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 ادامه از صفحه 15
عقب گرد سالمت

وی ادامه داد: »البته با تشدید تحریم ها علیه ایران، 
ما دچار کمبودهایی هم شدیم. یعنی عالوه بر اینکه 
منابع مالی نداشتیم، برخی چیزها هم در دسترس مان 
نبود. نتیجه هم این شده که دوباره در برخی جهات 
به شرایط قبل از طرح تحول بازگشتیم و به عنوان 
مثال در برخی مواقع مجبوریم مردم را برای تامین 
تجهیزات و داروی مورد نیازشان به بیرون از بیمارستان 
بفرستیم. به عنوان کسی که در بیمارستان کار می کند 
می گویم که در دوران اجرای طرح تحول در بخش 
پیوند بیمارستان امام خمینی )ره(، تقریبا برای هیچ 
وسیله ای بیمار را بیرون نمی فرستادیم، اما در حال 
حاضر برخی مواقع پیش می آید که بیمار باید خودش 

برخی داروها را تهیه کند.«
رییس بخش پیوند بیمارستان امام خمینی گفت: »یکی 
دیگر از اقداماتی که در دوران اجرای طرح تحول 
سالمت اتفاق افتاد، این بود که با قیمت گذاری که 
برای تجهیزات پزشکی شد، برخی تجهیزات مصرفی 
تا 60 درصد کاهش قیمت داشتند و به یک سوم 
قیمت قبل رسیدند. به عنوان مثال اگر برای یک 
استنت قلب چهار میلیون تومان می دادیم، در زمان 
طرح تحول قیمت آن به یک میلیون و 400 هزار 
تومان رسید. زیرا در چارچوب طرح تحول بیمار 
از بازار چیزی نمی خرید، بلکه بیمارستان به قیمت 
مصوب تجهیزات مورد نیاز را تهیه می کرد. بر این 
اساس قیمت بسیاری از وسایل مصرفی پزشکی به 
طور متوسط تا حدود 60 درصد کاهش پیدا کرد.«
جعفریان تاکید کرد: »این موضوع نشان دهنده این 
است که اگر حوزه سالمت را در اولویت خودمان 
داشته باشیم و برایش فکر کنیم، یکی از سه وظیفه 
به عهده حاکمیت است که عمدتا  اصلی را که 
کرده ایم.  حل  است،  امنیت  و  آموزش  سالمت، 
منتها عمال اکنون داریم می بینیم که بسیاری از این 
موارد اجرا نمی شود. یعنی در برنامه ها قرار دارند، 
اما وقتی منابع آن تامین نشود، قابل اجرا نیست. 
در عین حال مشکالت تحریم ها هم وجود داشت 
که محدودیت هایی ایجاد کرد. با وجود همه این 
موارد اکنون در حوزه سالمت شرایط خوبی نداریم. 
وقتی طرح تحول سالمت آغاز شد، پول خدمات و 
هزینه کردها پیش پیش پرداخت می شد تا بیمارستان 
نگران هزینه ها نباشد. بعد به تدریج پرداخت ها 
موازی با ارائه خدمات شد، بعد مقداری تاخیر در 
پرداخت ها ایجاد شد و بعد هم به نقطه ای رسید 

که اصال منابع مالی را تامین نکردند.«
وی گفت: »من بارها اعالم کردم که هیچ سرویسی 
مجانی وجود ندارد، ما هر کاری که انجام می دهیم، 
هزینه ای دارد و این هزینه را یک کسی تقبل می کند. 
حال ممکن است دولت برای آن هزینه سوبسید 
دهد. بنابراین هیچ اقدامی به صورت رایگان انجام 
نمی شود. حال اگر می خواهیم کیفیت خدمات مان 
درست باشد، باید بپذیریم که هزینه های آن را درست 
بپردازیم و مجددا برنگردیم به اینکه اگر تعرفه را باال 
بریم، پول گیر چه کسی می آید. آن زمان اصطالحی 
رایج شده بود که می گفتند بین پزشکان پول پاشی 
کردند، این اظهارات به سالمت مردم ضربه زد، نه 
به پزشکان. به هر حال پزشکان درآمد خودشان را 
دارند و زندگی شان را می کنند، اما وقتی ما شرایط 
را طوری فراهم کنیم که پزشک سرویس درست 
دهد، مردم استفاده می کنند و هزینه های مردم کاهش 
می یابد. در عین حال کسی را که خودش نمی خواهد 
به بخش خصوصی مراجعه کند، مجبور نمی کنیم که 

زندگی اش را بفروشد تا در بخش خصوصی درمان 
شود. باالخره بسیاری از افرادی که به بخش خصوصی 
مراجعه می کنند، افرادی هستند که احساس می کنند 
مجبورند و نمی توانند در بخش دولتی سرویس 
مناسب دریافت کنند. بدون تردید سرویس دهی 

در بخش دولتی کاهش یافته است.«

خطر بازگشت یک پدیده شوم
جعفریان ادامه داد: »در حال حاضر چند اتفاق افتاده 
است؛ بیمارستان ها از منابع طرح تحول سالمت 
عقب هستند و بنابراین نمی توانند همه آن اقدامات 
و الزامات را رعایت کنند، کادر پزشکی با توجه 
به عدم تغییر تعرفه ها متناسب با تورم و بعد تعیین 
مباحثی مانند پلکان و سقف پرداخت و... درآمدشان 
کاهش یافته و انگیزه شان پایین آمده است، در این 

میان چه کسی دنبال ارائه خدمات بیشتر است؟«
مانند  پدیده هایی  بازگشت  احتمال  درباره  وی 
زیرمیزی در حوزه سالمت، با توجه به عدم تغییر 
تعرفه ها متناسب با تورم، گفت: »از طرفی وقتی 
تعرفه را متناسب با تورم و افزایش سایر هزینه ها 
اضافه نکنید، وقتی در بخش دولتی برای همان 
کارانه ای که به افراد تعلق می گیرد، سقف و پلکان 
بگذارید، همین پدیده ها ایجاد می شود. باید توجه 
او  به  پزشک  کارانه  از  که  مبلغی  میزان  که  کرد 
پرداخت می شود، بر اساس اینکه فرد تمام وقت 
باشد یا خیر، بین 2۵ تا ۳۵ درصد کارکردش است 
و 6۵ تا ۷۵ درصد آنچه که به عنوان کارانه گرفته 
می شود، خرج بیمارستان و سایر هزینه ها می شود. 
حال اگر برای همین 2۵ تا ۳۵ درصد هم پلکان و 
سقف تعیین کنید و بعد مالیات ۳۵ درصدی هم 
از پزشک در بخش دولتی دریافت کنیم، چه اتفاقی 
می افتد؟. معنی این اقدامات تغییر ارائه خدمت به 
سمت بخش خصوصی است. در عین حال وقتی 
تعرفه تغییر نکرد، طبیعی است که پدیده هایی مانند 
زیرمیزی اتفاق می افتد. اتفاقاتی که کسی آن ها را 
دوست ندارد. بنابراین اگر می خواهیم از تبعات 
بد جلوگیری کنیم، باید هزینه را به درستی دیده 
باشیم. وقتی تعرفه به صورت کارشناسی و بر اساس 
محاسبه اقتصادی درست تعریف نشود، تمام این 

تبعات ایجاد می شود.«
جعفریان گفت: »در عین حال باید پرسید چرا تعرفه 
بخش دولتی یک چهارم بخش خصوصی است؟ زیرا 
دولت اعالم کرده که برای سه چهارم باقی مانده، 

منابع در اختیار بخش دولتی قرار می دهم و حقوق 
پرسنل، استهالک و... را پرداخت می کنم. در حالی که 
در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۷۵ 
درصد از بودجه دانشگاه و درآمد اختصاصی صرف 
هزینه های دانشگاه و پرسنلی می شود و دولت منابع 
الزم را پرداخت نمی کند. در این شرایط طبیعی است 

که نمی توان انتظار سرویس خیلی عالی داشت.«
تحول  طرح  به  که  نمی گویم  »البته  گفت:  وی 
بازگردیم، بلکه بدون شک طرح تحول سالمت 
اشکاالتی هم داشته است، اما اگر بخواهیم به مزایا 
و نکات مثبت طرح تحول سالمت که به نفع مردم 
بود بازگردیم، باید اقدامی اساسی انجام دهیم که 
عملی هم هست، اما به شرطی که سالمت اولویت 
دولت باشد. زیرا سالمت یک موضوع تخصیصی 
است و سیاست گذاری ارشد کشور باید اولویت 
و تخصیص منابع آن را تعیین کند. در سال های 
1۳9۳ تا 1۳96 سالمت جزو اولویت های کشور 
بود و نتایج مناسب هم به دنبال داشت،  اکنون هم 
اگر اولویت باشد، نتایج مناسب می دهد، در غیر این 

صورت همین وضعیت ادامه می یابد.«

نقدهایی به طرح تحول سالمت
جعفریان درباره اشکاالتی که به طرح تحول سالمت 
وارد بوده است، گفت: »از چند منظر اشکاالتی به 
طرح تحول نظام سالمت وارد بود؛ یکی وسعت 
خدمات بیش از ظرفیت منابع کشور بود. بسته خدمتی 
که قرار بود در بیمارستان های دولتی ارائه شود، باید 
به دقت تعیین می شد و مشخص می شد که سقف 
این خدمات به چه صورت است و چه خدماتی 
ارائه نمی شوند. باالخره نمی توان با هزینه های بسیار 
پایین تمام خدمات را ارائه دهیم. هیچ کجای دنیا 
این ظرفیت را ندارد و امکان پذیر نیست. حداقلش 
این است که نوبت دهی های طوالنی برای برخی 
خدمات ایجاد می شود. ما این محدودیت ها را ایجاد 
نکردیم و بر همین اساس منابع زیادی هزینه شد 
و توان پرداخت آن ها وجود نداشت. در جزئیات 
طرح تحول هم نقدهایی وجود داشت. به عنوان مثال 
کسی در درستی موضوعی مانند اینکه بیمار نباید 
برای تهیه تجهیزات و دارو به خارج از بیمارستان 
ارجاع شود، تردید ندارد. این کار اقدامی ضروری 
است، اما باید به چگونگی انجام آن هم فکر کنیم. 
این بخش از طرح تحول نظام سالمت بدون تردید 
کاری اساسی بود و حداقلش این بود که به ما یاد 

داد این کار درست نیست که نسخه را به دست 
بیمار دهند و بگویند خودت برو دارو و تجهیزات 
را پیدا کن، اما دنباله این موضوع هم باید درست 
باشد؛ یعنی منابع آن هم باید موجود باشد، سیستم 

تامین کننده هم باید درست کار کند.«
جعفریان تاکید کرد: »اولویت تخصیص منابع کار 
سیاست گذار است. وزارت بهداشت که سیاستگذار 
تخصیص منابع نیست، بلکه متولی قسمتی از امور 
شاکله  است.  یعنی حوزه سالمت  داری،  کشور 
کلی حکومت تخصیص منابع را انجام می دهد. 
اگر ضرورت این موضوع در ذهن سیاست گذاران جا 
بیفتد، منابع آن هم  می آید. حال اگر منابع نداریم، که 
بد است که کشوری مانند ایران با این همه ظرفیت، 
منابع نداشته باشد، اما اگر منابع نداریم برای همه 
منابع نیست، پس برای سالمت هم نیست، اما اگر 
نباید منابع مربوط به سالمت  منابع مالی داریم، 
در جای دیگر هزینه شود. به هر حال مهمترین 
مساله همه مردم سالمت است و وقتی سالمت 
وجود داشته باشد، امنیت و آموزش هم معنا پیدا 
می کند. اما اگر سالمت نباشد، امنیت و آموزش هم 
معنایی ندارد. بنابراین سالمت اولویت اول است، 
چه برسد به اینکه در بسیاری از مواقع سالمت در 
کشور ما اولویت دهم بوده است. حاال هم دولت 
جدید این فرصت را دارد که از تجربیات گذشته 
استفاده کند، نقدها را ببیند، اشتباهات و اشکاالت 
را برطرف کند و قسمت های مثبتش را هم ببیند و 
برنامه ای تدوین کند تا مردم با خیال راحت خدمات 

سالمت را دریافت کنند.«
وی گفت: »اگر می خواهیم این صحبت که "فردی 
که بیمار می شود، نباید گرفتاری جز بیماری اش 
داشته باشد" محقق شود، باید برایش فکر کنیم و 

منابعش را درست کنیم.«

سالمت؛ فنی است، نه سیاسی
جعفریان با تاکید بر لزوم نگاه فراجناحی به حوزه 
سالمت، گفت: »یکی از مشکالت ما این است 
که همه چیز را سیاسی نگاه می کنیم و این خطای 
آشکاری است. از این نظر که هر کاری باید جایگاه 
روشنی در نظام داشته باشد و اولویت بندی وجود 
داشته باشد، درست است، اما یکسری مسائل وجود 
دارد که هر کسی هم که در صدر آن قرار بگیرد، 
باید در همان مسیر پیش رود. به عنوان مثال اگر 
می خواهیم در حوزه سالمت به پیشگیری اهمیت 
دهیم، مساله این نیست که جناح چپ یا راست بر 
سر کار است، بلکه مساله این است که پیشگیری 
یکسری اصول دارد که هر کس بر سر کار بیاید، 
باید بر اساس همان اصول پیش رویم. در کشور 
یکی از مشکالت مان این است که افرادی که باید 
قسمت کامال فنی و دانشی کار را انجام دهند، مرتبا 
تغییر می کنند و تا کسی می خواهد کاری را به نتیجه 
برساند، دیگر در سیستم نیست. اتفاقی که می افتد 
این است که با این کار منابع مان را هدر می دهیم. 
زیرا تا نصفه یک کار می رویم و بعد آن را ادامه 
نمی دهیم. در عین حال حوزه سالمت اصالتا حوزه ای 
فنی است، نه سیاسی. بنابراین سیاست گذار باید بر 
اساس اطالعات فنی برای آن تصمیم بگیرد، اما 
این موضوع را خیلی رعایت نمی کنیم و نتیجه هم 
پراکندگی منابع می شود و اینکه یک بیمارستان 20 
سال طول می کشد تا تمام شود، این نشان می دهد 
که یک جای کارمان اشکال دارد. اگر به موضوعات 
فنی، به صورت فنی نگاه نکنیم، منجر به سرگردانی 

و ایجاد مشکل برای مردم می شود.«


