دغدغـه متولى آموزش
بويژه آموزش پزشـكى،
صرف ًا بايد آموزش باشد
نه لحـاظ كـردن رفـع
مشـكالت معيشتى در سـالمت مردم و
تحت تأثير قرار دادن امر آموزش و پژوهش
به داليل اقتصادى و معيشتى.
دکتر نوید ناصری عضو شورای عالی نظام پزشکی
با اشاره به اینکه موضوع آموزش بويژه در امر
پزشكى و به دنبال آن پژوهش در اين حيطه از
اهميت خاص خود برخوردار است؛ اظهار داشت:
منطقى است دستگاهى كه تنها مسؤوليت خود را
امر آموزش و پژوهش مى داند به انجام این مهم
مبادرت نمايد.
وی افزود :به عنوان نمونه چرا وزارت دادگسترى
بخش آموزش حقوق را به مجموعه خودواگذار نمى
كند و اين امر را برعهده وزارت علوم نهاده است و
يا وزارتخانه هاى صنعت و معدن ،راه و شهرسازى،
مخابرات و  ...تربيت نيروهاى مورد نياز خود را به
وزارت علوم واگذار نموده اند.
وی ادامه داد :باید بررسی کنیم در طى  ٣دهه
گذشته چه باليى بر سر آموزش پزشكى و دانش
آموختگان آن آورده ايم كه حال به دنبال ايجاد
تحول در آن هستيم.
رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
شیراز با بیان اینکه به كميت دانش آموختگان
جامعه پزشكى بسيار بيشتر از كيفيت آموزش
آنان توجه شده است؛ خاطرنشان کرد :به گواه
اسناد سازمان نظام پزشكى و آمار ممالك مترقى
از مهاجرين پزشك و پيراپزشك ايرانى ،بسيارى از
دانش آموختگان و جامعه پزشكى ،وادار به مهاجرت
اجبارى شده اند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه
تربيت جامعه پزشكى درمان محور در زمان جنگ
و كمبود نيروى انسانى مجرب و حتى براى حذف
حضور پزشكان هندى و پاكستانى ،امرى موقت و
يا ضرورى بوده است ؛ تصریح کرد  :پس از اتمام
شرايط بحرانى جنگ نه تنها فكرى به حال سر و
سامان دادن به آموزش پزشكى نشده است بلكه
در فاصله سالهاى  ١٣٨٤تا  ١٣٩٢با سياستهايى
عارى از دورانديشى و صرفاً حركتهايى ابتر و عوام
پسندانه اقدام به گسترش و افتتاح لجام گسيخته
دانشگاهها و دانشكده هاى پزشكى ،دندانپزشكى
و ساير رشتههاى پيراپزشكى با اسامى مختلف و
نوظهور آن هم بدون امكانات و استانداردهاى اوليه
در بخش آموزش نموده اند.
دکتر ناصری با اعالم اینکه تربيت نيروهاى درمانى
(از كاردانى تا فوق تخصصها) بايد بر اساس
نيازسنجى دقيق و واقع نگر و با دورانديشى كامل
صورت پذيرد ؛ بیان داشت  :در سياست توليد
دانش آموختگان يك رشته تحصيلى خاص ،چه
تناسب و سنخيتى بين فعاليت جناحهاى سياسى
و نمايندگان هر شهرستان و دهستانى با نيازسنجى
در امر نيروهاى درمانى وجود دارد .
این متخصص ارتودنسی خاطرنشان کرد :به طرق
مختلف و بدون در نظر گرفتن مبانى خاص ،احكام
تأسيس دانشكده هايى نمادين و بواقع طبل هاى
توخالى در رشتههاى مختلف درمانى (عارى
از امكانات اوليه و استاندارد آموزشى-درمانى و
نيروهاى متخصص هيأت علمى كارآزموده و مجرب
و  )...صادر شده است.

خبــرنـــامــه
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«مراقبت در قبال دیابت برای همه»

رئیس سازمان نظام پزشکی در بیست و
یکمین نمایشگاه مطبوعات:

رسانههـادرحوزهسـالمت
باید تخصصی تر عمل کنند
دکتر زالی با اشاره به اینکه رشد رسانه های سالمت
از نظر کمی و کیفی در سالهای اخیر در خور تحسین
است اظهار داشت :امروز رسانه ها در حوزه سالمت
باید تخصصی تر ؛بالنده تر و منطقی تر عمل کرده و
مبتنی برشواهد بیشتر اخبار را انعکاس دهند.

به گزارش خبرنگار سازمان نظام پزشکی
علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی با
حضور در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات
و خبرگزاری ها ضمن بازدید از غرفه ها بیان
داشت  :نمایشگاه مطبوعات یک امر مهم
فرهنگی در کشور محسوب می شود و فرصت
مناسبی است تا فضای رقابتی سالمی برای
عرضه شرایط متفاوت در حوزه رسانه ای کشور
فراهم شود.
وی افزود :برپایی چنین نمایشگاهی می تواند آثار

فرهنگسازی نوین را در بحث رسانه ای کشور
داشته باشد زیرا در چنین فضایی که گروههای
مختلف رسانه ای در کنار هم قرار گرفته اند؛
زمینه رقابت سالم مهیا می شود.
وی با اشاره به اینکه مطبوعات و خبرگزاریها
میتوانند به عنوان یک نقطه اشتراک از تجارب
یکدیگر که در این نمایشگاه متجلی است بهره
الزم را ببرند؛ ادامه داد :وجود فضاهای آزاد
اندیشی و کرسی هایی که نقد و واکاوی از
محوری ترین بحث های آنهاست؛ جزء نکات

مثبت این نمایشگاه محسوب می شود که به آن
توجه ویژه شده است.
دکتر زالی در خصوص رسانههای حوزه سالمت
تصریح کرد :در حوزه پزشکی و سالمت نسبت
به سال گذشته نقش پررنگ تری را از حضور
رسانههایی که در این حوزه کار میکنند؛ شاهد
هستیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه
دردهه اخیر سالمت به عنوان یک مبحث
تخصصی جذاب و مهم در فصول اجتماعی
وارد مجموعه ی رسانه ای کشور شده است
گفت :امروز رسانه های ما در حوزه سالمت باید
تخصصی تر؛ بالنده تر و منطقی تر عمل کنند
ومبتنی بر شواهد بیشتر اخبار را انعکاس دهند.
وی رشد رسانه های سالمت را از نظر کمی و
کیفی در سالهای اخیر در خور تحسین دانست
و خاطرنشان کرد :موضوع سالمت دغدغه
بسیار مهم مردم در حوزه اجتماعی کشور بوده
و از مدتها قبل به عنوان یک مطالبه در اذهان
رسانهای وجود داشت که به بحث سالمت بطور
جدی بپردازند .
وی اضافه کرد :امسال نیز همانند سنوات
گذشته شاهد حضور رسانههای سالمت در
نمایشگاه مطبوعات هستیم و امیدوارم شاهد
حضور تخصصیتر رسانههای مکتوب؛ مجازی و
خبرگزاری ها در بخش سالمت باشیم.
وی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاری ها را فرصتی برای نقد برنامه های
کشور در حوزه سالمت دانست و اذعان داشت :
این نمایشگاه فرصتی است تا در آستانه تدوین
برنامه ششم توسعه برای بهتر شدن بخشهای
نظام سالمت که دغدغه بسیار مهم مردم در
حوزه اجتماعی کشور است؛ گام برداریم.
گفتنی است رئیس کل سازمان نظام پزشکی
در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاری ها از غرفه های سالمت نیوز؛ سپید؛
مردم ساالری؛ ایرنا؛ ایسنا؛ فرهیختگان؛ دانشگاه
آزاد؛ مهر و  ...بازدید کرد.

اطالعیه سازمان نظام پزشکی در خصوص پرهیز از همکاری با افراد سودجو
قابل توجه همكاران گرامي
در خصوص تماس هاي مشكوك برخي افراد به صورت تلفني يا حضوري با عنوان كمك به همكاران و يا اخذ مجوزهاي الزم در خصوص
تبليغات پزشكي و غير آن و مسائلي از اين دست كه توسط افراد سودجو وبا روش هاي كالهبردارانه صورت مي پذيرد به اطالع مي رساند از
هرگونه ارتباط و پاسخگويي به اين افراد جدا پرهيز نموده و جهت هرگونه معاضدت و همكاري با معاونت مربوطه در سازمان نظام پزشكي
تماس حاصل فرمائيد.
موكدا متذكر مي گردد هرگونه انتساب افراد به اين سازمان و همكاري در قبال دريافت وجه به صورت تلفني يا حضوري در محل كار همكاران
گرامي غيرقانوني بوده و داراي آثار و عواقب زيانبار است.لذا جهت پيشگيري خواهشمند است به صورت فعال به اداره نظارت  ،بازرسي و ارزشيابي
سازمان اطالع دهيد.
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خـربنامــه

یـک متخصص رادیولـوژی درگفتگو با خبرنگار
نظام پزشـکی با اشـاره به اینکه وزارت بهداشت
همـواره قانونـی عمـل مـی کنـد بیان داشـت
:تحـول در همـه عرصـه ها همـواره مـورد نیاز
اسـت و نبایـد صرفـا طبـق روال قدیمـی جلـو
رفـت و با توجـه به اینکه عرصه هـای جدیدی
در زمینـه آمـوزش ایجـاد شـده مـا نیـز بایـد
همسـو بـا دنیا حرکـت کنیم.
وی افـزود :نحـوه اجـرای گام چهـارم باید بطور
صحیحـی صورت گیـرد که این امر با گذشـت
زمـان و بـه تدریـج کـه طـرح جلـو مـیرود
مشـخص خواهد شـد و ایرادات و اشـکاالت آن
بطـور واضـح معلوم می شـود.
وی همچنین در خصوص تجمیع بیمهها
اذعان داشت :مطابق بند  7سیاستهای ابالغی

دکتــر ســید کامــران ســلطانی عربشــاهی
اســتاد پایــه  32دانشــگاه علــوم پزشــکی
ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار نظام پزشــکی،
بــا اشــاره بــه زحمــات دکتــر الریجانــی
معــاون آمــوزش وزارت بهداشــت در بحــث
آمــوزش در طــرح تحــول نظــام ســامت،
گفــت :تحــول در آمــوزش شــامل  12بســته
اســت کــه هــر یــک بــه تنهایــی مــی توانــد
کمــک بزرگــی را بــه ارتقــای آمــوزش عالــی
در حیطــه پزشــکی داشــته باشــد.
وی بــا اذعــان بــه اینکــه حتــی اگــر
طــرح تحــول ســامت هــم مطــرح نبــود،
ایــن بســته هــا کمــک بســیار بزرگــی
بــرای بهبــود ارتقــای آمــوزش پزشــکی
محســوب مــی شــد ،تصریــح کــرد :ایــن
 12بســته تمــام وجــوه مختلــف فعالیــت
هــای آموزشــی دانشــگاه هــا را اعــم از
مرجعیــت علمــی در آمــوزش ،دانشــگاههای
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تحول در آموزش پزشکی ماده قانونی است
گام چهارم طرح تحول که تغییر در آموزش پزشکی است در برنامه پنجم توسعه به آن
اشاره شده و یک ماده قانونی است.
نظام سالمت ،وزارت بهداشت وظیفه تولیت و
سیاستگذاری و نظارت را برعهده دارد اما این
وظیفه را رها کرده و منابع مالی که باید در اختیار
بیمه ها باشد بطور مستقیم به وزارت تعلق می
گیرد که نوعی بی ا نضباطی است.
وی ادامـه داد :در قانـون بودجـه سـال 92
مصوب شـد که بیمـه ها ظرف مـدت دو هفته
 60درصـد کلیـه اسـناد مالـی را کـه از سـوی
بیمارسـتان هـا دریافـت مـی کننـد ،پرداخت
و مابقـی را ظـرف  3مـاه تسـویه کننـد کـه

در صـورت عـدول بـر حسـب اوراق مشـارکت
جریمـه خواهنـد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه این امـر اجرایی نشـد
اضافـه کرد :اصـوال در نظام سلامت به صورت
سـلیقه ای عمل می شـود که مصـداق بارز آن
کتـاب ارزش گـذاری نسـبی خدمـات بـود که
خریـد خدمتهـا متناسـب بـا  kنبود.
ایـن متخصـص رادیولـوژی ادامـه داد 7:هـزار
سـند مالـی بـه علـت عـدم نظـارت وزارت
بهداشـت توسط بیمه ها تسویه نشـده و بطور

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

ضرورترصدوپایشمداومدرتحولآموزشپزشکی

استاد پایه  32دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه آموزش،
رصد و پایش دائمی می خواهد ،اظهار داشت :هنگامی که در این
زمینه به حد استاندارد پایه دست یافتید ،باید تالش کنید با نوآوری
در آموزش ،موفقیت خود را با پایش منظم و کیفی ارتقا دهید.

هــزاره ســوم ،بیــن المللــی ســازی آمــوزش،
مجــازی ســازی آمــوزش و غیــره را پوشــش
مــی دهــد.
دکتــر عربشــاهی بــا بیــان اینکــه ایــن بســته
هــا در چندیــن نشســت معاونیــن آموزشــی
دانشــگاه هــای کشــور مطــرح و بــه نتیجــه
رســیده اســت ،خاطرنشــان کرد :خوشــبختانه
در ایــن بســته هــا اخــاق حرفــه ای و آمایش
ســرزمینی جــزو مصوبــات شــورای عالــی
فرهنگــی قــرار گرفتــه و بــه فراخــور دانشــگاه
هــای کشــور ایــن مهــم انجــام مــی شــود.

ضرورت اعتبار بخشی موسسات و
بیمارستانهایآموزشی
وی یکـی دیگـر از مـواردی کـه در ایـن
بسـتهها مـد نظـر قرار گرفتـه اسـت را اعتبار
بخشی موسسـات و بیمارستان های آموزشی
دانسـت و افزود :کیفیـت ارائه خدمات هم در
درمـان و هم در آمـوزش در بیمارسـتانهای
آموزشـی بـا هـم عجیـن و موجـب تعـادل
آمـوزش و خدمـات می شـود.
بـه گفتـه وی نیل بـه موفقیت در بسـته های
عملیاتـی طـرح تحـول سلامت بـه شـرطی

کاذب بـاال رفتـه اسـت در حالـی کـه وزارت
سـراغ ایـن رفته کـه خود متصـدی منابع مالی
و پخـش آن شـود.
وی بـا تاکید براینکه منابع مالـی باید در اختیار
بیمه باشـد تصریـح کرد  :خرید خدمت توسـط
بیمه صـورت می گرد بنابراین الزم اسـت منابع
مالی و یارانه سلامت در اختیارش باشـد .
بـه گفتـه وی اگـر وزارت بهداشـت خواهـان
منابـع مالـی اسـت بایـد بـه زیرسـاختها تعلق
گیـرد نـه دسـتمزدها و بحث تجمیـع بیمه ها
در قانـون وجـود دارد اما هنوز زیرسـاختهایش
آمـاده نشـده و وزارت بهداشـت نیـز بـه عنوان
یـک نهـاد حاکمیتـی وظیفـه نظارتی خـود را
انجـام نداده اسـت.

محقـق خواهـد شـد کـه دانشـگاه هـا برابـر
اهـداف و شـاخص هایـی کـه تعریـف شـده
پیـش رفتـه تـا بتوانند کمـک بسـیار بزرگی
بـه برنامـه تحول در آموزش پزشـکی داشـته
با شند .
مدیـر گـروه آمـوزش پزشـکی دانشـگاه علوم
پزشـکی ایـران ادامـه داد :بـه نظـر می رسـد
سیسـتم تحـول نظـام سلامت ،چهارچوب و
نقشـه راه مناسـبی را در سـند تحـول ملی و
اسـناد ایران  1404برای پیشـرفت آموزشـی
کشـور و بهبـود روابـط درمانـی و آمـوزش
عالـی پیـش بینـی کرده اسـت.
وی تاکیــد کــرد :بــرای رســیدن بــه نتیجــه
مطلــوب در اســناد اســتراتژیک کشــور ،در
اجــرای تحــول در آمــوزش ،بــه مشــارکت
ارگان هــای مختلــف و همــکاری بیــن
ســازمان هــا ،دانشــگاه هــا و نهادهــای
مربوطــه نیــاز اســت.
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توجـــه بیش از حد به درمــان نبـاید
مـوجب غفـلت از آمـوزش شـــــود
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه
تحول در آموزش پزشکی نه تنها موجب ارتقای آن بلکه یکی از
دغدغه های جامعه پزشکی درسالیان اخیر بوده است ،گفت :توجه
بیش از حد به درمان نباید موجب غفلت از آموزش شود.
دکتر نیکو یمانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه
آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار نظام پزشکی
با اشاره به اینکه هر یک از  12بسته در تحول
آموزش پزشکی ناظر به یکی از مشکالت حوزه
آموزش است ،خاطرنشان کرد :برخی از این بسته
ها به صورت کالن در کشور و برخی نیز در سطح
دانشگاه ها و دانشکده ها قابل انجام است.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متولی بسته اعتبار بخشی موسسه ای است ،افزود:
هر یک از دانشگاه ها متولی یکی از بسته هاست
اما برای دانشگاههای کل کشور آییننامهها و
سیستم اعتبار بخشی را همسو با دیگر دانشگاهها
طراحی می کند.
طرح تحول در آموزش پزشکی در راستای
ارتقای کیفیت دانشگاه ها است
به گفته عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،طرح تحول
در آموزش پزشکی در راستای ارتقای کیفیت

دانشگاه ها و بر اساس استانداردها است.
وی ادامه داد :بسته آموزشی پاسخگو اگر به
درستی برنامه ریزی و اجرا شود ،منجر به تغییر و
بهبود خواهد شد و این مهم در مورد دیگر بسته
ها چون ارتقای کیفیت آموزش ،دانشگاه های
نسل سوم و غیره نیز صدق می کند.
دکتر یمانی با اشاره به اینکه توجه ویژه نظارت بر
اجرای این بسته در سطح دانشگاه ها و دانشکده
ها و برخی به صورت خرد و کالن در سطح
کشوراجرا می شود ،اظهار داشت :بسته دوازدهم
عمال ارزشیابی و نظارت بر  11بسته دیگر است
که نقطه قوت این طرح محسوب می شود.
وی اضافه کرد :البته بسته دوازدهم باید در تمام
سطوح اعم از رئیس دانشگاه ،معاون آموزشی و
غیره جاری و ساری باشد این در حالی است که
اگر در سطح دانشگاهها برنامه ریزی دقیق نباشد
و منابع مالی آن به درستی تامین نشود ،آن طور
که انتظار می رود ،موفقیتی به دست نخواهد آمد.

تحوالت در حوزه پزشکی نباید محدود به درمان باشد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه
وزارت بهداشت حوزه های کاری مختلفی دارد گفت  :اگر تحوالت
در حوزه های کاری وزارت بهداشت صرفا محدود به بهداشت و
درمان باشد سبب آفت در نظام سالمت می شود.
دکتر عظیم میرزازاده عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار سازمان
نظام پزشکی با اشاره به اینکه آموزش پزشکی
ذاتا نیاز به تغییر و تحول دارد اظهار داشت :اصوال
آموزش پزشکی در حوزه بالینی امتزاج بین
درمان و آموزش است و با توجه به تغییر نیازهای
کشور در حوزه سالمت تغییر و تحول در آموزش
پزشکی و ماهیت رشته ها ضروری است.
وی افزود :فناوری های آموزشی و نسل دانشجویان
در حال تغییر است لذا مجموعه این اتفاقات تحول
در آموزش را ضروری می کند و باید در جهتی
باشد که ضعف ها به قوت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در طرح تحول بیمار خدمات
الزم را از بیمارستان و مراکز درمانی دولت دریافت
می کند ادامه داد  :هنگامی که در این طرح تحول
ایجاد شود پایه و مبنای طرح در جای خود باقی
خواهد ماند و ضعف ها متحول می شود.
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه طرح تحول
در بسته های متعددی تعریف شده است گفت
:متناسب با آسیب شناسی که در حوزه آموزش
صورت گرفته و با بررسی ها و رصد وزارت

بهداشت در این حوزه آموزش پزشکی نیز به بسته
تحول تبدیل شده است .
میرزازاده با بیان اینکه هیچ کس مخالف تغییر و
تحول نیست تصریح کرد  :کمبودها و نقص هایی
در آموزش داریم که در راستای رفع آنها باید
تحوالتی را در این حوزه ایجاد کنیم.
به گفته وی قرار نیست پایه ومبنای آموزش زیر
سوال رود اما باید اصالحاتی روی آن صورت گیرد
که در این راستا تحوالت پیشنهادی بسیار خوب
است زیرا چالش ها شناسایی و مرتفع خواهند
شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اذعان داشت :مبنای طرح تحول این است که
چالش ها را در حالت کالن رصد کرده و با بسته
های تحول درصدد رفع و کاستن آنها باشیم تا در
این راستا آموزش پزشکی را ارتقا دهیم .
وی خاطرنشان کرد :انجام این کار بدون نقص
نخواهد بود و باید تالشهای زیادی برای
فرهنگسازی آن با نقدهای منصفانه از سوی
کارشناسان صورت گیرد تا بتوانیم سهم زیادی
از بستههای تحول را اجرایی کنیم.

رئیس انجمن ارتوپدی ایران:

نیازمند تحول در آمـوزش پزشکی هسـتیم
تحول در آموزش پزشکی نیاز به هیچ بار مالی اضافی بیشتر از
آنچه که تا کنون داشته ندارد و انگیزه های موجود در این طرح
می تواند باعث تحوالت مثبتی در جهت به ثمر رسیدن خود
طرح تحول باشد.
دکتر غالمعلی عکاشه رئیس انجمن ارتوپدی ایران درگفتگو با خبرنگار سازمان نظام
پزشکی با اشاره به اینکه جلسه ای با معاون آموزشی وزارت بهداشت داشتیم که مساله
تحول در آموزش پزشکی به عنوان گام چهارم مطرح شد اذعان داشت :بواقع به تحول در
حوزه آموزش پزشکی نیازمندیم و انگیزه های موجود در این طرح می تواند باعث تحوالت
مثبتی در جهت به ثمر رسیدن خود طرح تحول باشد.
وی با تاکید به بازنگری در این حوزه افزود :چنانچه فردی بعد از چند سال تحصیل به
دالیلی منصرف شد باید مدرکی در همان حد همانند آنچه در آمریکا و کانادا و انگلیس
است به وی اعطا شود.
وی ادامه داد :در واقع با داشتن دوره عمومی بازنگری فرد بتواند رشته های پزشکی و رشته
های مرتبط با آن را خوانده و یا به حدی که رسید متوقف کند .
وی خاطرنشان کرد :در شرایطی با این طرح موافقم و در پیشبرد آن تالش خواهم کرد که
با یک بازنگری درست به آموزش کلینیکی و بروز ،عالیق افراد در نظر گرفته شده و همه
آموزشها مرتبط با رشته انتخابی آن ها باشد.
آسیب به نظام سالمت با عدم تجمیع بیمهها
عکاشـه بـا اشـاره بـه تعدد بیمـه ها به علـت درآمد بـاالی آنها اذعـان داشـت :تغییر کدها
توسـط بیمههـا و دیرکـرد پرداختهـا از جملـه معضالتی اسـت که با آن دسـت به گریبان
هسـتیم بنابرایـن بایـد بیمـهای کارا؛ منتخـب و یک دسـت با سیسـتم پزشـکان همـراه با
نظارت سیاسـتگذاران داشـته باشیم.
وی بـا اشـاره بـه تجمیـع بیمـه ها در یک یـا حداکثـر دو بیمه خاطرنشـان کرد :بـا ا نجام
ایـن مهـم تحـت نظارت عمومـی و حضور نماینـدگان جامعـه پزشـکی در آن رضایتمندی
مـردم و پزشـکان حاصـل خواهـد شـد در غیـر اینصـورت تعـدد بیمه ها آسـیب رسـان به
نظام سلامت است.
بـه گفتـه وی تجمیـع بیمههـا از نظـر مالـی بـه نفـع همـه آحـاد جامعـه اسـت و ارتبـاط
مالـی بیـن پزشـک و بیمـار با اسـتاندارهای جهانـی تعیین قیمـت از بین مـی رود و دیگر
پزشـکان بـا دیـدن بـرگ بیمه نگران نشـده چون می دانند مطالباتشـان بـه موقع پرداخت
میشـود.
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کسورات بیمهای را مورد اشاره قرار داد
و گفت :بحث کسورات در بخش دولتی و
خصوصی متاسفانه به صورت قابل توجهی
اسناد را دچار مشکل میکند .اسنادی که
از بیمارستانهای دولتی و خصوصی به
بیمههای پایه و تکمیلی ارسال میشود به
شدت دستخوش تغییر میشوند و همین
امر پزشکان را ناراحت کرده و موجبات
عصبانیت آنها را فراهم آورده است.

دکتر زالی:

حقالناسجامعـهپزشـکیمخدوششـدهاسـت
روز سهشنبه دکتر علیرضا زالی ،رئیس کل سازمان نظام پزشکی به همراه دکتر رضا الریپور ،مدیر کل روابط
عمومی و امور بینالملل و دکتر احسان شمسی کوشکی ،مدیر ترویج اخالق پزشکی از نمایشگاه مطبوعات
دیدن کردند .رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات که بیش از چهار
ساعت به طول انجامید ،از غرفه های سالمت نیوز؛ سپید؛ مردم ساالری؛ ایرنا ؛ ایسنا؛ فرهیختگان؛ دانشگاه آزاد؛
مهر و  ...بازدید کرد و با خبرنگاران و اصحاب رسانه به گفتگو پرداخت.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به
تاخیرهای چند ماهه در پرداخت مطالبات
پزشکان و بیمارستانها و همچنین نارضایتی
به وجود آمده میان جامعه پزشکی گفت :در
آستانه سال  95اعالم میکنیم که حجت بر
بیمهها تمام شدنی است و باید منابع خود
را برای سال  95طراحی کنند و باید برای
تامین منابع خود در سال  95تالش کنند.
علیرضا زالی با حضور درغرفه ایسنا در
بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی
مطبوعات و خبرگزاریها درباره میزان
رضایت جامعه پزشکی از طرحهای حوزه
سالمت با وجود تاخیرهای چند ماهه در
پرداخت مطالباتشان تصریح کرد :در این
زمینه مقرر شده است از ظرفیت مجمع
عمومی سازمان نظام پزشکی استفاده
کنیم و به ویژه وضعیت رضایتمندی جامعه
پزشکی در بخش خصوصی و غیردولتی را
به واسطه انجام مطالعهای میدانی با استفاده
ازهمکاری سازمانهای نظام پزشکی در
شهرستانها بررسی میکنیم.
وی افزود :پیش بینی ما این است که بتوانیم
طی بازه زمانی سه ماه آینده به صورت کامال
تحلیلی و منطقی و مستند در این زمینه
اظهار نظر قطعی کنیم .اکنون منتظر جمع
آوری آمارها از شهرستانها هستیم.

دکتر زالی در ادامه صحبتهایش گفت:
برای آنکه هرگونه طرح اجتماعی بتواند
با توفیق فراوان درعرصه ظاهر شود باید
حقوق مشروع تمام ذینفعان احصا و درعین
حال صیانت شود .امروز که توانستهایم در
طرح تحول نظام سالمت رضایتمندی مردم
را به دست آوریم همچنین باید بتوانیم
رضایت جامعه پزشکی را نیز به عنوان ارائه
دهندگان خدمات ،داشته باشیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود:
در حال حاضر بیشترین نگرانی از منظر
جامعه پزشکی مبحث مربوط به تاخیر در
پرداختهاست .هرچند در آغاز طرح تحول
نظام سالمت با باز شدن پنجرهها و منافذ
اقتصادی قابل توجه توانستیم موسسات
حقیقی و حقوقی نظام سالمت را چه در
بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تا
حد زیادی با مجموعه فرایندهای جدید
آشنا کنیم اما متاسفانه بعد از مدتی مجددا
با رکود و تاخیر در پرداختها روبرو شدیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر چند اتفاق
وجود دارد که موجب نگرانی ماست افزود:
باال رفتن معدل زمان تاخیر در پرداختها
از مهمترین نگرانیهاست .این موضوع هم
در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی
وجود دارد .از آنجا که در بخش دولتی

عمدتا تامین منابع از طریق سازمانهای
بیمه گر پایه صورت میگیرد ،علی القاعده
کاستیها و چالشها خود را بیشتر نشان
میدهند.
دکتر زالی ادامه داد :نکته مهم آن است که
بخش دولتی زمانی طرح تحول در نظام
سالمت را آغاز کرد که از نظر اقتصادی در
شرایط مطلوبی نبود.
نظام سالمت سالهاست که از زخم کهنه
کاهش اعتبارات رنج میبرد و همچنین
بحث قیمت تمام شده خدمات در بخش
دولتی و خصوصی هیچگاه در طول 20
سال گذشته محقق نشدهاست .همچنین
تاخیر در اعالم تعرفههای دولتی و خصوصی
به شدت اقتصاد این بخشها را تحت الشعاع
قرار داده است.
دکتر زالی افزود :امروز اگر از تاخیر چند
ماهه در بازپرداخت مطالبات دولتی نگرانیم
به خاطر آن است که امکان تحمل این
وضعیت به هیچ عنوان در بخش دولتی
وجود ندارد چرا که بیمارستانهای دولتی
وارد طرح تحول شدند که با کسری قابل
توجه نقدینگی و تاخیر در پرداختها روبرو
بودند .البته داروخانههای ما نیز به صورت
جدی در بحث بازپرداختها مشکل دارند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی مبحث

کسـورات بیمه ای و خدشه در اجرای
کامـل کتـاب ارزشـگذاری نسـبی
خدمـات
وی در این باره افزود :بحث مبنایی آن است
که این کسورات موجب میشود مواردی از
قبیل اجرای تمام و کامل کتاب ارزشگذاری
نسبی خدمات با خدشه روبرو شود چرا که
این کتاب در حال حاضر با تعابیر و نگاههای
سلیقهای بیمههای پایه و تکمیلی روبرو
شده است .این نگاههای سلیقهای سبب
میشود اجرای کامل این کتاب در محیط با
چالش روبرو شود.
زالی افزود :نکته دیگر آن است که در
سالهای اخیر عمال با شیفت جدی نقدینگی
در جامعه پزشکی روبرو بودهایم .به طوری
که سالهاست جامعه پزشکی سوبسید
درمان را می پردازند در حال حاضر مکانیزم
پرداخت در مدار حسابداری بیمارستانها
صورت میگیرد .حسابداری بیمارستانهای
دولتی و خصوصی هم تنها یک سند را
میشناسند و آن هم کتاب ارزشگذاری
نسبی خدمات سالمت است .این در حالی
است که متاسفانه بیمهها مطالبات را به
موقع پرداخت نمیکنند و از طرفی این
پرداختها با کسورات زیادی همراه است.
همین امر به شدت موجب نارضایتی
پزشکان شده است.
وی در این باره ادامه داد :تنها راه این
موضوع اعمال قانون است .بر اساس قانون
 60درصد اسناد بیمارستانها باید بالفاصله
پس از ارائه اسناد به بیمهها ،پرداخت شود.
این موضوع هم نظر قانونگذار است نه نظر
نظام پزشکی یا وزارت بهداشت .این مبحث
به حدی مهم بوده که قانونگذار حتی برای
آن جریمه دیرکرد نیز در نظر گرفته است.
وی در ادامه صحبتهایش به همراهی جامعه
پزشکی با وجود تاخیرهای چند ماهه در
پرداخت مطالباتشان اشاره کرد و افزود :جا
دارد از جامعه پزشکی تشکر کنم .برای آنکه
بیمههای پایه و تکمیلی بتوانند خود را به
نظام نوین تعرفهای برسانند ،در سال گذشته
جامعه پزشکی همراهی بسیار خوبی کردند.
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در سال گذشته ما به نیابت از جامعه پزشکی
چند ماه اجرای تعرفهها را متوقف کردیم تا
بیمهها بتوانند خود را به این مسیر برسانند.
هرچند اصالح تعرفهها نهایتا آبان ماه سال
گذشته اتفاق افتاد و ما به منظور رسیدن
بیمه ها به این مسیر ،تعرفهها را ابتدای سال
اعالم نکردیم ،اما باز هم شاهدیم که بیمهها
به بیمارستانها و پزشکان بدهکارند.
حق الناس جامعه پزشـکی
مخدوش شده است
دکتر زالی افزود :این پذیرفتنی نیست که
بیمهها بگویند پول نداریم و به همین دلیل
حق پزشکان را نمیدهیم .اگر امروز بیمه
ها مشکل نقدینگی دارند ،وظیفهشان اقتضا
میکرد که بروند و برای سال  94منابع الزم
را طراحی کنند .این مبحث به اعتقاد ما
حق الناس است؛ امروز حق الناس جامعه
پزشکی مخدوش شده است.
دکتر زالی در ادامه صحبتهایش گفت:
بیش از  70درصد اتکای منابع مالی
بیمارستانهای خصوصی به منابع بیمه
تکمیلی است و در صورتی که این منابع
به موقع پرداخت نشود ،بیمارستانها قطعا
دچار مشکل میشوند .به همین دلیل است
که امروز با موجی از نارضایتی پزشکان روبرو
هستیم .البته این سناریو در بخش دولتی
خیلی تلخ تر است به طوری که بسیاری از
اعضای هیئت علمی دانشگاهها را سراغ دارم
که در استمرار زندگی روزمره خود دچار
مشکل شدند .از طرف دیگر مالیات جامعه
پزشکی را نیز از  10درصد به  20درصد
افزایش دادهاند.
حجـت بر بیمه ها تمام شـد
عدم رشـد در تعرفه های 95
را محکـوم می کنیم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود:در
آستانه سال  95اعالم میکنیم که حجت
بر بیمهها تمام شده است و باید منابع خود
را برای سال  95طراحی کرده و در این
راستا تالش کنند .از طرف دیگر امسال هم
آوایی که از بیمهها میشنویم مبنی بر عدم

رشد تعرفههای  95است؛ ما به شدت این
موضوع را محکوم می کنیم .اگر مسیر غلط
گذشته ادامه یابد ،نتیجهای جز گسترش
زیرمیزی و نارضایتی جامعه پزشکی به
دنبال نخواهد داشت.
وی افزود :ما و وزارت بهداشت به این
جمع بندی کارشناسی رسیدهایم که اگر با
شیبی منطقی پیش رویم ،حدود  5سال
آینده تعرفهها واقعی خواهد شد .بنابراین
اکنون تعرفههای پزشکی غیرواقعی است.
در سالهای گذشته نیز دیواری کوتاهتر
از جامعه پزشکی پیدا نشده است و چون
پول نداشتند سوبسید درمان را جامعه
پزشکی پرداخت کردهاست .اینکه برخیها
میگویند دست دستگاههای مختلف در
جیب پزشکان است همین مفهوم را دارد
چرا که پزشک سوبسید درمان را میپردازد.
خ ویزیت پزشکان نیز
وی با اشاره به نر 
گفت :بیایید ویزیت پزشک در کشور خود
را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم؛ حتی
نرخ ویزیت افغانستان از کشور ما باالتر
است .ما نمیگوییم با انگلستان یا آمریکا
مقایسه کنیم با همین کشورهای منطقه
نرخ ویزیت را مقایسه کنید .تمام این موارد
قابل بررسی است.
وی افزود :البته ما نمیخواهیم پرداخت از
جیب مردم افزایش یابد .اما جامعه پزشکی
یک انتظار دارد و آن هم این است که
قیمت واقعی خدمات به صورت صادقانه
در گفتمانهای رسمی اعالم شود .در عین
حال جامعه پزشکی همراهی خواهند کرد و
عدد پایین تری را در ارائه خدمات خواهند
پذیرفت اما متاسفانه این موضوع سانسور
میشود و اجازه نمیدهند نظام پزشکی
تعرفه واقعی را بیان کند.
وی در پایان صحبتهایش گفت :چالش
موجود حوزه سالمت با تاخیر پرداخت
بیمهها به شدت عمیق تر خواهد شد .اگر
تعرفهها در سال  95به صورت منطقی
رشد نکرده و در زمان مقرر نیز اعالم
نشود،سناریوی تلخ سالهای گذشته مجددا
تکرار میشود.
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رئیس کمیسیون تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد:

مدیریــت منابــع بــا تجمیــع بیمــه هــا

رئیس کمیسیون تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی گفت :با توجه
به دارایی ها ،تعهدات ،اموال منقول و غیر منقول ،منابع انسانی ،مالی -
اعتباری،ساختمانوتجهیزاتمربوطبهبخشبیمههایدرمانومسائل
صندوق تامین اجتماعی،امکان دارد تجمیع بیمه ها به سختی صورت
گیرد اما قطعا مزایایی چون مدیریت منابع را به همراه خواهد داشت.
دکتر حسـین بابایی رئیس کمیسـیون تعرفه و
بیمه شـورای عالی نظام پزشـکی اظهار داشـت:
تجمیع بیمه هـا (بیمه سلامت) در گام چهارم
طـرح تحـول نظـام سلامت در قانـون برنامه 5
سـاله پنجـم توسـعه کشـور پیـش بینی شـده
است.
وی خاطرنشـان کـرد :در مـاده  38ایـن قانـون،
توسـعه کمـی و کیفـی بیمـه هـای سلامت،
دسـت یابـی بـه پوشـش فراگیـر و عادالنـه
خدمات سلامت ،کاهش سـهم مـردم از هزینه
هـای سلامت بـه  30درصـد از طـرق مختلف
ماننـد اصلاح سـاختار صنـدوق هـا ،مدیریـت
منابـع ،متناسـب کـردن تعرفه هـا ،اسـتفاده از
منابـع داخلی صنـدوق هـا و در صورت لـزوم از
محـل کمک دولـت در بودجه سـنواتی در طول
برنامـه ،آمده اسـت.
وی بـا تاکید بـر اینکه در بند «الـف» این ماده،
دولت مکلف اسـت تا کارهـای الزم را برای بیمه
همگانـی و اجباری کردن بیمه سلامت تا پایان
سـال اول برنامـه تعییـن و ابلاغ کنـد ،افـزود:
همچنیـن موظف اسـت زمینـه هـای الزم را در
قالـب بودجه های سـنواتی برای تحت پوشـش
قـرار دادن آحـاد جامعـه فراهم کند.
عضـو شـورای عالی نظام پزشـکی ادامـه داد :در
بنـد «ب» ایـن مـاده نیـز به دولـت اجـازه داده
مـی شـود بخش های بیمـه هـای درمانی کلیه
صنـدوق هـای موضـوع مـاده  5را کـه در قانون
مدیریـت خدمـات کشـوری و قانون محاسـبات
عمومـی کشـور آمده اسـت را در سـازمان بیمه
خدمـات درمانی ادغـام کند.
وی بـا گالیه از اینکه در پایان برنامه پنجم هنوز
ایـن مهـم توسـط دولت عملیاتی نشـده اسـت،
ابـراز داشـت :بایـد کلیـه امـور مربـوط بـه بیمه
سلامت طبـق اسـاس نامـه آن که با پیشـنهاد
معاونـت بایـد بـه تصویـب هیـات وزیـران مـی
رسـید ،متمرکـز در تشـکیالت جدید سـازمان
بیمه سلامت ایـران می شـد.
دکتـر بابایـی بـا تاکیـد بـر اینکـه در تبصـره 2
ذیـل بنـد «ب» مـاده  ،38بیمارسـتانها و مراکز
ملـی صنـدوق تامیـن اجتماعـی کـه درمـان
مسـتقیم مـردم را به عهـده دارنـد ،باید با حفظ
مالکیـت در اختیار صنـدوق مذکور باقی بمانند،
خاطرنشـان کـرد :ایـن دو نهـاد بایـد مطابـق

مقررات به سـازمان بیمه سلامت ایـران فروش
خدمـت دهند.
تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی
برای ترسیم برنامه  5و 6
بـه گفتـه وی در تبصـره  3نیز قرار بر این اسـت
تا شـورای عالی بیمه خدمات درمانی به شـورای
عالی بیمه سلامت کشـور تغییر نام دهد که به
ایـن ترتیـب خط مشـی اقتصـاد سلامت برای
برنامه  5و  6ترسـیم شود.
رئیـس کمیسـیون تعرفـه و بیمه شـورای عالی
نظـام پزشـکی تصریح کـرد :البتـه امـکان دارد
برخـی از همـکاران فعـال در کمیسـیون هـای
مجلـس و مسـئوالن اقتصاد سلامت در سـطح
کشـور ،صحبـت هایـی را مبنی بر اینکه بسـتر
ادغـام ایـن صنـدوق ها و یـا امکانـات آن فراهم
نیسـت ،داشته باشـند چرا که مردم به شکلهای
مختلـف تعرفـه های خریـد خدمت بیمـه ها را
پرداخـت مـی کنند و این مهم بحـث ملکیت را
پـر رنـگ تر از گذشـته مـی کند.
وی بـا اشـاره به اینکـه اگر مدیریت به درسـتی
صـورت گیـرد ،در حوزه وزارت رفاه شـاهد ایجاد
هویـت های سـازمان هـا و تجمیع خدماتشـان
خواهیـم بـود ،اذعـان داشـت :امـا پافشـاری
کارشناسـان در حوزه بهداشـت بیشـتر بر ادغام
بـر اسـاس قانون توسـعه پنجم اسـت.
بـه گفتـه عضـو شـورای عالـی نظام پزشـکی 3
بیمـه اصلـی و  4بیمـه پایـه در کشـور موجـود
اسـت کـه بـا وجـود بیمـه هـای ضعیف تـر در
کنـار آن هـا ایـن امکان وجـود دارد کـه نه تنها
مدیریـت منابـع صورت نگیـرد بلکـه رفتارهای
متفاوتـی را بـا بیمه شـده ها داشـته باشـند.
وی بـا بیـان اینکـه طبـق تصمیمـت اتخـاذ
شـده هویـت این مهم در برنامه ششـم توسـعه
محفـوظ خواهـد مانـد ،اظهـار داشـت :در طـی
برنامـه ششـم ،فـروش خدمـت کـرده امـا یـک
بیمـه نظاره گـر و ناظر بـر این هـا مدیریت می
کنـد تـا بتواننـد منابعشـان را بیش از گذشـته
حفظ کـرده و از هدر رفـت آن جلوگیری کنند.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :مباحـث مطرح
شـده از نظـر تئـوری امـکان پذیر اسـت امـا در
اجـرا بایـد سـازمانها بـا خـرد جمعـی خدمـت
بهتـری را در کنـار هـم بـه مـردم ارائـه داده و
پوشـش بهتـری را دریافـت کننـد.
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برخـورد طبيبـــانه با
«پرداخــت از جيـب»
بيمـــــــــاران
در سـالهای اخیـر ،مـردم کشـور مـا بـرای
پرداخـت هزینههـای درمـان بـا مشـکالت
عدیـدهای روبـرو بودهانـد« ،میـزان پرداخت
از جیـب» حتی برای بیمهشـدگان در سـال
 1388حـدود  60درصـد و اکنـون حـدود
 70درصـد تخمیـن زده میشـود .در حالـی
کـه ایـن میزان در کشـورهای توسـعه یافته
و حتـی برخـی کشـورهای در حال توسـعه
کمتـر از  20درصد اسـت.
اگرچـه مسـئولیت اصلـی برنامهریـزی برای
هزینههـای درمـان کشـور به عهـده مجلس
شـورای اسلامی ،بخشهـای مختلف دولت
و بـه ویژه وزارت بهداشـت درمـان و آموزش
پزشـکی و وزارت رفـاه اجتماعی اسـت ولی
پزشـکان مـا که در همـه تنگناها و بـه ویژه
 8سـال جنگ تحمیلـی نهایت همکاری و از
خودگذشـتگی را از خـود نشـان دادهاند ،در
ایـن برهه زمانی باید یکی از مسـئولیتهای
فرامـوش شـده خـود را احیا کنند.
شـایان ذکـر اسـت کـه همـکاران پزشـک
هنگام ارایه نسـخه به بیمـار ،معموالً عوارض
دارویـی را بـه بیمـار گوشـزد میکننـد و در
صـورت بـروز هر یـک از عـوارض ،راهنمایی
مقابلـه بـا آن و مراقبـت از سلامت بیمار را
تعلیـم میدهند .امـا عارضهای که پزشـکان
معمـوالً با بیمـار صحبت نمیکننـد مخارج
و هزینههـای درمانـی اسـت .از آن جـا کـه
ارایـه دهنـدگان خدمـات سلامت هزینـه
امـور تشـخیصی و درمانـی را کـه دسـتور
میدهنـد ،بـا بیمـار در میـان نمیگذارنـد،
بسـیاری از مواقـع بیمـار بدون اطلاع قبلی
با مشـکالت عدیـدهای در پرداخت هزینهها
روبـرو میشـود ،بـدون ایـن کـه آمادگـی
قبلـی را کسـب کـرده باشـد .بایـد اذعـان

دکتر فریدون عزیزی
استاد گروه غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جدول  -1تصویر اجمالی وضعیت موجود بیمههای سالمت
بیمه درمان از طریق سازمانهای تأمین اجتماعی ( 42/8درصد از بیمهشدگان) ،سازمان بیمه خدمات درمانی (46/9
درصد از بیمهشدگان) ،سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( 6/5درصد از بیمهشدگان) ،کمیته امداد امام خمینی
(ره) ( 1/8درصد از بیمهشدگان) ،و سایر صندوقهای بیمهای ( 2درصد از بیمه شدگان) خدمات ارایه میدهد.
 92درصد جمعیت کشور در سال  1389تحت پوشش بیمه درمان قرار داشتند .به این ترتیب  5/8میلیون نفر دارای
هیچ گونه پوشش بیمهای در بخش درمان نبودهاند.
به رغم عدم پوشش بیمه سالمت برای هفت میلیون و  500هزار نفر از جمعیت کشور ،براساس گزارشهای
سازمانهای بیمهگر 75/9 ،میلیون دفترچه بیمه درمانی در اختیار مردم قرار داد و این امر نمایانگر همپوشانی
بیمهشدگان یا نظام اطالعاتی نادرست آماری سازمانهای بیمهای است.
حدود  2/5درصد از خانوارها هنگام بیماری و بستری شدن ،در مخاطره هزینههای کمرشکن قرار میگیرند.
میزان پرداخت از جیب بیمهشدگان در سالهای  1383و  1388به ترتیب  53/5و  60درصد برآورد شده بود و
اکنون حدود  70درصد تخمین زده میشود .در حالی که میزان این شاخص در بیشتر کشورهای توسعه یافته و حتی
در برخی از کشورهای در حال توسعه به زیر  20درصد رسیده است.

داشـت که بسـیاری از دسـتورات تشخیصی
و درمانـی مـا اطبـا دارای عوارض و سـمیت
مالـی اسـت و به ویـژه بـرای بیمارانی که در
مـرز و یـا زیـر خط فقر قـرار دارنـد میتواند
زهرآگین باشـد.
خالصـهای از وضعیـت موجـود بیمههـای
سلامت در جـدول  1آورده شـده اسـت.
براسـاس قانون بیمه همگانی هر فرد شـاغل
و صاحـب درآمـد بایـد درصـد مشـخصی از
درآمـدش را بـه عنـوان حـق بیمـه درمـان
بـه سـازمانهای بیمهگـر پرداخـت کنـد .با
توجـه به ایـن کـه بزرگتریـن صندوقهای
بیمـه درمـان کشـور متعلـق بـه سـازمان
تأمیـن اجتماعـی و سـازمان بیمـه سلامت
(بیمـه خدمـات درمانـی سـابق) هسـتند،
کارکنـان بخشهـای خصوصـی و دولتـی
ماهانـه حـق بیمههایشـان را بـه ایـن دو
صنـدوق واریـز میکننـد .در کنـار ایـن دو،
صندوقهـای دیگری همچـون صندوقهای
بانکهـا ،وزارت نفـت ،نیروهـای مسـلح،
فـوالد و  ...نیـز هسـتند کـه حـق بیمـه

کارکنانشـان را دریافـت میکننـد .آمارهـا
نشـان میدهـد کـه نزدیک بـه  80درصد از
جمعیت کشـور تحت پوشـش بیمـه تأمین
اجتماعی و سـازمان بیمه سلامت هسـتند
کـه هـر ماه سـهم تعییـن شـده را از حقوق
کارکنـان دریافـت میکننـد و در ازای آن
مکلـف بـه ارایـه خدمـات درمانـی بـه بیمه
شدگانشـان هسـتند .شـایان ذکر اسـت که
سـاالنه بیـش از  700هـزار نفـر بـه دلیـل
هزینههـای بهداشـت و درمان زیـر خط فقر
میرونـد و بـه علاوه مهمتریـن عامل مرگ
و میـر زیـر یـک سـال در روسـتاها فقر (36
درصـد) و دومیـن عامـل بیسـوادی مـادر
اسـت ( 21درصـد).
واقعیـت ایـن اسـت کـه دفترچههـای
بیمـه درمانـی در خـارج از چارچـوب
بیمارسـتانهای دولتـی و بیمارسـتانهای
تأمیـن اجتماعـی از ارزش و اعتبـار
برخـوردار نیسـتند .هنـگام مراجعـه بـه
مطـب پزشـک درصـد کمـی از پزشـکان
بـا بیمههـای خدمـات درمانـی یـا تأمیـن

اجتماعـی قـرارداد دارند و بیمـار باید تمام
حـق ویزیـت را از جیبش به صـورت نقدی
بپـردازد ،ایـن رونـد در داروخانـه به شـکل
کمرنگتـری رخنمایـی میکنـد ،یعنـی
کارمنـد داروخانـه برگـهای از دفترچـه
جـدا میکنـد و دارو را در برابـر دریافـت
پـول تحویـل میدهـد .ولـی سـهم بیمـه
در پرداخـت پـول دارو بسـیار ناچیز اسـت
و در واقـع قسـمت اعظم بهای دارو توسـط
بیمـار پرداخـت میشـود .همین اتفـاق در
مراجعـه بـه آزمایشـگاهها ،رادیولوژیهـا و
مراکـز تشـخیصی دیگـر نیـز رخ میدهـد.
بنابرایـن دفترچههـای بیمـه خدمـات
درمانـی و تأمیـن اجتماعی نقـش حمایتی
چندانـی ندارنـد.
دولـت از یکسـو بـا وضـع قوانین سـخت،
تمامـی مزدبگیـران و شـاغالن را وادار
میکنـد کـه هـر مـاه حـق بیمههایشـان
را بـه صندوقهـا و سـازمانهای بیمـهای
پرداخـت کننـد اما از سـوی دیگـر نظارتی
کـه بایـد و شـاید بـر بـازار درمان نـدارد و
عدالـت ( )Equityدر ارایه خدمات سلامت
مشـهود نیسـت .سـازمان بیمـه سلامت
ایرانیـان اگـر برنامههایـش مطابـق بـا آنچه
در قانـون پیشبینـی شـده انجـام شـود،
میتوانـد کارآمـد باشـد ولـی متأسـفانه به
نظـر میآیـد کـه یـک عـزم و اراده جـدی
بـرای اجـرای ایـن قانـون وجـود نـدارد .در
قانـون برنامـه پنجـم توسـعه تأکیـد شـده
کـه سـازمان باید تـا پایان سـال اول برنامه
پنجـم (یعنـی پایـان سـال  )90تشـکیل
میشـد و کارش را شـروع میکـرد .تـا این
لحظـه بیـش از  2سـال از اجـرای برنامـه
پنجـم گذشـته و این سـازمان هنـوز کاری

خـربنامــه
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از پیـش نبـرده اسـت.
پیـرو مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی
سـازمان بیمـه سلامت ایرانیـان تشـکیل
شـد تـا بیمـه پایـه مراقبتهای بهداشـتی،
درمانـی در کشـور را یکسـان کنـد .هـدف
ایـن قانون آن اسـت کـه همه افـراد جامعه
بـرای برخـورداری از خدمـات درمانـی و
سلامتی بیمـه میشـوند و هیـچ کـس
خـارج از چتـر بیمـه سلامت باقـینماند؛
ایـن مـاده قانونـی در برنامـه پنجم توسـعه
ایـن انتظـار را در جامعـه ایجـاد کـرد کـه
یـک بـار بـرای همیشـه تبعیضهـای
درمانـی در بخـش خدمـات سلامت و پایه
درمان از میان برداشـته شـود .این سـازمان
کـه بـه اختصـار سـازمان بیمـه سلامت
خوانـده میشـود ،مسـئولیت ایجـاد بیمـه
سلامت را بـه طـور یکسـان بـرای تمامـی
ایرانیـان بـر عهـده دارد .تشـکیل ایـن
سـازمان در قانـون برنامـه پنجـم توسـعه
کشـور بـر عهـده وزارت تعـاون؛ کار و رفـاه
اجتماعـی گذاشـته شـده و ایـن وزارتخانـه
مکلف شـده اسـت تـا بخشهـای بیمههای
درمانـی صندوقهـای موضـوع مـاده پنـح
قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و مـاده
پنـج قانـون محاسـبات عمومـی کشـور را
در سـازمان بیمـه خدمـات درمانـی ادغـام
و سـازمان بیمـه سلامت را تشـکیل دهد.
در بنـد «ز» مـاده  38قانـون برنامـه پنجـم
توسـعه آمـده اسـت کـه سـازمان بیمـه
سلامت ایـران مکلف اسـت با رعایـت نظام
ارجـاع و سـطحبندی خدمـات براسـاس
سیاسـتهای مصـوب نسـبت بـه خریـد
راهبـردی خدمـات سلامت از بخشهـای
دولتـی و غیردولتـی اقـدام کنـد .آییننامـه
اجرایـی ایـن بند مشـتمل بـر اصلاح نظام
پرداخـت و فهرسـت خدمـات مـورد تعهـد
بیمـه پایه سلامت ظرف یک سـال توسـط
وزارتخانههـای رفـاه و تامیـن اجتماعـی
و بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و
معاونـت تهیـه و بـه تصویب هیئـت وزیران
میرسـد.
بیـش از  75میلیـون دفترچـه بیمه درمانی
در دسـت مـردم اسـت و در حـدود هفـت
میلیـون و  500هزار نفـر از مردم محروم از
هـر نوع پوشـش بیمهای هسـتند .مقایسـه
ایـن دو عـدد نشـان میدهـد کـه احتمـاال
چنـد میلیـون نفـر از مـردم بیـش از یـک
دفترچـه دارند .در عمل هـم در درمانگاهها
و مطبهـا افـرادی دیـده میشـوند کـه دو
دفترچـه دولتی تأمیـن اجتماعی و دفترچه
بیمـه خدمـات درمانـی را در اختیـار دارند
و حتـی ممکـن اسـت دفترچـه خدمـات
درمانـی دیگـری مربوط به بانکهـا و امثال
آن را هـم داشـته باشـند .لـذا بخشـی از
بودجـه درمـان کشـور به طـرز ناشـیانهای
هـدر مـیرود یعنـی بـرای یـک نفـر  2یـا

چنـد بودجـه اختصـاص داده میشـود ،در
حالـی که گـروه دیگری از مردم از داشـتن
خدمـات درمانـی محـروم میشـوند.
سـازمان بیمـه سلامت قصـد دارد بـه این
امـر سـامان دهـد .بـه ایـن ترتیـب کـه از
تمامـی صندوقهـا وسـازمانهای بیمهگـر
میخواهـد کـه خدمـات پایهشـان را از
خدمـات بیمـه تکمیلی جـدا کننـد و برای
انجـام ایـن کار ابتـدا یـک بسـته بیمـه
سلامت و خدمـات پایـه درمان بـرای همه
مـردم ایـران تعریـف میکنـد و وقتـی این
بسـته تعریـف شـد همـه خدماتـی کـه از
بیمـه شـدگان از طریق دفترچههـا دریافت
میکنـد یکسـان اسـت و در نتیجـه وجـود
یـک یـا چنـد دفترچـه تفاوتـی نـدارد .از
طرفـی مشـکالت ارایـه خدمـات درمانـی
سـبب شـده اسـت کـه مؤسسـات دولتـی
و نیمـه دولتـی مختلـف تلاش کننـد تـا
بیمههـای دیگـری کـه پرداختهـای
بیشـتر و پوشـش بهتـری بـرای ارایـه
خدمـات بهداشـتی درمانـی دارنـد بـرای
خـود تنظیـم نماینـد و لـذا مسـئله عدالت
در ارایـه خدمـات سلامت بـرای جامعـه با
اشـکال عمـدهای روبـرو شـده اسـت.
بـا توجـه بـه مطالب فـوق ،عنایت پزشـکان
بـه «پرداخـت از جیـب» بیمـاران در
ایـن شـرایط بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
هزینههـای بهداشـت و درمـان در دهـه
گذشـته بـه سـرعت افزایـش یافته اسـت و
با سـهم زیـادی کـه بیمـاران از درآمد خود
بـرای سلامت پرداخـت میکننـد ،فشـار
مالـی بیـش از حدی بـه آنها وارد میشـود.
بـه عنـوان مثـال فـردی را در نظـر بگیرید
کـه بـرای درمـان سـرطان متاسـتاتیک
گوارشـی نیـاز به شـیمی درمانـی و مصرف
 Bevacizumabحداقـل بـه مـدت  6مـاه
دارد .ایـن بیمـار حـدود  2درصـد احتمـال
افزایـش عـوارض قلبـی عروقـی شـدید را
خواهـد داشـت و حـدود  36تـا  58میلیون
تومـان بایـد از جیـب خـود هزینـه نمایـد.
اکثـر پزشـکان به ایـن بیمار خطـر افزایش
عـوارض قلبـی عروقـی را گوشـزد میکنند
ولـی بـه نـدرت ممکـن اسـت عـوارض
«زهرآگیـن مالـی» درمـان را بـه او اطلاع
دهنـد .اگرچه این موارد بیشـتر در بیماران
سـرطانی مصـداق پیـدا میکنـد ولـی
بسـیاری از بیمـاران دیگـر ماننـد مبتالیان
بـه مولیتپـل اسـکلروزیس ،بیمـاران کرونر،
مبتالیـان به کوشـینگ یـا آکرومگالی عود
کننـده نیز با این مشـکالت روبرو هسـتند.
مشـکالت «پرداخـت از جیـب» حتـی در
کشـورهای پیشـرفته نیـز وجـود دارد .در
ایالـت ماساچوسـت آمریکا برای افـراد بیمه
شـده «پرداخـت از جیـب» بـرای سـرطان
پسـتان  55250دالر ،بـرای بیمـاری دیابت
بـدون عوارض سـالیانه حـدود  4000دالر و

بـرای انفارکتـوس قلبـی که نیاز به بسـتری
در بیمارسـتان داشـته باشـد سـالیانه حدود
 40000دالر بـرآورد شـده اسـت ،لـذا مرکز
کنتـرل بیماریهـای آمریـکا تخمیـن زده
اسـت که با توجه به میـزان باالی «پرداخت
از جیـب» حـدود یکسـوم خانوادههـای
آمریکایـی مشـکالت عدیـدهای در پرداخت
هزینههـای درمـان خـود دارنـد .آنهـا کـه
مخـارج درمانـی زیـادی را از درآمـد خـود
پرداخـت میکننـد ،هزینههـای کمتـری
بـرای خوراک و پوشـاک خـود میپردازند و
یـا دفعـات مصـرف داروهای خـود را کاهش
میدهنـد.
شـرایط بحرانـی کنونـی میطلبـد کـه مـا
پزشـکان طبیبانـه بـا «پرداخـت از جیـب
بیمـاران» برخـورد کنیـم .ایـن امـر سـبک
زندگـی جدیـدی در ویزیت بیماران توسـط
پزشـک ایجـاد میکنـد و ایـن بـاور بایـد
تقویـت شـد کـه در زمـره مسـئولیتهای
پزشـک اسـت کـه هزینههـای تشـخیص
ودرمانـی و نسـخههایی را کـه بـرای مریض
تجویـز میکنـد ،بـا او در میـان بگـذارد .در
ایـن برخـورد طبیبانـه پیشـنهادات زیـر را
میتـوان مدنظـر داشـت:
پزشـک قبل از نوشتن نسـخه وضعیت مالی
بیمـار را در نظـر داشـته باشـد و از نوشـتن
داروهایـی کـه گـران هسـتند و مشـابه
ارزانتـری دارنـد ،خـودداری میکنـد.
در مـواردی کـه داروهـای جدیـد بسـیار
گرانـی بـه بازار عرضه شـده کـه فقط درصد
کمـی ارجحیـت بـه داروی قبلـی دارد،
پزشـک مخـارج آن را (بـدون سـوگیری) با
بیمـار در میـان گذاشـته و تصمیـم را بـه
بیمـار واگـذارد.
در مواقعـی کـه روشهای درمانـی متعددی
وجـود دارد که تفاوت عمـدهای از نظر تاثیر
ندارنـد (مانند درمان دارویـی ،ید رادیواکتیو
و جراحـی در بیمـاران با پـرکاری تیروئید)،
هزینـه درمـان و به ویـژه مقادیـر «پرداخت
از جیـب بیمـاران» بـه بیمـار اطلاع داده
شـود .برخی بیمـاران ناچارند کـه درمانی را
انتخـاب کننـد که بـه زندگی آنهـا لطمهای
وارد نکند.
بسـیاری از بیمـاران شـکایت دارنـد کـه از
ابتـدا مخارج تشـخیص و درمانـی بیماریها
را نمیدانسـتهاند و در میانـه راه دچـار
مشـکالت مالـی شـدهاند و وقتی با پزشـک
در میـان گذاشـتهاند ،گفتـه اسـت کـه اگـر
میدانسـتم مشـکل مالـی داریـد روش
دیگـری را بـرای درمـان انتخـاب میکـردم
و یـا داروهـای ارزانتـری تجویـز میکـردم.
در مـورد درمانهـای گرانقیمـت ،اگـر از
ابتـدا مخـارج تشـخیص و درمانی کـه بیمار
بایـد از جیـب خـود بدهـد بـا او در میـان
گذاشـته شـود ،میتواند بـرای گرفتن کمک
از فامیـل ،آشـنایان ،موسسـات ،بانکها و ...
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برنامهریـزی کنـد.
همکاران داروسـاز از اشـاعه فرهنگ استفاده
از داروهـای خارجـی گرانقیمـت خودداری
نماینـد .مخـارج این داروها همگـی از جیب
بیمـاران پرداخت میشـوند و اکثریت قریب
بـه اتفاق آنها بـر داروهای داخلـی ارجحیت
ندارند.
شـایان ذکـر اسـت کـه مطالعـات متعددی
نشـان داده کـه منظـور نمـودن نظـر بیمـار
در اتخـاذ تصمیمهـای تشـخیصی و درمانی
میتوانـد هزینههـای کل درمـان را بـرای
بیمـاران و بـرای جامعـه کاهـش دهـد.
بدیهـی اسـت کـه القـای ایـن فرهنـگ در
ارتبـاط بیمـار و پزشـک بـه آسـانی صورت
نمیگیـرد .از طرفـی بیمـاران ممکن اسـت
فکـر کننـد کـه پرسـش از هزینههـای
تشـخیص و درمـان ممکن اسـت بـه روابط
آنهـا بـا پزشـک اشـکال ایجاد کند و سـبب
شـود که درمـان مطلوبی را دریافـت نکنند.
از طرف دیگر برخی پزشـکان بـاور دارند که
وظیفـه آنهـا فقـط ارایـه خدمات بهداشـتی
درمانـی در حـد عالـی اسـت و در ایـن راه
نبایـد بـه هزینههـای تشـخیص درمانـی،
مسـایل بیمـهای و چالشهـای سلامت
مملکتـی توجـه کننـد.
ارتقـا نظام سلامت جامعه و سـر و سـامان
دادن بـه بیمههـا بـرای تأمیـن هزینههـای
بهداشـتی درمانـی آحـاد جامعـه از وظایف
دولـت اسـت .طبـق قانـون اساسـی و
مصوبـات مجلـس شـورای اسلامی
«پرداخـت از جیـب» بیمـاران بایـد بـه
حداقـل ممکـن برسـد و بـه فرمـوده مقـام
عظمـای والیـت «هـر فـردی در هنـگام
بیمـاری جـز درد و رنـج بیماریـش نبایـد
دغدغـه دیگـری داشـته باشـد» .معهـذا
راه پرپیـچ و خمـی در پیـش اسـت کـه بـا
شـرایط کنونـی کشـور رسـیدن بـه هـدف
در زمـان کوتـاه امکانپذیـر نمیباشـد.
صاحبـان حـرف پزشـکی مسـئولیت دارند
کـه ضمن ارایـه خدمات بهداشـتی درمانی
در سـطح مطلـوب و عالـی ،حتیاالمکان از
هزینههـای پیشـگیری ،تشـخیص و درمان
بکاهنـد تـا حداقـل فشـارهای مالـی بـه
بیمـاران تحمیل شـود .در غیـر این صورت
مـا شـاهد خواهیـم بود کـه افراد بیشـتری
از جامعـه مـا از چالشهـای مالـی کـه بـه
امـور تشـخیصی و درمانـی مرتبـت اسـت
رنـج ببرنـد.
مسـئولیت صاحبـان حـرف پزشـکی بـه
حفـظ ،تأمیـن و ارتقـا سلامت جسـمی
منحصـر نمیشـود ،بلکـه ابعـاد مختلـف
سلامت روانـی ،اجتماعی و معنـوی جامعه
را نیـز شـامل میشـود برخـورد طبیبانـه با
«پرداخـت از جیـب بیمـاران» از مصادیـق
مهمـی اسـت که هـر چهـار بعد سلامت را
در برمیگیـرد.
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خـربنامــه

بازآمــــوزی
رشتههای پزشکی
کارآمد نیسـت

دکتر رضا الری پور مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی
در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی
پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه بهتر است
پزشکان متناسب با مدت پروانه مطب خود اجازه طبابت داشته
باشند و پس از آن مهارت آنها مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اظهار
داشت :برنامه های بازآموزی جامعه پزشکی معیار مناسبی برای
سنجش مهارت علمی پزشکان نیست و نباید صرفا با مدرک
بازآموزی به طبابت بپردازند بلکه وجود آزمون های عملی و غیر
عملی در این زمینه می تواند راهگشا باشد.
وی با اشاره به اینکه اگرچه بعضا همین آموزش های موجود
نیز کاربردی بوده و رفع نگرانی و نیازهای مردم را می کند؛
افزود :آموزش های پزشکی اگر چه نقص هایی دارد و خللی به
آن وارد است اما مردم از طریق همین آموزشها نیازهای خود
را رفع می کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین وقت فعالیت اساتید آموزشی در
درمان خالصه می شود؛ ادامه داد :با توجه به اینکه توقع
دانشگاه و سیستم سالمت ،بیشتر در جنبه های درمانی خالصه
می شود تا آموزش ؛ مسلما سیستم آموزشی دچار ضعف می
شود اما با وجود همین ضعفها پزشکان ایرانی جز متبحرترین
پزشکانهستند.
وی با تاکید براینکه پزشکان نباید صرفا با داشتن مدرک
بازآموزی به طبابت بپردازند گفت  :هیچ طبیبی نباید حق
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داشته باشد به محض فارغ التحصیلی از دانشگاه تا لحظه
مرگ مهر نظام پزشکی داشته و طبابت کند .اگر بازآموزی
مطرح است برای آن است که مهارت و دانش به روز شده و
کیفیت درمان افزایش و هزینه ها کاهش یابد هم چنین بتوان
غربالگری کرد و آنها که از دانش و مهارت به روز بهره مند
نیستند حذف شوند.
مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه
بازآموزی به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش و یا بروز کردن
مهارت علمی پزشکان نیست ؛ خاطرنشان کرد  :بهتر است
سیستم سالمت طوری برنامه ریزی کند که پزشکان متناسب
با مدت پروانه مطب اجازه طبابت داشته و پس از آن مدت
صالحیت و مهارتشان با انجام آزمونهای علمی و غیرعملی و
سایر عناصر موجود مورد ارزیابی قرار گیرد و با انجام این مهم
چه بسا افرادی از چرخه درمان حذف شوند.
دکترالری پور مهمترین خواسته جامعه پزشکی را احترام و
اعتماد مردم به آنها عنوان کرد و اذعان داشت:متاسفانه امروزه
بیماران به گونه ای برخورد می کنند که رابطه صمیمانه ای
بین آنها و پزشک معالجشان وجود ندارد و این در حالی است
که اگر در چرخه درمان پزشک محرم راز بیمار باشد و بیمار
حس خوبی نسبت به او داشته باشد درصد زیادی از روند
درمان خود را طی می کند اما عمال این مهم تحقق نیافته است
و البته پزشکان نیز انگیزه کافی ندارند.
وی با اشاره به حساسیت های موجود علیه جامعه پزشکی
اذعان داشت :سیستم سالمت برای رفع حاجت های خود در
لحظه تصمیم گیری آنی می کند و رسانه ها که نقش مهمی
در تنویر افکار عمومی دارند باید بدانند در هر کسوتی آدمهایی
هستند که رعایت شئونات حرفه ای را نمی کنند اما این مساله
نباید آنقدر پررنگ شود که مردم در مراجعه به مراکز درمانی و
پزشکان احساس عدم امنیت کنند.

ضـرورت توســعه زیرسـاخت
آمــوزشی و تقـویت بخــش

خصــوصی در آموزش پزشکی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با برشمردن  4مرحله طرح تحول نظام سالمت
کشور گفت :گام نخست این طرح کاهش پرداخت از جیب بیماران و نیز سهولت و در
دسترس بودن مراکز درمانی بوده است ،ما تالش کردیم تا پرداختی مردم در شهرها
مبلغی در حدود  6درصد و در روستاها و حاشیه ها رقمی معادل  3درصد باشد اگرچه
این پرداختی ها تنها به «درمانهای بستری» محدود می شود و عمال درمانهای سرپایی
را تحت پوشش قرار نمی دهد زیرا هزینه ها در این بخش بسیار زیاد و سرسام آور است
اما ممکن است که تا سال آینده این بخش نیز زیر پوشش قرار بگیرد.
او در ادامه به گام دوم نظام سالمت اشاره کرد و گفت :در گام دوم ما موضوع بهداشت
را به صورت تخصصی مورد توجه جدی قرار دادیم ،هدف ما در فاز دوم توسعه
زیرساختهای خدمات بهداشتی در روستاها و شهرها بوده است ،ما تا به امروز موفق شده
ایم  9میلیون نفر از روستائیان و حاشیه نشینان را تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار
دهیم اگر چه هنوز  3میلیون نفر باقی مانده اند که آنها هم باید تحت پوشش خدمات
بهداشت قرار بگیرند.
هاشمی در ادامه افزود :ما در موضوع توسعه خدمات بهداشتی برای بیماری های واگیردار
موفق بوده ایم و توانسته ایم این دسته از بیماری ها را به کمک پایگاه های بهداشتی
تحت کنترل کامل خود درآوریم ولی متاسفانه در بحث بیماری های غیرواگیربه جز در
چند مورد نتوانسته ایم کامال خدمات مطلوبی را ارائه دهیم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به دغدغه دولت در اجرای
کامل فاز دوم طرح نظام سالمت خاطرنشان کرد :بیش از  9نفر از وزرا و شخص رئیس
جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی در قالب سندی ،برنامه پیشگیری از بیماری
های غیرواگیر را آماده کرده اند که تا پایان امسال کامال عملیاتی خواهد شد.
او با اشاره به فاز سوم طرح تحول نظام سالمت گفت :ارزش گذاری خدمات سومین گام
طرح تحول نظام سالمت است که با همکاری خود پزشکان این طرح عملیاتی شد ،این
مرحله همان بحث پرچالش بیمه هاست ،به جرات می توان ادعا کرد که ما در این طرح
موفق بوده ایم به ویژه بخش خصوصی حداکثر همکاری را با وزارتخانه داشته و دارد زیرا
در طی  8ماه گذشته مطالبات خود را از ما دریافت نکرده اما همچنان با حداکثر کیفیت
با وزارت بهداشت هماهنگ و همراه است.
هاشمی با اشاره به متناسب نبودن مقوله جریمه با جرم خاطرنشان کرد :در کشورما
هیچوقت میزان جریمه با جرم متناسب و هماهنگ نبوده است ما این عدم هماهنگی
را در تمام سطوح مانند مواد غذایی و یا گمرک شاهدیم اما در بخش پزشکی ما تالش
کردیم تا در موضوع جریمه ها قاطع و صریح باشیم اگرچه می دانیم که جرمهایی در
این زمینه واقع می شود که جزء خطاهای انسانی و قابل اجتناب است ،ولی به هر حال
اگر بدهکاران مطالبات مالی را به موقع دریافت کنند به راحتی می توان با تخلفات
برخورد قانونی کرد.
او در ادامه افزود :ما در اجرای این سه گام با مشکالت زیادی دست به گریبان بوده و
هستیم تا آنجا که بعضی می خواهند ما را به چالش بکشند و برایمان مشکل درست
کنند و اصطالحا سنگ اندازی بکنند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به رضایت دو سویه مردم و جامعه
پزشکی به عنوان یک اصل مهم در طرح تحول نظام سالمت خاطرنشان کرد :جان
مردم را نمی توان یک طرفه مطالبه کرد یعنی در بحث سالمت هم مردم باید از خدمات
دریافتی راضی باشند و هم جامعه پزشکی کشورمان اعم از پزشکان ،پرستاران ،تیم
آزمایشگاه و غیره باید راضی باشند ،زیرا نارضایتی روی خدمات درمانی اثر منفی دارد.
او با اشاره به گام آخر طرح تحول افزود :بحث آموزش پزشکی چهارمین فاز طرح تحول
نظام سالمت است ،این فاز از مهرماه امسال در قالب  12بسته تدوین و آغاز شد ،این
بسته موارد مختلفی را شامل می شود مانند طول دوره آموزش پزشکی ،مدت دوره،
دوره های تخصصی ،بحث تجهیز و توسعه بیمارستان های آموزش پزشکی ،محدودیت
پذیرش دانشگاه ها در رشته هایی که عمال کاری برای آنها وجود ندارد و عدم توسعه
دانشگاه های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی زیرا برای ما کیفیت مهم است نه کمیت.
دکتر هاشمی با اشاره به آمار تکان دهنده تعداد مبتالیان به بیماری ایدز گفت :در حال
حاضر طبق آمار رسمی  100هزار نفر مبتال به بیماری ایدزند که دلیل آن نیز رفتارهای
پرخطر جنسی و نیز استفاده از مواد مخدر و روان گردان ها بوده است که این وظیفه
رسانه هاست که باید با اطالع رسانی و فرهنگ سازی این موضوع در جامعه کاهش یابد.

