
در پایان ۱۳۹۵ در مقایسه با اردیبهشت 
۱۳۹۳ مشخص شده در اثر طرح تحول 
سالمت اگر چه به شکل قابل توجه ای 
هزینه های بستری کاهش پیدا کرده  
است، اما شاهد جهش سرسام آور 
هزینه های درمانی سرپایی کلینیکی 
و پاراکلینیکی هستیم که بخش اعظم 
مراجعه هایی که به حیطه ی خدمات 
سالمت می شود را در برمی گیرد و 
نشان می دهد در مجموع علی رغم 
هزینه ی سرسام آور، فشارهایی که از 
ناحیه ی هزینه های سالمت به مردم 
وارد می شود افزایش پیدا کرده است.

چرا طرح تحول سالمت 
بیمه ها را ورشکسته کرد؟

فرشاد مؤمنی که در موسسه دین و 
اقتصاد و با موضوع  "ارزیابی تجربه 
طرح تحول سالمت" سخن می گفت 
افزود: »همه   ما کم و بیش می دانیم که 
نوعی اتفاق نظر در سطح متفکران 
توسعه وجود دارد با این مضمون که 
هر قدر به سال های اخیر نزدیکت ر 

می شویم وجه اجتماعی حیات جمعی انسان ها دائماً از 
اهمیت بیشتری برخوردار می شود.« وی افزود: »در ادبیات 
موضوع وجه اجتماعی نزدیک انسان ها را به مثابه چسبی 
در نظر می گیرند که هر قدر خوب کار کند سطوح اعتماد 
متقابل میان مردم و حکومت افزایش پیدا می کند و هر 
قدر رابطه ی دولت و مّلت مبنتی بر اعتماد متقابل باشد 
اداره ی جامعه بسیار کم هزینه تر و پر دستاوردتر خواهد 
شد.« این صاحب نظر اقتصاد توسعه با اشاره به این که 
قانون اساسی جمهوری اسالمی در مقایسه با قانون اساسی 
مشروطیت تعهدات جدی تری بویژه در حیطه ی آموزش 
و سالمت مردم بر عهده   دولت گذاشته بود، گفت: »در 
حالی که در دوره   نخستین شوک بزرگ نفتی یعنی در 
دوره   سال های ۵2 تا ۵7 کشور برای اداره   امور خود از 
بی سابقه ترین فرصت های درآمدی تا آن زمان برخوردار 
بود، گزارش های تحقیقی موثقی که وجود دارد، نشان 
می دهد سهم امور اجتماعی از کل امور هزینه ای دولت 
در دوره های سال های ۵2 تا ۵7 به طور متوسط  ۱8.4 
درصد بود؛ این در حالی  است که در دوره   پس از انقالب 
اسالمی به اعتبار وقوفی که رهبران و گردانندگان انقالب 
اسالمی داشتند شاهد هستیم سهم امور اجتماعی از کل 
از مرز  تا 67  امور هزینه ای در فاصله ی سال های 60 
۳۹.۵ درصد هم گذشت.« مومنی گفت: »این در واقع 
یک سرمایه گذاری استثنائی بود که عالمانه و هوشمندانه 
در دوران پس از انقالب اسالمی صورت گرفت و حاصل 
آن این شد که بی سابقه ترین سطوح اعتماد متقابل میان 
مردم و حکومت برقرار شد. نتیجه   علمی این بود که با 
اینکه همه چیز حکم می کرد که در آن دوران کشور بسیار 
گران اداره شود به طور نسبی ارزان ترین و کارآمدترین 
دوره ی اداره   کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دقیقاً آن 
دوره بود.« وی با اشاره به این که در امور اجتماعی باالترین 
وزن و ضریب اهمیت به آموزش و سالمت مردم مربوط 
می شود، گفت: »کسانی که در مورد تحوالت و اجزای 
تورم مطالعه کردند می دانند در کل دوره ی پنج دهه   گذشته 
زمانی که دولت ها به سمت سیاست های تورم زا حرکت 
می کردند، همواره باالترین سطح آسیب در درجه ی اول 
به حیطه های سالمت و در درجه ی بعدی به حیطه های 
آموزش وارد می شد. در دوره ی اخیر و از زمان آغاز به کار 
دولت اول جناب آقای دکتر روحانی، باید انصاف دهیم 

که ایشان یک شرایطی بسیار غیر متعارف و بحران زده ای 
را در همه ی عرصه های حیات جمعی ایرانیان و بویژه در 
عرصه   مناسبات بین المللی تحویل گرفت. در آن زمان ما 
شاهد بودیم نوعی اجماع در مقیاس جهانی بر علیه ایران 
وجود داشت. آقای دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی 
خود وعده دادند همه   نابسامانی ها را به سمت ساماندهی 
پیش ببرند.« استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح 
کرد: »یکی از بزرگترین آفت های طرز اداره ی خاص کشور 
در دوره ی سال های 84 تا ۹2 این بود که شاخص فالکت 
در ماه های پایانی مسئولیت جناب آقای احمدی نژاد تقریبًا 
دو برابر این شاخص در ماه های شروع به کار همین دولت 
بود. اتفاقاً یکی از حیطه هایی که دستخوش بحران های 
جّدی و حاد شده بود، حیطه ی امور اجتماعی زندگی 
مردم ایران بود. در وعده های انتخاباتی آقای روحانی و 
در شیوه ی جهت گیری ها و تخصیص منابعی که داشتند 
مسئله ای امور اجتماعی با اولویت ویژه در دستور کار 

دولت ایشان قرار گرفته بود.«

بحران حوزه سالمت در ابتدای دولت روحانی
مومنی یادآور شد: »در ماه های اول مسئولیت  آقای روحانی 
گستره و عمق بحران در حیطه   سالمت مردم ایران در 
مقایسه با همه   ابعاد دیگر حیات جمعی اوضاع و احوال 
نابسامان تری داشت. گزارش های رسمی حکایت از این دارد 
که در ماه های اولیه   سال ۱۳۹۳ میانگین جهانی که پرداخت 
از جیب حدود ۱8 درصد بود، میانگین سهم پرداخت 
از جیب در کشور های عضو OECD که مجموعه ی 
پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا هستند، حدود ۵ درصد بود. 
این درحالی است که در آن زمان شاخص پرداخت از 
جیب در ایران از مرز 60 درصد عبور کرده بود.« وی اظهار 
کرد: »این در حالی است که شاخص میانگین جهانی که به 
هیچ وجه شاخصی ایده آل نیست و تنها درباره ی اوضاع 
احوال در مقیاس کل کشورهای دنیا عالمت دهی می کند، 
استاندارد قابل قبول در زمینه   ۱0درصد است، علت این 
مسئله آن بود که دولت آقای احمدی نژاد از فصل چهارم 
سال ۱۳8۹ به سمت سیاست های افراطی تورم زا حرکت 
کرده بود و واکنش هزینه های سالمت در برابر سیاست های 
تورم زا نسبت به همه ی گروه های دیگر کاالها و خدمات 
شدید تر است. بنابراین در آن زمان در یک شرایط بحرانی 

به سر می بردیم.«
این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: »دولت های آقای 
روحانی این حوزه   بحرانی را بسیار خوب تشخیص داده 
بودند گفت: »اما در شیوه  برخورد با این حیطه ی بحرانی 
مسیری را طی کردند که متأسفانه به هیچ وجه قابل دفاع 
به سهم خودم در مقام  نبود. از این زاویه من شخصاً 
برخورد مشفقانه و انتقادی با رویه هایی که در پیش گرفته 
شده بود، طرح تحول سالمت در دوره   آقای روحانی را با 
طرح مسکن مهر در دولت آقای احمدی نژاد قابل مقایسه 
دانستم. هر دوی این دولت ها در تشخیص قانون های بحرانی 
خیلی خوب تشخیص داده بودند اما در شیوه   پیشبرد ابزار 
سیاستی برای حل و فصل آن بحران کاری انجام دادند که 
متأسفانه میان منابعی که صرف شده بود و دستاوردهایی 
که حاصل شد و هزینه هایی که ایجاد کرد به هیچ وجه 
تناسب وجود ندارد.« مومنی ادامه داد: »در دوره   سال های 
۹2 تا ۹7 نوعی بی اعتنایی نابخشودنی در سطح وزارت 
بهداشت و درمان نسبت به انتقادهای مشفقانه ی منتقدان 
در این زمینه وجود داشت و با کمال تأسف آقای رئیس 
جمهور و کل هیئت وزیران هم آن رویکرد را حمایت 
می کردند زمانی که آثار و پیامدهای این مسئله آرام آرام 
ظاهر شد یک تمایل نانوشته و اعالم نشده از اواخر سال 
۱۳۹6 تا امروز مبنی بر مسکوت گذاشتن این بحث مشاهده 
می شود.« وی اضافه کرد: »در حالی که به گمان ما مسئله   
خطاهای یک شخص یا وزارتخانه یا حتی یک مجموعه ی 
هیئت وزیران نیست، این طرحی است که کل نظام مّلی از 
آن حمایت کرد و در زمان الزم به توصیه های مشفقانه ی 
کارشناسان توجه نکردند و بنابراین هزینه هایی به بار آورد 
که اگر ما از آن تجربه درس بایسته نگیریم دوباره در معرض 
این هستیم که آن خطاها به گونه ای دیگر در دولت های 
بعدی یا حتی در همین دولت تکرار شود. بنابراین توصیه   
ما این است که باید حتما یک ارزیابی جّدی از این تجربه   
پر هزینه که دستاوردهای آن تناسبی با هزینه ها نداشته 
است در سطح دولت، رسانه ها و مؤسسه های پژوهشی 

و تخصصی انجام گیرد.«
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد: 
»برای اینکه درباره ی ابعاد هزینه هایی که کشور در این 
زمینه متحمل شد، تصّوری داشته باشید، کافی  است توجه 
داشته باشیم که در یک دوره از اردبیهشت ۱۳۹۳ که این 

طرح شروع شد تا پایان اسفند ۱۳۹۵ 
چیزی بالغ بر ۱00 هزار میلیارد تومان 
منابع کشور صرف طرح شد و هنوز 
هم این روند کم و بیش ادامه دارد. 
از ابتدای کار پرسش کارشناسان و 
منتقدان این بود که نسبت آنچه که در 
حال اجراست با آخرین برنامه ی میان 
مدت مصّوب چیست؟ تاکنون به این 
پرسش هرگزی پاسخی داده نشده 
است. بارها و بارها کارشناس ها حتی 
یک گزارش مکتوب چند صفحه ای 
از مسئوالن وقت وزارت بهداشت 
مطالبه کردند تا مشخص کند برآورد 
هزینه های این طرح چیست؟ و این 
طرح با تهدیدهایی که متوجه نظام مّلی 
کرده، چگونه می خواهد رویارویی 
کند؟ متأسفانه در این زمینه هیچ 

گزارش مکتوبی ارائه نشد.«

افزایش سرسام آور 
هزینه های کلینیکی و 

پاراکلینیکی در سال 95
مومنی افزود: »در پایان ۱۳۹۵ در 
مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۳ مشخص شده در اثر  طرح تحول 
سالمت اگر چه به شکل قابل توجه ای هزینه های بستری کاهش 
پیدا کرده  است، اما شاهد جهش سرسام آور هزینه های درمانی 
سرپایی کلینیکی و پاراکلینیکی هستیم که بخش اعظم مراجعه هایی 
که به حیطه   خدمات سالمت می شود را در برمی گیرد و نشان 
می دهد در مجموع علی رغم هزینه   سرسام آور، فشارهایی که 
از ناحیه   هزینه های سالمت به مردم وارد می شود افزایش پیدا 
کرده است.« وی یادآور شد: »هزینه های دولت در فاصله ی 
اردیبهشت ۱۳۹۳ تا پایان اسفند ۱۳۹7 حدود 78 درصد در 
حیطه   سالمت افزایش پیدا کرد. هزینه ها دو برابر شد اما میزان 
رضایت متناسب با آن افزایش پیدا نکرد. مسئله ی بسیار مهمتر 
اینکه به اعتبار اینکه حدود 70 درصد بار مالی هزینه های خود 
را بر دوش سازمان های بیمه ای انداخت، آن ها را با بحران های 
خیلی حاد مالی روبرو کرد. در دوره ی زمانی اردیبهشت ۹۳ 
تا اسفند ۹7، هزینه های تحمیل شده در اثر اجرای این طرح به 
سازمان تأمین اجتماعی ۱۱7 درصد رشد نشان داد. برای سازمان 
خدمات سالمت رشد هزینه ها فقط از ناحیه   این طرح بالغ بر 
۱6۹ درصد شد.« این صاحب نظر اقتصاد توسعه با بیان این 
که یکی از مهمترین مؤلفه های بحران ورشکستی سازمان های 
بیمه ای خطاهای راهبردی طرح تحول سالمت بود، گفت: 
»فقط برای اینکه تصّوری در این زمینه داشته باشید کافیست 
توجه کنید که از زمان شروع به کار طرح تحول سالمت تا 
پایان اسفند ۱۳۹۵ فقط در سازمان تأمین اجتماعی هزینه هایی 
که بابت درمان در این سازمان ایجاد شد معادل دو برابر کل 
هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی در پنجاه ساله  قبل از 
اجرای این طرح بود. هر کدام از این ها به وضوح اشاره می کند 
که اگر ما از این تجربه درس های بایسته نگیریم کشور می تواند 
در معرض خطرات و هزینه ها و خسارت های جّدی و بزرگ 
باشد.«  به گزارش پایگاه خبری جماران، مومنی در پایان اضافه 
کرد: »با کمال تأسف چیزی که در نظام اجرایی کشور متداول 
هست این است که نخست این  افراد به صورت ناسنجیده 
و غیر برنامه ای طرحی را اعالم می کنند بعد آن طرح را به 
کل حیثیت و پرستیژ دولت گره می زنند و چشم بسته از آن 
حمایت می کنند تا جایی که کار به بن بست کامل برسد. این 
طرز برخورد در مورد طرح تحول سالمت هم مشاهده می شود 
و باید امیدوار باشیم که از طریق پیگیری های کارشناسی 
و برجسته کردن ضرورت ارزیابی جّدی از این طرح 

درس هایی برای آینده گرفته شود.«

 مرگ تازه عروس در آرایشگاه!
زن جوان وقتی  برای عروسی خواهر شوهرش به آرایشگاه رفته 

بود هنگام دکلره کردن موهایش به طرز مرموزی جان باخت.
به گزارش سپید به نقل از روزنامه ایران، چند روز قبل این تازه 
عروس ۳2 ساله برای شرکت در مراسم عروسی خواهر شوهرش 
تصمیم گرفت رنگ موهایش را تغییر دهد به همین خاطر به 

یکی از آرایشگاه های شمال تهران رفت.
دوستانش خیلی از کار این آرایشگاه تعریف کرده بودند و او 
نیز به امید یک تغییر خوب موهایش را به دست زن آرایشگر 
سپرد اما بعد از چند ساعت وقتی که آرایشگر جوان موهایش 
را شست، با دیدن چهره اش بسیار تعجب کرد. بعد از این همه 
ساعت معطلی و صرف وقت و هزینه نتیجه کار نه تنها دلخواهش 

نبود بلکه بشدت از دیدن رنگ موهایش عصبی شد.
فکر اینکه با چنین رنگ مویی به عروسی خواهر شوهرش برود 
کالفه اش کرده بود. وقتی مهناز به زن آرایشگر اعتراض کرد و از 
او خواست که کاری برای موهایش انجام دهد، زن جوان گفت 

فردا به آرایشگاه بیا تا فکری برای موهایت بکنم.
به  دوباره  بعد  روز  نبرد  ناراحتی خوابش  از  تا صبح  آن شب 
آرایشگاه رفت. زن آرایشگر دوباره موهایش را دکلره کرد و او 
را زیر سشوار برقی نشاند. زمان برایش به کندی می گذشت هر 
وقت می پرسید کی باید از زیر سشوار خارج شود زن آرایشگر 
می گفت عجله نکن! دو ساعت و نیم گذشت در حالی که مواد 
دکلره روی سرش بود احساس خارش و سوزش اذیتش می کرد 
هیچ  نباش  نگران  می شنید  در جواب  می کرد  اعتراض  بار  هر 

مشکلی پیش نخواهد آمد.
اما ناگهان مهناز احساس سردرد و سوزش شدیدی کرد و فریادی 
کشید و از هوش رفت. زن آرایشگر که ترسیده بود بالفاصله کاله 
برقی را از سر تازه عروس جدا کرد و برای به هوش آوردن وی 
پارچ آب سرد را روی صورت و موهایی که مواد شیمیایی روی 
آن قرار داشت ریخت. اما وضعیت جسمی مهناز بهتر نشد و در 
نهایت او را به بیمارستان منتقل کردند. تالش کادر درمان برای 
نجات تازه عروس ادامه یافت اما ساعاتی بعد وی تسلیم مرگ شد.
پایتخت  قتل  کشیک  بازپرس  به  موضوع  مهناز،  مرگ  به دنبال 
اعالم شد. بدین ترتیب جسد برای مشخص شدن علت مرگ 
به پزشکی قانونی منتقل شد. این درحالی بود که شوهر مهناز با 

شنیدن خبر مرگ همسرش سکته کرد.
با انجام معاینات پزشکی قانونی، علت مرگ زن جوان پارگی 
مویرگی اعالم شد. بدین ترتیب بازپرس جنایی با توجه به عدم 
صالحیت رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی و به درخواست 
خانواده وی پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم پزشکی 

ارجاع کرد.

معاونت درمان وزارت بهداشت  اعالم کرد:

ممنوعیت حضور کادر 
درمان در ساعات موظف 

در بخش خصوصی

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
ابالغی به معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور 
بر ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف در بخش 

خصوصی تاکید کرد.
به گزارش سپید، در این ابالغیه با اشاره به گزارش های دریافتی در 
رابطه با حضور پرسنل درمانی در ساعات موظف در بیمارستان های 
خصوصی و سایر موسسات پزشکی غیر دولتی جهت انجام کار 
حقوقی  دفتر  نظر  به  اشاره  با  نیز  و  عنوانی  هر  تحت  انتفاعی 
وزارت بهداشت، تاکید شده است:  »انجام کار انتفاعی، همزمان 
در ساعات اداری یا شیفت های موظف کادر درمان در بخش های 
خصوصی و سایر موسسات پزشکی غیر دولتی ممنوع است و 
به استناد ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و 
درمانی، ترک موسسه و جرم محسوب می شود و باید عالوه بر 
طرح پرونده متخلف در کمیسیون ماده ۱۱ آن دانشگاه، موضوع 

به هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه احاله شود.« 
بر اساس این ابالغیه،  مدیران اجرایی بیمارستان ها و مراکز آموزشی 
و درمانی بر حسن اجرای این ابالغیه نظارت کرده و پاسخگو 

خواهند بود 

گزارش خبری
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استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تشریح کرد؛

طرح تحول سالمت چگونه بیمه ها را ورشکسته کرد
اگر از این تجربه درس  نگیریم، کشور در معرض خطرات جدی قرار می گیرد

عضو شوای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: »بر اساس قانون مالیات 
وقتی که فرد غیر پزشک برای راه اندازی داروخانه و یا مراکز تشخیصی 
سرمایه گذاری می کند، مباحث مالیاتی تفاوت دارد و همین مسئله باعث 
ایجاد نقض قانون می شود. بنابراین افراد غیر پزشک اجازه سرمایه گذاری 

در راه اندازی مطب پزشکان ندارند.«
حسین قشالقی اظهار کرد: »بر اساس قانون هیچ فردی نمی تواند با پزشک 
در راه اندازی مطب شریک تجاری شود، زیرا پروانه صدور مطب و شماره 
نظام پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی به فارغ التحصیالن رشته پزشکی 
اعطا می شود و افراد غیر پزشک نمی توانند سهمی در راه اندازی مطب 
پزشکان داشته باشند.« عضو شوای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: 
تصویربرداری  و  آزمایشگاهی  مراکز  داروخانه ها،  درمانی،  »موسسات 
بر اساس قانون می توانند برای راه اندازی محل کار شریکی غیرپزشک 
دستگاه های  اغلب  که  است  این  مسئله  این  اصلی  دلیل  باشند،  داشته 

تصویربرداری و تشخیصی گران قیمت و ممکن است فارغ التحصیالن 
جوان نتوانند از عهده خرید این وسایل و تجهیزات پزشکی برآیند، بر 
این اساس قانون این اجازه را به پزشکان جوان و حتی با سابقه داده 
است تا برای راه اندازی مراکز درمانی تشخیصی و تصویربرداری و حتی 

داروخانه شریک غیر پزشک برای خود داشته باشند.«
برای  پزشک  غیر  فرد  که  وقتی  مالیات  قانون  اساس  »بر  افزود:  وی 
راه اندازی داروخانه و یا مراکز تشخیصی سرمایه گذاری می کند، مباحث 

مالیاتی تفاوت دارد و همین مسئله باعث ایجاد نقض قانون می شود.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قشالقی در پایان گفت: »در خصوص 
مشکالت پزشکان جوان گفت: هنگامی که تعرفه جامعه پزشکی واقعی و 
متناسب با تورم عمومی کشور نباشد از پس تامین مخارج و هزینه های 
مطب خود بر نمی آیند و به دنبال شریک تجاری برای خود جهت خرید 

تجهیزات پزشکی و دستگاه های مورد نیاز خود هستند.«

قشالقی، عضو شوای عالی سازمان نظام پزشکی:

افراد غیرپزشک اجازه سرمایه گذاری در راه اندازی مطب پزشکان ندارند


