
مسئوالن حوزه سالمت در نشست کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی که پیرامون بررسی 
تعرفه های بیمارستان های خصوصی و خیریه تشکیل 
شده بود بر ضرورت دریافت فرانشیز در قالب پلکانی 
بر اساس آزمون وسع و استحقاق سنجی تاکید کردند.
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی صبح روز 
یکشنبه 5 بهمن ماه به ریاست حسینعلی شهریاری و 
با حضور عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی عضو 
این کمیسیون و قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر 
رئیس  ظفرقندی،  محمدرضا  درمان،  و  بهداشت 
سازمان نظام پزشکی، امیرعباس منوچهری معاون 
درمان سازمان تامین اجتماعی، محمد مهدی ناصحی 
مدیرعامل جدید سازمان بیمه سالمت ایران و سجاد 
رضوی دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه 
سالمت کشور و جمعی از رؤسای بیمارستان های 
خیریه و خصوصی به منظور بررسی مشکالت آن ها و 
نحوه افزایش تعرفه ها متناسب با تورم کنونی برگزار شد.
شهریاری در بیان هدف از برگزاری این نشست 
افزود: »با توجه به اینکه تعرفه گذاری برای سال آینده 
باید انجام شود، نگرانی هایی در رابطه با وضعیت 
بیمارستان های خصوصی و خیریه وجود داشت، 
چرا که درمان را تنها نمی توان منحصر به اقدامات 
بیمارستان های دولتی کرد، بنابراین باید  تصدی گری ها 
را واگذار کنیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم که  بخش 
خصوصی رو به زوال نرود و یا نوع تعرفه گذاری به 
تقویت زیرمیزی منتهی نشود، چرا که اگر عملکرد 
و قانونگذاری در این حوزه صحیح صورت گیرد، 
زیرمیزی اتفاق نخواهد افتاد.« نماینده مردم زاهدان 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »هم اکنون دولت 
کمکی به بیمارستان های خصوصی و خیریه نمی کند و 
افزایش لجام گسیخته تورم و قیمت ها باعث شده هزینه 
درمان بیماران بیش از 100 درصد افزایش داشته باشد، 
بنابراین شورای عالی بیمه باید در تصمیم گیری ها به 
گونه ای برنامه ریزی کند که بیمارستان های خصوصی 

و خیریه بتوانند روی پای خود بایستند.«
وی تصریح کرد: »پیشنهاد مطرح شده در رابطه با 
دریافت فرانشیز به صورت پلکانی، موضوع بسیار 

خوبی است که باید به صورت مکتوب به شورای 
عالی بیمه ارائه شده و تصویب و پیگیری شود، ضمن 
اینکه مجلس نیز در این خصوص همراهی می کند و 

بیمه ها نیز این آمادگی را دارند.«
شهریاری یادآور شد: »قرار بر این بود قانون برنامه 
و سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
در این دوره از مجلس، مطرح و پیگیری شود، اما 
شیوع بیماری کرونا دست ما را بست، بنابراین وزیر 
بهداشت و درمان بعدی، هر کسی که باشد، باید از 
روز اول فعالیت خود در این سمت برای اجرای 
قانون برنامه و سیاست های ابالغی از سوی مقام 
معظم رهبری تعهد بدهد، چرا که عدالت در سالمت 

در گرو عملیاتی کردن این دو مهم است.«
این نماینده مردم در مجلس افزود: »مشکلی که در رابطه 
با فعالیت بیمه ها وجود دارد این است که هیچگاه از 
منابع کافی برخوردار نیستند و این درحالی است که 
کارهای بیمارستان های خصوصی به منابع آنها گره 
خورده است، که قطعا نمی توانند پاسخگو باشند.« وی 
عنوان کرد: »حق حرفه ای پزشک طبق سیاست های 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نشد و این 
تخلف دولت و وزارت بهداشت است، چرا که نباید 
دستمزد پزشکان در بیمارستان های دولتی و خصوصی 

تفاوت چشمگیری داشته باشد.«
نماینده مردم زاهدان در ادامه خواستار شد تا به 
گونه ای برنامه ریزی شود که افرادی که توانایی مالی 
باالتری دارند، برای دریافت خدمات درمانی از خدمات 
بیمارستان های خصوصی استفاده کنند، ضمن اینکه 
باید توجه داشت که این افراد نباید از خدمات بیمه ها 
بهره مند شوند، هر چند در جامعه حدود 8 میلیون نفر 
نیز فاقد بیمه هستند که به دلیل مشکالت مالی توانایی 
پرداخت حق بیمه ندارند و این موضوعی بود که 
برای رسیدگی به آن باید قبل از فصل بودجه، تشکیل 
جلسه می دادیم.شهریاری خاطرنشان کرد: »هم اکنون 
پرداختی از جیب مردم به 70 درصد رسیده است، 
بنابراین ما حاضریم هرجا نیاز به پیگیری وجود داشته 
باشد وارد عمل شویم، ضمن اینکه این جلسات به 

صورت مستمر ادامه خواهد داشت.«
وی تصریح کرد: »یکی از مشکالتی که در حوزه سالمت 

کشور وجود دارد این است که ما به این بخش نگاه 
سوسیالیستی داریم که این طرز نگاه باید اصالح شود.«
شهریاری عنوان کرد: »البته ناگفته نماند، این نکته 
را قبول دارم که سازمان تامین اجتماعی همچون 
شهرداری، گاه با زور از بیمارستان ها پول می گیرد 
که در این مورد باید با رئیس این سازمان و معاونت 
بیمه ای آن جلسه ای برگزار کنیم تا مانع از تضییع 
حقوق افراد شویم.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: »مشکل اصلی 
سازمان تامین اجتماعی این است که دولت بدهی 
300 میلیاردی خود را به آن ها نمی پردازد، بنابراین 

ناچار هستند دست در جیب مردم کنند.«
وی در پایان با یادآوری اینکه جامعه پزشکی بیش از 
300 شهید در ایام کرونا تقدیم کرده است، افزود: »این 
امر می رساند که این قشر پیوسته همراه مردم هستند 

و هیچگاه از ارائه خدمات عقب نشینی نمی کنند.«

اجرای نسخه الکترونیکی به شفاف سازی و 
برقراری عدالت در سالمت منجر می شود

عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی با تاکید بر اینکه 
عالج واقعه را قبول از وقوع باید کرد، افزود: »این 
جلسه باید قبل از فصل بودجه برگزار می شد، اما در 
شرایط کنونی نیز باید مشکالت مطرح شده را در 
طی بررسی برنامه هفتم توسعه به طور جدی پیگیری 
کنیم.« نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
»هفته گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام که سیاست های تامین اجتماعی مصوب شد، 
بحث پوشش بیمه ای صددرصدی کشور مطرح شد 
که بسیاری از مشکالت را برطرف می کند. همچنین 
اجرای نسخه الکترونیکی، اقدامی در جهت ایجاد 
شفافیت و برقراری عدالت در حوزه سالمت است 
که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به این مهم 
توجه نشود، مشکالت همچنان پابرجا خواهد ماند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در پایان خواستار رسیدگی به معضل بیشتر 
بودن تعداد دفترچه های بیمه از جمعیت تحت پوشش 

بیمه ها شد.

وزارت بهداشت ارائه هر پیشنهاد برای 
سرمایه گذاری را می پذیرد

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با بیان 
اینکه ما باید از حقوق مردم دفاع کرده و پرداختی از 
جیب آن ها را کاهش دهیم، افزود: »در زمان شیوع 
کرونا 69 درصد تخت های بیمارستانی وابسته به 
دانشگاه علوم پزشکی به درمان این بیماری اختصاص 
یافت به گونه ای که می توان گفت 82 درصد خدمات 
به بیماران کرونایی توسط دولت صورت گرفت و 
کمتر از 3درصد خدمات توسط  بخش خصوصی 
ارائه شد، بنابراین بیشترین بار تحمیل شده ناشی از 
درمان این بیماری بردوش بیمه تامین اجتماعی و 
نیروهای مسلح بود.« وی در واکنش به انتقاد روسای 
بیمارستان های خصوصی حاضر در این نشست از 
تذکر پیاپی وزارت بهداشت و درمان به آن ها یادآور 
شد: »اگر آسیب شناسی در این  بخش اصالح نشود، 
دود آن به چشم مردم می رود، ضمن اینکه ما همیشه 
در کنار  بخش خصوصی هستیم، اما نمی توانیم از 
برخی تخلفات صورت گرفته چشم پوشی کنیم، 
کما اینکه شکایات و بازدیدها نشان می دهد گاه تا 
5 میلیون تومان از مردم برای هتلینگ دریافت شده 
بابت ارائه خدمات پرستاری شبی بین 500 هزار تا 
2 میلیون تومان دریافت شده و در رابطه با تجهیزات 
نیز گاهی تا یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت 
شده است، از سوی دیگر برای تامین دارو نیز مردم 
با نسخه از خارج از بیمارستان دارو تهیه کرده اند که 
ما در مقابل این اقدامات سکوت نکرده و از حق 

مردم دفاع می کنیم.«
جان بابایی عنوان کرد: »هم اکنون همه اجناس گران 
شده است، اما بیمارستان های خصوصی نیز هزینه کمی 
بابت ارائه خدمات درمانی دریافت نکرده اند، ضمن 
اینکه وزارت بهداشت و درمان از مبلغ یک میلیارد یورو 
که قرار بود برای ارائه خدمات در دوران کرونا دریافت 
کند، هنوز به اندازه دو سوم خسارات بیمارستانی هم 
دریافت نکرده  است، کما اینکه خسارات این  بخش 
5 هزار میلیارد و 600 برآورد شده است که در این 

زمینه تنها بیمه ها با ما همکاری کردند.«
ادامه در صفحه 12 

در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی مطرح شد
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