
علی جعفریان ، رئیس بخش پیوند بیمارستان امام خمینی تاکید کرد

علی جعفریان ، رییس بخش پیوند بیمارستان امام 
خمینی در گفت وگویی که با خبرگزاری ایسنا انجام 
داده است، به تشریح آنچه در دولت های یازدهم 
و دوازدهم بر حوزه سالمت گذشت پرداخته و 
در نهایت به برخی از مهمترین اولویت های دولت 
آینده اشاره کرده است. آنچه در ادامه می خوانید، 

بازنشر این گفت وگو است.
جعفریان  در این گفت وگو ضمن ارزیابی اقدامات 
از  که  نظام سالمت  تحول  در طرح  انجام شده 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، کلید خورد، گفت: »در 
دوره سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یعنی در دولت یازدهم، 
طرح تحول نظام سالمت تصویب و اجرا شد و 
بر این اساس چند اتفاق مهم در مجموعه درمانی 
دولتی کشور اتفاق افتاد. البته این طرح دو قسمت 
بود؛ یک قسمت درمان و یک قسمت بهداشت 
که قسمت بهداشت آن قبل از آنکه طبق برنامه 
اجرا شود، متوقف شد و بعد هم که تغییر وزیر 

بهداشت اتفاق افتاد.«
وی افزود: »با این حال در قسمت درمان طرح 
تحول سالمت که از اردیبهشت ۱۳۹۳ آغاز شد 
و تا پایان ۱۳۹۶ و حتی تا ۱۳۹۷ به درجاتی ادامه 
داشت، چند اتفاق در بیمارستان های دانشگاهی 
حوزه  در  اتفاق  اولین  داد؛  رخ  کشور  دولتی  و 
کاهش پرداخت از جیب مردم بود. به طوری که 
صورت حساب هایی که قسمت قابل توجهی از 
آن ها، گاهی تا ۳۰ درصدش را مردم از جیب شان 
می پرداختند، حذف شد و این مابه التفاوت از محل 
طرح تحول سالمت پرداخت می شد. به این ترتیب 
قبل از طرح تحول سالمت ۶۰ درصد صورت حساب 

بیمارستان را بیمه می پرداخت، ۱۰ درصد را مردم 
می پرداختند و ۳۰ درصد مابقی هم از جیب مردم 
پرداخت می شد، اما با اجرای طرح تحول این ۳۰ 
درصد از محل منابع طرح تحول نظام سالمت 

جایگزین می شد.«
جعفریان با بیان اینکه با این اقدام هزینه های درمانی 
مردم در بخش دولتی حدود یک چهارم شد، گفت: 
»زیرا پیش از طرح تحول نظام سالمت مردم نزدیک 
به ۴۰ درصد هزینه های درمان را پرداخت می کردند 
که بعد از اجرای طرح تحول به ۱۰ درصد تقلیل 
یافت. به دنبال این اقدام مردم با خیال راحت تری 
به بیمارستان های دولتی مراجعه می کردند، نگران 
هزینه نبودند و بنابراین مراجعات پزشکی بیشتر 
شد و کسانی هم که مراجعه می کردند، تحت فشار 

مالی قرار نمی گرفتند.«
جعفریان با بیان اینکه قطعا تمام جنبه های طرح 
تحول سالمت مثبت نبوده و نقدهایی به آن وارد 
است که می توان درباره آن صحبت کرد، گفت: 
اتفاق مثبت دیگری که در طرح  »در عین حال 
این بود که خرید  تحول نظام سالمت رخ داد، 
تجهیزات و دارو به عهده بیمارستان گذاشته شد. 
بر این اساس بیمارستان موظف بود که بیمار را 
برای تهیه دارو و تجهیزات مورد نیازش به خارج 
از بیمارستان ارجاع ندهد. حتی اگر این دارو یا 
تجهیزات در سیستم و تحت پوشش بیمه نبود، 
بیمارستان باید آن را تهیه می کرد، بعد هزینه آن 
را در صورتحساب طرح تحول قرار می داد و از 
محل طرح تحول پول آن را دریافت می کرد. بر 
این اساس منابع تامین این موارد در طرح تحول 

دیده شده بود. این اتفاق هم افتاد. به عنوان مثال 
در آن زمان در مجموعه بیمارستان های دانشگاه های 
علوم پزشکی تهران می دیدم این اقدام باالی ۹۰ 

درصد انجام می شد.«

کاهش چشمگیر هزینه های کمرشکن 
سالمت در گذر از تحول

وی تاکید کرد: »مجموع این اقدامات باعث شد که 
هزینه های کمرشکن سالمت به طور قابل توجهی 
به ویژه در بخش بستری که طرح تحول آن را به 
طور کامل پوشش می داد، کاهش یابد. عالوه بر 
این، اقدامات دیگری هم انجام شد؛ اوال ظرفیت 
بیمارستان های دولتی افزایش یافت و حدود ۲۰ 
هزار تخت به تخت های بیمارستانی اضافه شد که 
در ایام کرونا نتیجه آن را دقیقا دیدیم. همچنین 
در اکثر بخش های دولتی بازسازی هایی انجام شد 
و رسیدگی به بیمارستان های دولتی که ۲۰ سال 
بود به دلیل نبود منابع انجام نمی شد، اتفاق افتاد. 
ظاهر بیمارستان ها و شرایط رفاهی بیمارستان ها 
مقداری بهتر شد. البته نمی گویم که بی نقص شد، 
زیرا بسیاری از بیمارستان های ما فرسوده و قدیمی 
بوده و قابل بی نقص شدن نیستند. به طوری که با 
اصالح ظاهرشان مشکالت باطنی شان حل نمی شود، 
اما در حدی که می شد در کوتاه مدت و با آن 

بودجه ها انجام شود، اتفاق افتاد.«
جعفریان ادامه داد: »در عین حال با تغییری که در 
تعرفه های پزشکی ایجاد شد، یک اتفاق دیگر هم 
رخ داد و آن این بود که میزان انگیزه فعالیت در 
بخش دولتی به شدت افزایش یافت و میزان کارکرد 

بخش دولتی زیاد شد. این نکته بسیار معنی داری 
است. زیرا هر گاه میزان فعالیت در بخش دولتی 
را افزایش دهیم، به این معنی است که هزینه مردم 
را کاهش دادیم و نیازشان را به مراجعه به بخش 
خصوصی کاهش داده ایم، اما هر زمان به هر دلیلی 
میزان فعالیت در بخش دولتی را کاهش دهیم، مردم 
ناچار خواهند بود به بخش خصوصی مراجعه کرده 
و هزینه بیشتری پرداخت کنند. در واقع پرداخت 
از جیب مردم، هر زمان که فعالیت بخش دولتی 
کاهش یابد، افزایش می یابد. زیرا مردم مجبورند 
به بخش خصوصی مراجعه کنند و هزینه هایشان 
افزایش می یابد. البته عده ای از مردم تمایل دارند 
که کیفیت هتلینگ بهتری دریافت کنند که بخش 
خصوصی باید آن را تامین کند که در اغلب موارد 
هم این اقدام را انجام می دهد. در بخش سرپایی هم 
که ۸۰ درصد بار بر روی بخش خصوصی یعنی 
مطب ها و درمانگاه های خصوصی است. بنابراین 
بخش خصوصی یکی از الزامات سیستم درمانی 
ماست، منتها طبیعتا هزینه هایش بیشتر است و برای 
کسانی که نمی خواهند آن هزینه را بپردازند، باید 
بخش دولتی را کارآمد کنیم که این اتفاق در طرح 

تحول سالمت تا حدودی افتاد.«
وی گفت: «همچنین نحوه خدمات دهی مانند رعایت 
زمان ویزیت و... با توجه به تغییراتی که در تعرفه ها 
داده شده بود، مورد توجه قرار گرفت. در عین 
حال در مناطق محروم برای ماندگاری پزشکان 
منابعی دیده شد تا پزشکان آنجا بمانند و سرویس 
بهتری ارائه دهند. همه این موارد باعث شد که 
بخش دولتی در ارائه سرویس دو پله باالتر بیاید، 
مراجعاتش بیشتر و هزینه مردم کمتر شود و در 
عین حال حجم کاری که ارائه می کند، باال رود.«

جعفریان با بیان اینکه در زمان اجرای طرح تحول 
نظام سالمت، در مجموعه دانشگاه  علوم پزشکی 
تهران در هر سال، بیش از ۱۰ درصد افزایش مراجعه 
داشتیم، گفت: »این نشان می دهد که مردم با رغبت 
بیشتری مراجعه می کردند و خدمات به آنها ارائه 
می شد. چالشی که وجود داشت، این بود که این 
اقدامات به منابع مالی نیاز داشت و منابع مالی هم 
قرار بود از محل هایی مانند هدفمندی یارانه ها یا 
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده  تامین شوند. 
در سال  مالی  منابع  که  بود  این  افتاد  که  اتفاقی 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخت شد، در سال ۱۳۹۵ کمتر 
شد و در سال ۱۳۹۶ اصال پرداخت نشد. عده ای 
می گفتند که این هزینه برای حوزه سالمت اصال 
الزم نیست و عده ای می گفتند الزم است، اما منابع 
کافی برای آن وجود ندارد. در هر صورت اتفاق 
عملی که افتاد این بود که از یک جایی به بعد 
این منابع مالی برای حوزه سالمت تامین نشد و 
از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریبا اصال منابع پرداخت 
نشد و بسیاری از موفقیت های طرح تحول نظام 

سالمت، تحت الشعاع فقدان منابع قرار گرفت.«
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حال »سالمت« خوب نیست
خطر بازگشت پدیده هایی مثل زیرمیزی وجود دارد

15 شماره ۱۹۹۲ ۶ مرداد ۱۴۰۰


