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دفاع تمام قد وزیر بهداشت از طرح تحول نظام سالمت

منتقدانرا»دلواپس«نمیدانم
شعیبشاهزمانی

یک سال و نیم از اجرای طرح تحول نظام سالمت 
می گذرد. علیرغم انتقادات جدی که از همان آغاز کار 
ازطرف برخی منتقدین مطرح شده بود، هیچگاه در 
اظهارنظرهای رسمی دولت به خصوص مسئولین 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حرفی 
شنیده نشد که نشان از جدی گرفتن این انتقادات 
داشته باشد. مراحل طرح، یکی پس از دیگری 
به مرحله اجرا درآمد. اجرای برخی از مراحل، 
دست آوردهای چشمگیر و ارزشمندی را درپی 
داشت که تحسین همگان را برانگیخت. درکنار آنها، 
تصمیمات و اقداماتی هم وجود داشت که نه تنها انتقاد 
معترضان را موجب شد، بلکه خود وزارتی ها را هم به 
تغییرات پی در پی آن تصمیمات وا داشت. مشکالت 
و سختی ها، یکی یکی رخ  نشان دادند و حتی بعضی 
از پیش بینی های منتقدین اولیه هم به وقوع پیوست. 
بعضی از ناظرین و موافقین سیاست های دولت در 
بخش سالمت، منتقدین طرح تحول نظام سالمت را، 
»دلواپسانی« در حوزه سالمت نام نهاده اند. شخص 
وزیر بهداشت اما، حداقل در اظهارنظرهایش با به کار 
بردن این واژه ها موافق نیست. آخرین این اظهارنظرها 
در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی دولت مطرح شد. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه »تعبیر  نق زدن و یا دلواپس 
بودن را برای منتقدان طرح تحول قبول ندارم«، گفت: 
»فکر می کنم این افراد عادت کرده اند همیشه بخش 
خالی لیوان را ببینند. باالخره انسان حتما اشتباه می کند 
و حتما کاستی هایی در تصمیمات، در برنامه ریزی 
و اجرا دارد. هیچ دیکته نوشته شده مطّولی نیست 
که بتوانیم بگوییم عاری از اشکال است.« وی افزود: 
»در مورد طرح تحول نظام سالمت، تا به حال سابقه 
نداشته که دولتی بیاید و این قدر به مشکالت مردم 
توجه کند که این هم ناشی از عملکرد گذشته است و 
نمی توانیم بگوییم که این طرح، توفیقات کمی داشته 
و مردم دارند اشتباه می کنند. اقداماتی که ما در بیش از 
یک سال و نیم گذشته در حوزه بهداشت انجام دادیم، 
ساخت نزدیک به 2 هزار خانه بهداشت، فقط یک 
نمونه از این اقدامات است، این که ما برای اولین بار در 
تاریخ کشور در شهرهای زیر 20 هزار نفر پزشک کم 
نداریم و توانستیم حاال به هر قیمتی پزشک را به نقاط 
مختلف کشور ببریم که باعث رضایتمندی مردم شده 

است، خدمت کوچکی نیست.«

مخالفین طرح تحول
ظاهرا علم غیب دارند

سیدحسن هاشمی با خطاب قرار دادن منتقدینی 
که از ابتدا، تامین منابع را پاشنه آشیل طرح تحول 
هنوز  اول  روز  » از  گفت:  می دانستند،  سالمت 
طرح تحول نظام سالمت شروع نشده، یکی دو 
نفر می گفتند این طرح با شکست مواجه می شود. 
علی الظاهر علم غیب هم داشتند، چون اگر بنا باشد که 
بودجه و اعتبار ندهند، نه این طرح، بلکه هر طرحی با 
شکست مواجه می شود. باید ببینیم چه عوامل تهدید 
کننده ای وجود دارد، بعد بیاییم در میدان و کمک کنیم 
تا این عوامل در عمل اتفاق نیفتد.« وزیر بهداشت، 
دسته دیگر مخالفین طرح تحول را »دالالنی« معرفی 
کرد که باعث افزایش قیمت ها می شدند. وی  تصریح 
کرد: »مواردی را داریم که یک وسیله 2 میلیون تومانی 

امروز را به 38 میلیون تومان به مردم می فروختند.«
هاشمی برای چندمین بار طی مدت وزارت 
خود، از کمبود تخت های بیمارستانی در کشور 
گالیه کرد و گفت: »ما 80 هزار تخت بیمارستانی و 
بیش از 200 هزار نفر پرسنل کم داریم. با آهنگی که تا 
االن پیش آمدیم که سالی دو هزار تخت می سازیم، 

سال ها زمان می برد تا این کمبود جبران شود. 
طبق برنامه ریزی انجام شده، قرار است تا 
اوایل سال 96 بالغ بر 20 هزار تخت را بتوانیم 
در همین دولت به بهره برداری برسانیم. این 

یک رکورد در کشور است.«

برخی در رسانه ها 
به طرح تحول آسیب می زنند

وزیر بهداشت، هدف از مطالب 
به گفته وی »نادرست و دور از 
مطرح  در رسانه ها  که  انصافی« 

می شود را آسیب زدن به طرح 
و  دانست  سالمت  تحول 

»معلم  کرد:  خاطرنشان 
پزشک،  مقابل  را 
مقابل  را  پزشک 
پرستار و  پرستار را 
مقابل کارگر و غیره 

نوعی  به  دادند.  قرار 
تبلیغ کردند که ما اعتبارات 

زیادی به حوزه سالمت دادیم و همه اینها را هم در 
جیب پزشکان ریخته ایم. درصورتی که این همه 
کار انجام شده است. حدود سه هزار میلیارد تومان 
جایگزین پرداخت از جیب مردم شد. یعنی به جای 
این که دارو، تجهیزات، وسایل و پول عکس برداری 
و آزمایش را مردم بدهند، از همین مسیر تامین شد.« 
وی کل اعتبارات داده شده به وزارت بهداشت را 
کمتر از 5 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد: 
»در حوزه درمان چیزی حدود 1500 میلیارد تومان، 
هزینه هتلینگ بیمارستان ها کردیم و مهم ترین 
پولی که پرداخت کردیم، به پزشکان عمومی بود 
که دریافتشان در استانی مثل سیستان و بلوچستان، 
حدود یک میلیون و 600 هزار تومان بود که در حال 
حاضر متوسط آن در کشور به عدد 7 میلیون تومان 
رسیده است.« پرداخت کارانه ها و طرح پرداخت 
مبتنی بر عملکرد هم، بخش دیگری از سخنان وزیر 
بهداشت بود: »معاونت درمان برای کارانه، یک برنامه 
نظام پرداخت هماهنگ را طراحی کرد که ایرادات و 
اشکاالتی به آن وارد بود و برخی از دوستان استقبال 
نکردند که اشکاالتش در حال برطرف شدن است. 
در عین حال به نظر می رسد که باید طرح پرداخت 
مبتنی بر عملکرد را اختیاری کنیم تا هر گروهی که 
در بیمارستان ها عالقه مند بودند، بتوانند 
نظام نوین را دریافت کنند و گرنه با 
کارانه ای متفاوت از گذشته که رقمش 
را هم خودشان می دانند و یا نسبتش 
معاون های  که  است  چیزی  همان 
من قول دادند، با نظام قبل 
وی  کنند.«  دریافت 
»داشتند  افزود: 
نظامی را طراحی 
که  می کردند 

عملکردی 
ممکن  باشد. 
واقعا  است 
یا  افزارها  نرم 
محلی  مدیران 
این  در  نتوانند 
خوب  زمینه 
عمل نمایند و به 
ایجاد  باعث  نوعی 
اختالف  و  تبعیض 

شود. بنابراین طبق آنچه به من گزارش شد، به این 
جمع بندی رسیدم که این طرح پرداخت مبتنی 
بر عملکرد، اجباری نباشد و پذیرفتن نظام جدید 

پرداخت یا نظام قدیم، اختیاری باشد.«

کار ما شده دادن تقاضای 
مجوز برای استخدام

وزیر بهداشت درباره کمبود نیروی انسانی در 
وزارتخانه تحت مدیریتش گفت: »ما االن واقعا 
مستاصل شده ایم. من نمی دانم که به چه زبانی باید 
بگویم که سالمت مردم در گرو مجوز استخدام 
نیروی جدید است. کمتر کشوری را سراغ دارم که 
برای تامین نیروی پرستاری، آزمایشگاه، رادیولوژی 
و خدمات، مشابه ما رفتار کند.« وی خطاب به 
معترضان این مسئله گفت: »عده ای معترض هستند و 
فکر می کنند کاری از دست من برمی آید و من کوتاهی 
می کنم. در حالی که کار ما روزانه دادن تقاضای مجوز 
برای استخدام شده است.«  بیمه ها و مشکالتی که 
نظام سالمت با پرداخت های آنها دارد، موضوع 
بخش دیگری از صحبت های سیدحسن هاشمی 
بود. وی گفت: »در بسیاری از کشورهای دنیا، 
مردم اصال متوجه نمی شوند که در این حوزه هزینه 
می شود. چون دارای بیمه های قوی هستند که هزینه 
های درمانی را پرداخت می کنند و مردم دغدغه ای 
غیر از بیماری شان ندارند. اما این فرهنگ که مردم 
باید برای بازیافت سالمتی شان، چه برای پیشگیری 
و چه برای درمان هزینه کنند که این مسئله هنوز در 
کشور نهادینه نشده است.« هاشمی اجرای قانون را 
عاملی موثر در پیشگیری از وقوع مشکالت خواند 
و تصریح کرد: »قانون گفته است که پایان هر ماه 
60 درصد هزینه اسنادی که تحویل بیمه ها می شود، 
باید به بیمارستان ها داده شود. ظرف سه ماه هم به 
طور کامل تسویه شود. ما االن بیمه ای داریم که هفت 
ماه است، مطالبات ما را پرداخت نکرده است.« وی 
همه تقصیرها را هم متوجه بیمه ها ندانست و گفت: 
»وقتی دولت پول بیمه را نداده است، بیمه هم پول 
ما را نمی دهد. اما من نمی توانم به پزشک، پرستار، 
پرسنل و کسی که دارو و تجهیزات به ما فروخته، 
بگویم چون دولت پول بیمه را نداده و آن هم پول 
من را نداده است، پس شما حقوق نگیر. واقعیت 
این است که برای ما خیلی مشکل ایجاد می کنند و 

من امیدوارم که انشاهلل این مشکالت حل شود.«

یادداشت

تاثیر نهادهای درمانی 
بر فرهنگ عمومی

میثمقمشیان
کارشناس شورای عالی انقالب فرهنگی

در این نوشتار سعی ما بر آن است تا تاثیرات 
عملکرد نهادهای درمانی همچون بیمارستان را 

بر فرهنگ عمومی، اندکی واکاویم.
1(  آموزش پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش 
درمان در بعد فرهنگی و شناسایی مسائلی که 
ممکن است در حوزه های گوناگون فرهنگی و 
روان شناختی برای آنان پدید آید. مثال در مواردی 
که شخص مجروح در اثر خشونت خانگی 
مراجع بیمارستان شده است، توانمندی هایی 
خاص از پرستاران و سایر پرسنل و کادر درمانی 
انتظار می رود. تعیین مصادیق بیماری هایی که با 
مسائل فرهنگی ارتباط دارد و توانمندی هایی که 
کادر درمانی باید داشته باشند، می تواند موضوع 

یک پژوهش مستقل باشد.
2( فرصت ها و تهدیدهای فرهنگی طرح های 
سالمت همگانی نظیر پزشک خانواده؛ عالوه بر 
ثمرات مثبت چنین طرح هایی، چه آسیب هایی 
برای آنها متصور است. مثال در مورد پزشک 
خانواده، عالوه بر ثمرات فراوان، آیا می توان 
آن  برای  فرهنگی هم  لحاظ  به  آسیب هایی 
پیش بینی کرد و برای آن هم تدبیر اندیشید 
این  از  برخی  که  رسید  نتیجه  این  به  یا  و 
طرح های پزشکی-درمانی که مستقیما با مردم 
ارتباط دارد، نمی تواند از جوامع و فرهنگ های 

دیگر کپی برداری شود؟ 
3(  باتوجه به گرایش بخش های قابل توجهی 
از جامعه به روش های طبی جایگزین مانند 
سنتی ایرانی، سوزنی و غیره، وزارت بهداشت 
و نهادهایی چون فرهنگستان علوم پزشکی ایران 
چه وظایفی را در خصوص نظام مندکردن این 
روش های متفاوت طبابت دارند؟ آیا وزارت 
بهداشت تاکنون ورود درخوری در این مسئله 
داشته است؟ چند درصد مردم چنین گرایش هایی 
روش های  تهدیدهای  و  فرصت ها  دارند؟ 
متفاوت طبابت سنتی ایرانی، شرقی و غیره در 
ایران امروز؛ و اقتضائات آن چیست؟ آیا عدم 
پرداختن جدی وزارت بهداشت به موضوع 
روش های طبابت متفاوت، تاثیری در به وجود 
آمدن مدعیان کاذبی در انرژی درمانی و غیره 

داشته است؟

10 سال با نظام سالمت

ادغام آموزش پزشكي را 
پيشنهاد مي كنيم

لنکرانی وزیر بهداشت با اشاره به برگزاري 
پنجاه و سومین اجالس کمیته شرقي منطقه 
مدیترانه گفت: »بعد از انقالب این سومین 
باري است که این اجالس در کشور برگزار 
مي شود و تاکنون نیز استقبال خوبي از آن شده 
که بیش از دو سوم شرکت کنندگان درحد وزیر 
ومعاون وزیر مي باشند. پیشنهادي که ایران در 
این اجالس مطرح کرده ادغام آموزش پزشکي 

خواهد بود.«  1385

ضرورت توليت واحد و بازنگري 
در ساختار نظام سالمت

علیرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکي، 
تولیت واحد وزارت بهداشت، بازنگري مجدد 
ساختار نظام سالمت و تغییر سیماي بیماري ها 
را از جمله چالش هاي فراروي نظام سالمت 
عنوان کرد و گفت: »وزارت بهداشت مي تواند 
با اختیاربخشي به دانشگاه ها و همچنین واگذاري 
و  غیردولتي  بخش  به  وظایف  از  بخشي 
خصوصي، توان خود را به سیاستگذاري ها و 

مسایل باالدستي معطوف کند.«  1388

گسترش برنامه پزشك خانواده 
در سراسر كشور در سال 91

امامی رضوی معاون درمان وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکي از اجراي برنامه 
پزشک خانواده در سراسر کشور تا پایان سال 
91 خبر داد. وی ادامه داد: »این طرح تاکنون 
در 3 استان کشور اجرایي شده و در سال 90 
نیز در تمامي شهرهاي با جمعیت زیر 100 
هزار نفر و تا پایان سال 91 در کل کشور 

اجرایي خواهد شد.«  1390

هزینه كرد 11 هزار ميليارد تومان از 
اعتبارات سالمت در مسكن مهر

حسن هاشمی وزیر بهداشت با اشاره به کمبود 
مقطع  »در  اعتبارات حوزه سالمت، گفت: 
حساس کنونی کشور، بخشی از پول های حوزه 
سالمت در بخش های دیگری مانند مسکن 

مهر هزینه شده است.«   1392


