  آینده  سال های 
معابر و  اجرای فضای مناسب مبلمان شهری را طلب می کند.« 
وی تصریح کرد: »متاسفانه تجهیزات چشم پزشکی در گروه یک 
قرار ندارند و ارز ۴2۰۰ تومانی به آن تعلق نمی گیرد و این گروه 
نوعًا دارو و لوازم مصرفی را تحت پوشش قرار داده است. این 
موضوع باعث افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات چشم پزشکی 
شده  است. از طرفی بعضی از محدودیت های بروکراسی نیز 
باعث شده در گمرک عالوه بر هماهنگی های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش کشور حتی با ارز نیمایی هم قادر به تضمین 

تجهیزات چشم پزشکی نباشیم.«
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: »ارزی که 
برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده و کمیسیون هم 
پیگیری می کند، باید به موقع تخصیص پیدا کند، این هماهنگی ها 
باید بین وزارت بهداشت، گمرک و بانک مرکزی برای تخصیص 

ارز در زمینه تجهیزات چشم پزشکی بیشتر شود.«

شهریاری عنوان کرد

 ماندگاری پزشکان در مناطق 
محروم نیازمند درآمد قابل قبول

رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه تخت های 
گفت:  ندارد،  اقتصادی  توجیه  کوچک  درشهرهای  بیمارستانی 
»ماندگاری پزشکان در مناطق محروم نیازمند درآمد قابل قبول است.«
حسینعلی شهریاری درباره وضعیت امکانات پزشکی درمناطق 
محروم کشور،گفت: »درطی۷ الی۱۰ سال اخیردر چرخه ساخت 
و ساز بیمارستان ها عملکرد مناسبی داشته ایم، بطوری که در این 
مدت حداقل ۷ بیمارستان تنها در استان سیستان و بلوچستان 

احداث شده است.«
 نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
»برای اعزام پزشک به مناطق محروم وشهرهای کوچک می بایست 
آمایش صورت بگیرد بدین معناکه ما باید براساس جمعیت افراد 
در شهرهای کوچک، پزشک را به مناطق مختلف اعزام کنیم تا 
بتوان خدمات رسانی بهینه ای به مردم ارائه داد و این در حالی 
است که یکی از مشکالت شهرهای کوچک در کشور کمبود 

امکانات رفاهی است.«
شهریاری افزود: »تجهیزات و متخصصین عمل های اورژانسی 
برای خدمات رسانی به بیماران در اولویت تامین و جذب در 
مناطق محروم قرار بگیرند زیرا عمل های اضطراری می بایست 
در اسرع وقت انجام شود زیرا در تمام دنیا بیمارستان های بزرگ 
از نظر اقتصادی توجیه پذیراست.«وی ادامه داد: »دربسیاری از 
اما متاسفانه دولت نتوانسته  شهرهای کوچک بیمارستان داریم 
مجوز استخدام در حیطه منابع انسانی  را نیز صادر کند زیرا با 
کمبود منابع مالی روبرو هستیم و این نوع از بیمارستان درآمد 
باالیی ندارندکه بتوانند از درآمدهای اختصاصی شان بیمارستان ها 

را اداره کنند.«
نماینده مردم زاهدان  در  مجلس افزود: »برای ماندگاری پزشکان 
با  تخصص های مختلف در مناطق محروم می بایست درآمد قابل 
قبولی برای پزشکان در کشور ایجاد شود تا  انگیزه پزشک برای 
خدمت در مناطق محروم  افزایش پیدا کند زیرا پزشکان زمانی 
که تعهداتشان در مناطق محروم تمام شد به شهرهای دیگر برای 
خدمت مراجعه   می کنند.« شهریاری افزود: »۳۰ درصد رشته های 
ورودی وزارت بهداشت ودرمان می بایست از مناطق محروم باشد 
و با تصویب این مصوبه  وضعیت خدمات رسانی درمانی در مناطق 
محروم با افزایش روبرو شده است واین در حالی است که  این 
بخش ازفارغ التحصیالن  پزشکی می بایست   سه برابر مدت زمان 

تحصیل را  به مردم خدمت رسانی کنند.«
رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه تخت های 
بیمارستانی درشهرهای کوچک توجیه اقتصادی  ندارد، یادآورشد: 
»ماندگاری پزشکان در مناطق محروم نیازمند درآمد قابل قبول 

است.«

خانه ملت

 آرمان انقالب، خدمت یا نخوت؟
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معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »زنان به عنوان 
پایه های اصلی خانواده و محور اساسی سالمت، نقش 
ویژه ای در رشد و پیشرفت جامعه دارند، زیرا نه تنها 
مسئول سالمت خود هستند بلکه بیشترین مراقبت ها را 
برای سالمت و بهداشت خانواده نیز انجام می دهند.«

به گزارش سپید، قاسم جان بابایی به مناسبت هفته 
سالمت زنان گفت: »ارتقای سالمت جامعه و فراهم 
کردن زیر ساخت های مناسب برای برخورداری از 
بوده که  امری ضروری  پر نشاط و سالم  جامعه ای 
رسیدن به اهداف توسعه رشد انسانی در گروی آن 
است.« وی افزود: امروزه نظام های سالمت دنیا برنامه 
خود را بر پایه سالمت خانواده بنا نهاده اند. زنان نیمی 
از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند. آنها به عنوان 
سالمت،  اساسی  محور  و  خانواده  اصلی  پایه های 
نقش ویژه ای در رشد و پیشرفت جامعه دارند، زیرا 
نه تنها مسئول سالمت خود هستند، بلکه بیشترین 
مراقبت ها را برای سالمت و بهداشت خانواده نیز 

انجام می دهند.«
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: »براساس 
اطالعات سازمان جهانی بهداشت، زنان به دلیل ایفای 
گذراندن  جامعه،  و  خانواده  در  متعدد  نقش های 
دوره های فیزیولوزیکی مختلف مانند بلوغ، قاعدگی، 
بارداری، زایمان و یائسگی و همچنین، احتمال خطر 
بار  فقر، گرسنگی و سوء تغذیه،  به  ابتال  در  بیشتر 
کاری زیاد و تبعیض جنسیتی، گروه پرخطر محسوب 
می شوند. از این رو نیازمند خدمات ویژه پیشگیری، 
سالمت و درمان هستند و بسیاری از نظام های سالمت 
مهم ترین برنامه های خود را مبتنی بر سالمت این 

گروه ترسیم کرده اند.« 
جان بابایی با بیان اینکه زنان از مردان آسیب  پذیرتر 
بوده و در نتیجه بیشتر از مردان در جست وجوی 

خدمات سالمت بر می آیند و پاسخگویی به این نیاز 
وظیفه اصلی نظام سالمت است، تاکید کرد: »زنان از 
یک سو محور و مدیر سالمت خانواده و از سوی 
دیگر یار و همکار ارائه  دهندگان خدمات در سیستم 
سالمت هستند و بخش مهمی از فعالیت های مربوط 
به خود مراقبتی، دگر مراقبتی و مراقبت در منزل به 

عهده آنان است.«
وی ادامه داد: »از آنجایی که زنان بیشتر از مردان عمر 
می کنند تصور عمومی بر این است که آنها تندرست تر 
هستند؛ این در حالی است که علی رغم باال بودن امید 
به زندگی زنان، آنها در تمام مقاطع زندگی نسبت 
به مردان با مشکالت بیشتری در امر سالمت مواجه 
هستند. به عبارت دیگر بار معلولیت، بیماری و ناتوانی 
و  قلبی  بیماری های  استرس،  است.  باالتر  آنها  در 
عروقی، سرطان ها، همچنین اختالالت باروری و ابتال 

به عفونت ها از شایع ترین بیماری های زنان است.«
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نقش مهم 
»همچنین شرایط  کرد:  عنوان  زنان،  در  بودن  مادر 
فیزیولوژیک و بیولوژی زنان، باردار شدن و عوارض 
حاملگی و زایمان، حاملگی و عوارض ناشی از آن 
زنان را در معرض آسیب بیشتری قرار می دهد. در 
طرح تحول سالمت در بسته ترویج زایمان طبیعی 
باروری زنان و دوران  اقدامات مهمی در سالمت 
بارداری و مادری سالم صورت گرفته است.« وی 
در این خصوص افزود: »با اجرای برنامه طرح تحول 
سالمت، در راستای سیاست های جمعیتی، ۱6۱۰۳۷2 
زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور انجام شده 
است. همچنین سزارین به میزان 6.۵ درصد و سزارین 
بار اول نیز به میزان پنج درصد طی اجرای این برنامه 
کاهش یافته است. آموزش رایگان به ۷۵۰ هزار نفر 

مادر باردار در دوران بارداری جهت توانمند سازی 
برای باروری و زایمان طبیعی از دستاوردهای دیگر 
این برنامه برای آشنایی طیف بزرگی از زنان با خطرات 

سزارین بوده است.«
زایمان  فرآیند  »خوشایندسازی  گفت:  بابایی  جان 
دارویی  غیر  و  دارویی  روش های  ارائه  با  طبیعی 
کاهش درد زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی 
یکی دیگر از محورهای برنامه بود که طی آن تعداد 
مدت  طی  درد،  بدون  خدمات  دهنده  ارائه  مراکز 
اجرای برنامه از 2۰ مرکز به 22۰ مرکز افزایش یافت.«
وی با بیان اینکه به منظور حفظ حریم خصوصی و 
تکریم مادر باردار، فرآیند بهینه سازی و در صورت نیاز 
توسعه فضای فیزیکی بخش زایمان تمامی بیمارستان 
دولتی سراسر کشور آغاز شده است، افزود: »تعداد 
۳66 بیمارستان دولتی مشمول این برنامه هستند. در 
این فرآیند بخش زایمان به صورت اتاق های تک نفره 
بازسازی خواهد شد. تاکنون ۱۴۰۰ اتاق تک نفره 
زایمان طبیعی راه اندازی شده و حدود ۴۰۰ واحد 

در حال ساخت است.«
بنابر اعالم وب دا، جان بابایی با اشاره به اینکه ارائه 
خدمت تخصصی در 2۷۰۰ تخت فعال در 2۸ بیمارستان 
تخصصی زنان از دیگر اقدامات حوزه درمان کشور در 
راستای حفظ حقوق زنان است، تصریح کرد: »یقینا 
توجه به نیازهای سالمت، بار بیماری ها و مرگ ها 
در این قشر و نیز مسئولیت سنگین زنان در جامعه 
و نقش محوری آنها در سالمت و تحکیم خانواده 
الزمه ارائه پاسخ مناسب نظام سالمت در سیاستگذاری 
و برنامه ریزی مناسب، جهت رفع نیازهای سالمت 
آنان و ارتقای کیفیت مراقبت های ارائه شده در این 
قشر است تا بتوان از این طریق سالمت جامعه را 

به ارمغان آورد.«

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

۲۷۰۰ تخت فعال در ۲۸ بیمارستان تخصصی زنان


