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 مقدمه
سید حسن قاضیزاده هاشمی ،از متفاوتترین وزرای دولت یازدهم بود که نامش با اجرای «طرح تحول سالمت» در
این دولت گره خورد .طرحی که از اردیبهشت  93اجرایی شد و بهجرئت میتوان آن را یکی از شناسنامههای دولت
یازدهم به شمار آورد.
دکتر هاشمی از جراحان زبدهی چشم و رکورددار جراحی لیزیک در کشور شناخته میشود؛ با وجود این افتخار امّا
قاضیزاده بعد از تصدی وزارت ،در رسانهها حضوری ویژه داشت و بهعنوان وزیری رسانهای و پُرکار مطرح بود.
بدون شک نقطه عطف فعالیتهای هاشمی و یارانش در دولت یازدهم« ،اجرای طرح تحول سالمت» بود؛ در این طرح
سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان کاهش یافت؛  11میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند؛ همچنین
تعداد پزشکان در مناطق محروم افزایش پیدا کرد و شبکههای بهداشت روستاها ترمیم و تکمیل شد .این خدمات و
اقدامات البته رضایتی نسبی را از عملکرد وزارت بهداشت ایجاد نمود.
اما در کنار خدمات فوق ،مخارج سالمت نیز به طرزی معنادار هم در دولت و هم در هزینههای مردم رو به فزونی
گذاشت .توضیح بیشتر آنکه در قالب گام سوم طرح تحول ،تعرفههای درمانی بهطور میانگین در بخش خصوصی و
دولتی  150درصد افزایش یافت و متعاقباً بدهی بیمههای درمانی به مراکز درمانی شدت گرفت .قابلتأمل آنکه بعد از
اجرای طرح تحول سالمت ،سهم هزینههای سالمت در سبد هزینههای خانوار ازلحاظ درصدی و مطلق افزایش پیدا
کرد.
خاطرنشان میسازد که طی چهار سال اخیر برخی اقدا مات اساسی نظیر پرونده الکترونیک سالمت ،نظام ارجاع و
پزشک خانواده ،تماموقتی پزشکان و نیز حل اساسی مشکالت بیمهها در نظام سالمت محقق نشد .بههرتقدیر سه سال
از اجرای طرحی که قرار بود «رؤیای تحول نظام سالمت» را محقق نماید ،گذشت ،اما به نظر میرسد مشکالت اساسی
این نظام همچنان پابرجا ماندهاند و طرح موسوم به تحول سالمت« ،تعبیر» نادقیقی از تحول داشت.
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 اقدامات
اجرای طرح تحول سالمت
مطابق وعده رئیسجمهور مبنی بر کاهش هزینههای درمانی مردم ،اجرای طرح تحول نظام سالمت اردیبهشت سال
 93در  9بسته شامل آغاز شد .این  9بسته عبارت بودند از« :افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه»« ،حمایت از بیماران
بستری در بیمارستانهای دولتی»« ،حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم»« ،ارتقای کیفیت هتلینگ
بیمارستانها»« ،حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی»« ،ارتقای کیفیت ویزیت در کلینیکهای
ویژه»« ،ترویج زایمان طبیعی»« ،اورژانس هوایی و حمایت از بیماران صعبالعالج».
اجرای طرح تحول سالمت ،تحسین برخی کارشناسان را برانگیخت ،رنجبرزاده ،عضو هیات رئیسه مجلس ،خروج
بیماران از سردرگمی و گرفتاری را از نتایج طرح تحول دانست .1تاجگردون ،عضو کمیسیون برنامهوبودجه ،نیز توسعه
زیرساختهای سالمت و حل مشکالت مردم در حوزه سالمت را حاصل عملکرد طرح تحول برشمرد.2
اقدامات انجامشده در اجرای طرح تحول به تفکیک گامهای مختلف بیان میشود ،در گام اول طرح تحول ،سهم
پرداختی مردم در بخش بستری بیمارستانهای دولتی از  37درصد به  10درصد در شهرستانها و از  18درصد به 5
درصد در روستاها رسید 3.عالوه بر این 11 ،میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند؛ به
واسطه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 2200 ،پزشک به مناطق محروم افزوده شد و تعداد مراکز فاقد
پزشک در این مناطق کاهش یافت .همچنین طی برنامه ترویج زایمان طبیعی در دولت یازدهم ،سهم زایمان طبیعی
از کل زایمانها 11درصد افزایش یافت.4
با کاهش سهم پرداختی مردم و همچنین افزایش تعداد بیمهشدگان ،مراجعه به مراکز درمانی فزونی یافت و متعاقباً
هزینه بیمارستانها و در قبال آن هزینه بیمهها زیاد گردید؛ به گفته ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،این بدهی
تا  11هزار میلیارد تومان در سال  95هم رسید.5
گام دوم طرح تحول سالمت با تمرکز بر پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و بهداشت در خردادماه  93آغاز شد.6
ازجمله اقداماتی که ذیل این گام انجام شد میتوان به بازسازی ،بهسازی و تکمیل شبکههای بهداشت روستایی در
شهرهای زیر  20هزار نفر و افتتاح نزدیک به  2900پایگاه سالمت برای پوشش خدمات بهداشتی اولیه برای ساکنان
بیش از  10میلیون نفر حاشیهنشینان شهرها اشاره داشت .7اگرچه در مهرماه سال  95از تدوین سند ملی پیشگیری
و کنترل بیماریهای غیر واگیر ذیل این گام از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعالم شد اما در ادامه نظر به
کمبود منابع در وزارت بهداشت از اجرای آن اخباری منتشر نشد.8

 1خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر1332582:
 2اقتصاد نیوز ،کدخبر165606 :
 3خبرگزاری صداوسیما؛ کدخبر53995 :
 4سایت خبری افکارنیوز؛ کدخبر569492 :
 5خبرگزاری فارس؛ کدخبر13951017000174 :
 6خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر93030300843 :
 7ایرنا /کد خبر81940978 :
 8خبرگزاری صدا و سیما ،کد خبر 1313865 :
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اجرای گام سوم طرح تحول سالمت ،در مهرماه سال  93آغاز شد .9قاضیزاده ،وزیر بهداشت ،هدف از اجرای این گام
را واقعی سازی تعرفهها و درنتیجه آن حذف زیرمیزی از نظام درمانی کشور میدانست .10طی اجرای این گام در سال
 94با ویرایش کتاب ارزشهای نسبی ،تعرفههای درمانی بهطور میانگین در بخش خصوصی و دولتی  150درصد
افزایش یافت .11این روند افزایش تعرفهها در سال  10 ، 95درصد 12و در سال  5 ،96درصد 13ادامه یافت .اما بااینوجود،
شواهدی مبنی بر کاهش زیرمیزی پزشکان وجود ندارد 14و زالی ،رئیس نظام پزشکی نظام پزشکی در سال  95طی
نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار افزایش تعرفهها شد.15
گام چهارم طرح تحول سالمت ،با دستور وزیر بهداشت در سال  ،95تحت عنوان برنامه تحول و نوآوری ابالغ شد .در
این رابطه قاضیزاده ،مهر  95اعالم نمود که آموزشهای پزشک خانواده ذیل گام چهارم صورت خواهد پذیرفت16؛ به
رغم این صحبتها امّا در عمل تحولی در نظام آموزش پزشکی و همچنین پزشک عمومی انجام نشد.
اقدامات انجامشده در زیرمجموعه طرح تحول سالمت قابلمقایسه با دولتهای قبلی نیست ،اما برخی کارشناسان
انتقادات اساسی را به این طرح وارد میدانند .در همین راستا ،پزشکیان ،نایبرئیس مجلس ،اجرای طرح تحول در
خارج از چارچوب قانون را ،باعث مشکالت مالی در نظام سالمت دانست وی همچنین بر این باور است اجرای اشتباه
قانون ،نتایج نامطلوبی را به بار آورد.کواکبیان ،نماینده مردم تهران در مجلس نیز در رابطه با اجرای طرح تحول
اینچنین اظهارنظر نمود« :اگرچه طرح تحول سالمت خیلی کمک کرده است ولی خیلی هم بریزوبپاش شده است».
انتقادات به اجرای طرح تحول پایانی نداشت .17نوبخت ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز طرح تحول
سالمت را به چاهی که ته ندارد تشبیه کرد .وی اجرای طرح تحول را بدون مطالعه و عجوالنه دانست ،و عدماصالح آن
را غیرقابلتداوم برشمرد.18

مدیریت مناسب بازار دارو
یکی از اقدامات ارزشمند وزارت بهداشت دولت یازدهم« ،ساماندهی بازار آشفته دارو» بود؛ این بازار ،بیماران خاص و
صعبالعالج را با مشکل روبرو ساخته بود.وزارت بهداشت با اقدام بهموقع ،کمبود  330قلم دارو را در سال  91به 30
قلم دارو در سال جاری کاهش داد .عالوه بر این ،رویکرد دولت در زمینه واردات دارو ،به افزایش دهدرصدی سهم بازار
داروی تولید داخل منجر گردید .19همچنین سازمان غذا و دارو در آبان  94با پیادهسازی سامانه کد رهگیری و کنترل

 9سایت خبری خبرآنالین /کدخبر378183 :
 10پایگاه خبری عیار آنالین؛ کدخبر84116 :
 11خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950310001254 :
 12خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر95031308087/ :
 13خبرگزاری خانه ملت ؛ کدخبر337441 :
 14خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر298328 :
 15خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر95022616313 :
 16خبرگزاری مهر؛ کدخبر3788100 :
 17خبرگزاری فارس؛ کدخبر13960215001271 :
 18سایت خبری عیارآنالین؛ کدخبر220583 :
 19خبرگزاری تسنیم ؛ کدخبر1403310 :
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اصالت دارو و تجهیزات پزشکی 20میزان قاچاق دارو تا  80درصد کاهش یافت و ضررهای ناشی از داروی قاچاق را
کاسته شد.21

تولید دارو بهواسطه سرمایهگذاری خارجی
تقویت سرمایهگذاری خارجی و زمینهسازی برای حضور شرکتهای خارجی در صنعت دارویی در ایران باهدف تولید
داروهای باکیفیت ،اهدافی به شمار میرفت که وزارت بهداشت بعد از توافق هستهای در پی آن بود .سازمان غذا و دارو
در جهت کاهش واردات دارو و انتقال تکنولوژی به ایران ،در ابتدای سال  95مشوقهایی را برای تولید دارو تحت
لیسانس برندهای خارجی در نظر گرفت .22در این زمینه دیناروند ،رئیس سازمان غذا و دارو حتی بر مالکیت صد درصد
شرکتهای خارجی نیز اذعان نمود .23با پیش گرفتن این رویه ،میزان واردات به کشور کاهش و ارزش دارویی داخل
کشور از  60درصد به  70درصد افزایش یافت .24به نظر میرسد رویکرد وزارت بهداشت در دولت گذشته برخالف
سیاستهای کلی سالمت و برنامههای توسعه ،به سمت نهادینه کردن داروهای برند بهجای نظام ژنریک در کشور بود.

تجهیز ناوگان اورژانس کشور
یکی از کاستیهای نظام سالمت کشور ،تعداد ناکافی پایگاه هوایی اورژانس ،تخت مراقبتهای ویژه و آمبوالنس
استاندارد بود .در چهارساله دولت یازدهم تعداد پایگاههای هوایی اورژانس کشور به  24پایگاه رسید که نیاز کشور در
این زمینه برای پوشش تمام نقاط کشور به  44پایگاه هوایی است .25در این مدت بیش از  2400تخت مراقبتهای
ویژه به اورژانس کشور افزوده شد .همچنین تعداد  2400آمبوالنس به ناوگان اورژانس اضافه شد.26

حذف معاونت طب سنتی
قاضیزاده هاشمی در اردیبهشت سال  95معاونت طب سنتی وزارت بهداشت را منحل و ضمن تنزل سازمانی ،اداره
کل دفتر طب سنتی را راهاندازی نمود .27این اقدام در حالی صورت گرفت که در ابالغیه سیاستهای کلی سالمت
مقام معظم رهبری به ترویج طب سنتی و گیاهان داروی تأکید شده بود .مسئولین وزارت بهداشت معتقدند به دلیل
محدودیت قانون در افزودن معاونت جدید به ساختار و اهمیت مسائل اجتماعی ناچار به حذف این معاونت شدند .در
همین رابطه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت جایگزین معاونت طب سنتی شد.28
با وجود تنزل معاونت سازمانی طب سنتی ،اما از سوی اداره کل طب سنتی اقداماتی در دستور کار قرار گفت؛
خدادوست ،مدیرکل دفتر طب سنتی در راستای استانداردسازی طب سنتی ،سال  95اقدام به ابالغ آییننامه تأسیس

 20پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت؛ کدخبر2306 :
 21خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر341524 :
 22سارمان غذا و دارو /شماره نامه 6927/665 :تاریخ28/01/1395:
 23خبرگزاری مهر؛ کدخبر3019062 :
 24سایت خبری عیار آنالین؛ کدخبر205615 :
 25خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3919085 :
 26خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3930436 :
 27تسنیم /کد خبر358544 :
 28فارس /کد خبر13950130001128 :
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داروخانههای گیاهی نمود 29که در پس این اقدام ،انجمن داروخانههای کشور به آن معترض شدند .30با افزایش اعتراض
این صنف از نظام طب مدرن ،اجرای آییننامه به زمان دیگری موکول شد .همچنین از دیگر اقدامات اداره کل دفتر
طب سنتی ،در راستای ادغام طب سنتی در طب مدرن ،اجباری شدن  2واحد درسی برای دانشجویان رشتههای
پزشکی اشاره کرد.31
بهطورکلی با توجه به تأکید سیاستهای کلی سالمت بر «بازشناسی ،تبیین ،ترویج ،توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی
ایران »32و با مرور اقدامات وزارت بهداشت در قبال طب سنتی ،میتوان گفت که این شاخه از طب ،چندانکه بایدوشاید،
موردتوجه قرار نگرفت .در این خصوص برخی اعتقاددارند که برای پیشبرد اهداف طب سنتی در کنار طب مدرن الزم
است سازمانی مستقل با مجموعه اختیارات در اختیار متخصصان این صنف قرار داده شود.33

احداث  20هزار تخت بیمارستانی
یکی از معضالت نظام سالمت کشور کمبود تعداد تخت بیمارستانی و فرسودگی بیمارستانهای موجود است.هماکنون
در این رابطه شاخص تعداد تختهای بیمارستانی کشور  1.7به ازای هزار نفر در کشور است ،34که این میزان در
مقایسه با میانگین جهانی( 2.9تخت به ازای هزار نفر) اختالفی بسیار دارد .همچنین به گفته وزیر بهداشت در سال
 65 ،94درصد از بیمارستانهای کشور فرسوده تلقی میشوند .35با توجه به پیری جمعیت ،مسئله افزایش تعداد
تختهای بیمارستانی اهمیت مییابد .ازاینرو وزارت بهداشت برای ساخت  21هزار تخت بیمارستانی همت گماشت و
به ادعای وزیر بهداشت تا پایان دولت این تعداد تخت بیمارستانی تحویل مردم میشود .36به گفته ساکی ،مدیرکل
دفتر توسعه مدیریت منابع فیزیکی و عمرانی ،وزارت بهداشت برای تحویل تختهای بیمارستانی  11هزار میلیارد
هزینه شده است و  16هزار از تختها برای بیمارستانهای جدید بوده است و مابقی برای نوسازی بیمارستانها اجرایی
شده است.37

اجرای سامانه یکپارچه بهداشت
شفافسازی نظارت بر عملکرد بیماران و پزشکان ،سیاستگذاری و اقدام را در زمینه نظام سالمت تسهیل میکند.
پرونده الکترونیک سالمت باهدف پایش و نظارت بر عملکرد بازیگران نظام سالمت در قانون برنامه پیشبینیشده است
و مطابق آن اطالعات درمانی و آزمایشگاهی فرد در طول حیات فرد جهت پشتیبانی از مراقبت مستمر و باکیفیت بهتر
ثبت میگردد .با ثبت اطالعات در سامانه الکترونیکی ،مزایایی چون تسهیل نظارت کاهش خطای پزشکی بهواسطه
حذف نسخه کاغذی فراهم میشود .باوجود تأکید قانون برنامه ششم توسعه و نیز وعده مسئولین در خصوص اجرای
آن از سال  ،83تابهحال این مهم به مرحله اجرا نرسیده است .38اما در اردیبهشت سال  96از سوی وزیر بهداشت اعالم

 29خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82311804 :
 30خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3733296 :
 31خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82568560 :
 32بند دوازده
 33خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1053190 :
 34ایرنا /کد خبر82167069 :
 35خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3691385 :
 36خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82458205 :
 37خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر96041809697 :
 38روزنامه همشهری؛ کدخبر326392 :
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شد ،اطالعات  66میلیون از افراد در سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت) به ثبت رسیده است و دارای پرونده
الکترونیک سالمت هستند.39
گفتنی است که سامانه یکپارچه بهداشت در سال  94با هدف ثبت اطالعات بهداشتی ،واکسیناسیون و بیماریهای
مزمن رونمایی شده بود 40بنابراین با ثبت اطالعات بهداشت در این سامانه نمیتوان اهداف پرونده الکترونیک سالمت
را محقق شده دانست.
این نکته قابلتوجه است که در بسیاری از کشورها ،بیمهها بهعنوان خریدار خدمت متمایلاند پرونده الکترونیک سالمت
را اجرایی کنند زیرا با اجرای آن میتوانند بر عملکرد فروشنده خدمت (مراکز درمانی) بهصورت کامل نظارت کنند.
البته الزم است ذکر شود سازمان تأمین اجتماعی در مراکز ملکی خود پرونده سالمت الکترونیک را به اجرا رسانده
است.41

ابالغ راهنماهای بالینی
راهنمای بالینی خدمات پزشکی یا همان گایدالین ،مبنا و راهنمای انجام خدمات درمانی است .این راهنما خطرپذیری
بیمار و پزشک را کاهش میدهد و احکام صادره در محاکم پزشکی را نیز عادالنهتر میسازد .بدین ترتیب نظر به اهمیت
موضوع ،در بهمن  95از سوی وزیر بهداشت راهنمای بالینی  200خدمت ابالغ شد تا با همکاری بیمههای خدمات
درمانی اجرایی شود .42هیئتوزیران در خرداد سال  96اجرای  50راهنماهای بالینی ابالغی وزارت بهداشت از سوی
سازمانهای بیمهگر را تصویب نمود.43

افزایش پذیرش بومی رشته پزشکی
هماکنون یکی از مشکالت نظام سالمت ،کمبود نیروی انسانی و پزشک متخصص و همچنین توزیعِ نامتوازنِ آن در
کشور است که بهواسطه این مشکل ،برخی از مناطق محروم از کمبود یا نبود پزشک رنج میبرند .44ازاینرو وزارت
بهداشت در سال های اخیر با پرداخت کارانه نوعی مشوقی را برای حضور پزشکان در مناطق محروم فراهم نمود.
همچنین در سال  92معاون آموزشی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش بومی رشتههای مرتبط با پزشکی را از  10درصد
به  30درصد افزایش داد .45میتوان پیشبینی کرد که این اقدام اعزام پزشک به مناطق محروم را منتفی نماید و با
رفع مشکالت هزینهای ،ماندگاری افراد در مناطق محروم را افزایش دهد.

 39خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3978903 :
 40باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر1057683 :
 41سایت خبری سالمت نیوز؛ کدخبر208836 :
 42خبرگزاری مهر /کدخبر95110301557 :
 43مصوبه هیات وزیران؛ شماره37995/54240 :
 44سایت خبری الف؛ کدخبر455207 :
 45خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر92071006404 :
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 امور مغفول
اجرایی نشدن پزشک خانواده و نظام ارجاع
اجرای نظام ارجاع یا نظام سطحبندی و طرح پزشک خانواده یکی از تکالیف محوری نظام سالمت طی دهه اخیر و نیز
مورد تأکید سیاستهای کلی نظام سالمت 46و برنامههای پنجم 47و ششم 48توسعه بوده است؛ مطابق این نظام ،افراد
بعد از مراجعه به پزشک خانواده و راهنمایی وی به پزشکان متخصص و سطوح مختلف تخصص مراجعه میکنند و
پزشک خانواده نیز بر عملکرد پزشکان متخصص در قبال بیمار ارجاعی نظارت مینماید.
مسئولین وزارت بهداشت دولت یازدهم ،با اشاره به نبود امکانات و سختافزارهای الزم جهت اجرای طرح فوق ،از طرح
«مراقبین سالمت» بهجای پزشک خانواده سخن میگفتند .49تفاوت طرح مراقبین سالمت با پزشک خانواده در این
است که کارشناس سالمت بهجای پزشک عمومی ،بیمار را به متخصص مربوطه ارجاع میدهد .رنجبرزاده ،عضو
هیئترئیسه مجلس ،در راستای اجرای طرح پزشک خانواده بر این باور است که پزشک خانواده بهعنوان ناظر بر عملکرد
سایر پزشکان بهعنوان دروازه نظام ارجاع مطرح هستند و در کنترل هزینهها و جلوگیری از ارائه خدمات غیرضروری
به بیمار نقش ایفا میکنند .50اجرایی نشدن نظام ارجاع و پزشک خانواده در سالهای اخیر را میتوان یکی از دالیل
کنترل نشدن هزینهها در نظام سالمت دانست.

عدم اصالح نظام پرداخت پزشکان
موضوع پرداخت حقوق نجومی یکی از پرحاشیه ترین موضوعاتی بود که طی چند سال اخیر از سوی رسانهها و مردم
موردتوجه قرار گرفت .به اذعان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 51و سازمان بازرسی کل کشور ، 52یکی از دستگاههایی
که در آنها حقوقهای کالن پرداخت شد ،وزارت بهداشت بود.
بدون شک نظام پرداخت فی فور سرویس (کارانه) را میتوان متهم اول حقوقهای نجومی پزشکان قلمداد نمود .53این
نظام پرداخت پزشکان را راغب میکند تا بدون محدودیت و به دفعات از تیغ جراحی خود استفاده کنند و تقاضای
القایی افزایش یابد .نظام پرداخت با رویه فعلی ،همراه با افت کیفیت خدمات ،هزینهها را افزایش و فراموشی آموزش و
پژوهش در نظام سالمت میشود .54پزشکیان ،نائب رئیس مجلس نیز بر این باور است شیوه دریافتی پزشکان بر اساس
کارانه منطقی نیست و این رویه منجر به پرداختهای کالن به پزشکان میشود .وی برای ممانعت از حقوقهای کالن

 46بند هشتم
 47ماده  32بند (ج)
 48ماده 74
 49سایت خبری سالمت نیوز؛ کدخبر187474 :
 50خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر310659 :
 51خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1122896 :
 52خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950421001483 :
 53سایت خبری خبرآنالین؛ کدخبر593749 :
 54تسنیم /شناسه خبر1125052 :
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خرید راهبردی را بهترین نسخه میداند .55با این توصیفات ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی مبنی بر تأکید
سیاستهای کلی سالمت بر اصالح نظام پرداخت همت گمارد.

اجرا نشدن قانون تماموقتی پزشکان
حضور همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی یکی از مشکالت نظام سالمت کشور است .حضور پزشکان در هر
دو بخش به دلیل تعارض منافع پزشکان ،باعث بسترسازی مشکالت درمانی بیمار خواهد شد.در برنامه پنجم
بهصراحت فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی و همچنین حضور ذینفعان بخش خصوصی در جایگاه
ستاد وزارت بهداشت و رفاه تخلف قلمداد شده است .همچنین در برنامه ششم توسعه 57به این موضوع با ذکر استثنائاتی
اشارهشده است .بهرغم تأکیدات مذکور ،در این حیطه اقدام مؤثری انجام نشد.

توسعه56

درعینحال معاون درمانی وزارت بهداشت براین باور است که با واقعیسازی تعرفهها در بخش دولتی در طرح تحول
سالمت ،تعداد پزشکان متخصص و فوق متخصص تماموقت دولتی از  18درصد در سال  92به  49درصد در سال 95
افزایش یافت .58البته این نکته را باید افزود که وضعیت اجرای قانون برای کارکنان ستادی وزارت بهداشت و پزشکان
قبلی نامشخص است؛ همچنین تضمین و شفافیتی برای فعالیت نکردنِ پزشکان تماموقت (جدید) دولتی در بخش
خصوصی وجود ندارد.59

غفلت از قصور پزشکی و حقوق بیماران
مرگ کارگردان مشهور ،عباس کیارستمی در سال  ،95به دلیل قصور پزشکی بهانهای شد تا مباحثی مانند کیفیت
ارائه خدمت به بیمار و حقوق بیمار در فضای رسانهای و کارشناسی کشور مطرح شود .البته آمار دقیق و شفافی از
تعداد خطاهای پزشکی وجود ندارد .اما نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ،تلویحاً از افزایش تعداد پرونده خطای
پزشکی در سالهای اخیر خبر داد .60هرچند که تعداد پرونده خطای پزشکی تابلوی مناسبی برای تعداد قصور پزشکی
محسوب نمیشود زیرا برخی از افراد به دلیل ناآگاهی از حقوق خود از شکایت خود صرفنظر میکنند.61
مسئوالن وزارت بهداشت ،در فروردین سال  95از تشکیل کمیته پیشگیری از خطاهای پزشکی خبر دادندو وظیفه آن
را پیشگیری سیستماتیک از خطای پزشکی عنوان کردند62؛ نباید از نظر دور داشت که هماکنون سازمان صنفی پزشکان
یعنی نظام پزشکی پروندههای خطای پزشکی را بررسی مینماید؛ بنابراین پزشکان بر پزشکان نظارت میکنند و بیمار
نمایندهای برای دفاع از حق خود ندارد .این در حالی است که در سیاستهای کلی سالمت بر ارتقای «اخالق پزشکی»
و «آگاهسازی مردم نسبت به حقوق خود» و «صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران» تأکید دارد.63

 55خبرگزاری مهر؛ کدخبر3818000 :
 56ماده  32بند (د)
 57ماده  74بند (ب)
 58روزنامه دنیای اقتصاد ؛ کدخبر1148317 :
 59خبرگزاری مهر /کد خبر3019062 :
 60سایت خبری و تحلیلی سالمت نیوز ؛ کدخبر213856 :
 61خبرگزاری آنا؛ کدخبر12345:
 62خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82020036 :
 63ماده 1؛ دسترسی در اینجا
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با این توضیحات جای مرجعی رسمی ،بیطرف و متخصص جهت بررسی خطاهای پزشکی در نظام سالمت خالی به
نظر میرسد.
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
ابالغ سیاستهای کلی سالمت
در ابتدای سال  ،93سیاستهای کلی سالمت در  14بند کلی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد که انتظار میرود
تمامی دستگاههای دخیل در امر سالمت ،برنامهریزی خود را در جهت این سیاستها انجام دهند .وزیر بهداشت نیز
در اردیبهشت سال  93از عزم وزارت بهداشت برای حرکت در راستای تحقق سیاستهای کلی سالمت سخن گفت.64
شاید بتوان رویکردهای اصلی سیاستهای کلی سالمت را در موارد زیر خالصه نمود :اصالح ساختار نظام سالمت با
تأکید بر موارد مغفولی چون اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ،پیادهسازی سامانه پرونده الکترونیک سالمت و تأکید
بر سالمتمحوری بهجای درمان محوری و توجه به نقش طب مکمل در عرصه سالمت.

بدهی هنگفت بیمههای درمانی
بعد از گذشت دو سال از اجرای طرح تحول سالمت ،منابع نظام سالمت با کمبود روبرو شد .تا نیمه سال  ،95بیمه
سالمت ایرانیان  6400میلیارد تومان 65و بیمه تأمین اجتماعی  3هزار میلیارد تومان 66بهنظام سالمت بدهکار شدند.
بدهی بیمهها به بیمارستانها حتی به متوقف شدن ارائه خدمات برخی بیمارستانها به بیمهشدگان تأمین اجتماعی
انجامید .67دولت برای رفع مشکل در الیحه متمم بودجه  ،95پیشنهاد انتشار اوراق  6هزار میلیارد تومانی را مطرح
نمود 68که مجلس با افزودن  2هزار میلیارد تومان دیگر بر رقم عنوانشده الیحه را تصویب نمود.69
شایان ذکر است که راهکار انتشار اوراق قرضه برای طرحهای سودده کاربرد دارد؛ طرحهایی که در تأمین مالی اولیه
دچار مشکل هستند و با بهرهبرداری از آنها در آینده ،قادر به تأمین اصل و سود اوراق خواهند بود .به باور راغفر،
اقتصاددان و استاد دانشگاه ،انتخاب راهحل انتشار اوراق قرضه ،برای طرح تحول سالمت که تأمین منابع آن دشوار
است به معنای بدهکار کردن دولتهای آینده است؛ زیرا همین صندوقهای بیمه که هماکنون دارای بدهی هستند
باید همین وجوه را در سالهای بعد با نرخ بهره باالتر بپردازند.70
اما با تصویب انتشار اوراق قرضه در شهریور سال  ،95زخم بدهی بیمههای خدمات درمانی به بیمارستانها و مراکز
دارویی مرهم نیافت .در تیرماه سال  ، 96معاون درمانی وزارت بهداشت مجدداً به بدهی  9هزارمیلیاردی بیمهها به
مراکز درمانی اذعان نمود .71با افزایش بدهی بیمهها به مراکز درمانی ،بیمارستانها نیز با مشکالت مالی روبرو شدند و
به شرکتهای توزیع دارو بدهکار شدند.

 64خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر81139748 :
 65خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82212217/ :
 66خبرگزاری تسنیم ؛ کدخبر1220298 :
 67سایت خبری سالمت نیوز ؛ کدخبر204247 :
 68خبرگزاری صدا و سیما؛ کدخبر 1252410 :
 69خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82187685 :
 70روزنامه جوان؛ کدخبر807906 :
 71خبرگزاری فارس ؛ کدخبر13960412000661 :
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مطابق اظهارات محجوب ،نماینده مردم تهران در مجلس ،میزان هزینههای درمانی صندوق تأمین اجتماعی در سالهای
گذشته بیش از دو برابر افزایشیافته است .72کارشناسان براین باورند که بهطورکلی علت هزینههای سرسامآور نظام
سالمت را باید در افزایش تعرفهها و تقاضای القایی جستجو نمود.73
در جهت رفع بحران مالی صندوقهای بیمه در جریان تصویب برنامه ششم توسعه ،انتقال بیمه سالمت به وزارت
بهداشت به تأیید مجلس رسید .هیئتوزیران نیز در خرداد ماه  96مصوب نمود تا براساس آزمون وسعی که از افراد
تحت پوشش بیمه سالمت گرفته میشود ،بخش از حق بیمه از سوی خودِ بیمهشدگان پرداخت شود .74تعیین سقف
برای دفترچههای بیمه و نیز هزینهکرد بیمارستان ها راه حلی دیگری بود که از سوی وزیر بهداشت در خرداد ماه 96
جهت مدیریت هزینهها اعالم شد .وی اعالم نمود که «نمیتوانیم بدون حساب و کتاب برای کشور هزینه تولید کنیم
و همه فشار را روی جامعه پزشکی بگذاریم و باید واقعیات را به مردم بگوییم.»75

انتقال سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت
همواره وزارت بهداشت در دولت یازدهم برای نظارت بر هزینه کرد بیمهها معتقد بود بیمهها بایستی تجمیع شود و با
محوریت وزارت بهداشت اداره شوند .در شهریورماه  95که میزان بدهی بیمههای درمانی به مراکز دارویی و درمانی
سر به فلک کشید که این موضوع در رسانهها پیگیری شد .قاضیزاده ،وزیر بهداشت بیمهها را پاشنه آشیل نظام سالمت
میدانست .76حریرچی ،قائممقام وی نیز بر این باور بود مطابق ماده  38برنامه پنجم توسعه ،تجمیع بیمهها یک تکلیف
قانونی است .77از سوی دیگر رئیس 78و نائب رئیس 79کمیسیون بهداشت مجلس  ،راهحل مدیریت منابع و همچنین
کمبود منابع مالی را در تجمیع بیمهها میدانستند و معتقد بودند که اقدام در این راستا صرفهجویی در هزینهها را در
پی خواهد داشت.
البته الزم است ذکر شود مطابق بند نهم سیاستهای کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری به توسعه کمی و کیفی
بیمهها و رقابت بیمهها اشارهشده است؛ ضمناً این موضوع نیز مطرح شد که سهم درمان در صندوقهای متفاوت یکسان
نیست 80و مطابق ماده  11قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،ادغام آن با صندوقهایی با منابع دولتی،
غیرممکن خواهد بود.81
با آغاز بررسی برنامه ششم توسعه 82در مجلس ،این بار موضوع انتقال بیمهها ذیل وزارت بهداشت مطرح گشت 83و
پیشنهاد شد که در راستای هماهنگی بیشتر ،ارائهدهنده خدمت (وزارت بهداشت) و خرید خدمات (بیمهها)،

 72خبرگزاری خانه ملت ؛ کدخبر339811 :
 73سایت خبری سالمتنیوز؛ کدخبر193113 :
 74تصویب نامه هیات وزیران به شماره 54048/37991ت
 75سایت خبری سالمت نیوز؛ کدخبر214920 :
76خبرگزاری ایرنا /کد خبر82209306 :
77خبرگزاری صداوسیما /کد خبر1367408 :
78خبرگزاری صداوسیما /کد خبر1373063 :
79خبرگزاری فارس /کد خبر13950608000614 :
80سایت سالمت نیوز /کد خبر196618 :
81خبرگزاری خانه ملت /کد خبر312736/ :
 82ماده 74
83خبرگزاری مهر /کد خبر3808198 :
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صندوق های بیمه به وزارت بهداشت منتقل شوند تا وضعیت مالی نظام سالمت بهبود یابد .84اما استداللهای مسئولین
وزارت بهداشت بیجواب نماند و مخالفان معتقد بودند در همان بند  2-7سیاستهای کلی سالمت به تفکیک خرید
خدمت و ارائه خدمت اشارهشده است و همچنین با انتقال صندوقها بیمه به وزارت بهداشت وظایف خریدار ،فروشنده
و ناظر بر عهده یک وزارتخانه خواهد بود 85که این امر بستر بروز فساد را فراهم میآورد .نهایتاً طی بررسی برنامه ششم
توسعه ،مجلس نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون بهداشت مبنی بر انتقال بیمه ایرانیان به وزارت بهداشت موافقت کردند
و با تجمیع بیمهها و انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت مخالفت نمودند.86

افزایش هزینههای سالمت در سبد هزینههای خانوار
وزارت بهداشت در گام اول طرح تحول سالمت ،سهم پرداختی بیماران در بخش بستری بیمارستانهای دولتی را از
 37درصد به 10درصد در شهرها و از  18درصد به  5درصد در روستاها کاهش داد .در گام سوم طرح نیز سهم
پرداختی بیماران در بخش بستری در بیمارستان دولتی از  10درصد به  6درصد در شهرها و از  5درصد به  3درصد
در روستاها کاهش پیدا کرد .87پس از اجرای گامهای طرح تحول با این اقدامات ،از سوی مسئولین اعالم شد کل
پرداختی از جیب مردم از  55درصد به  40درصد کاهش یافت .88اما روند کاهشی سهم پرداخت بیمار در سال 96
متوقف شد و سهم پرداختی بیماران در بخش بستری به سال  94بازگشت و در شهرها از  6درصد به  10درصد و در
روستاها از  3درصد به  5درصد افزایش یافت. 89
همراه با کاهشها و افزایشها در سهم پرداختی بیمار در بخش بستری بیمارستان دولتی ،تعرفهها روندی صعودی
پیشگرفته بودند .پس از اصالح کتاب ارزشهای نسبی (تغییر ضریب  )kدر گام سوم طرح تحول ،در سالهای  94و
 95تعرفههای درمانی مجدداً افزایش داشتند؛ به نحوی که تعرفههای پزشکان بهطور میانگین در بخش خصوصی و
دولتی سه برابر زیاد شدند.90
البته افزایش تعرفهها متوقف نشد و در اواخر خرداد  96شورای عالی بیمه ،تعرفهها را برای چندمین بار در طول اجرای
طرح تحول بهصورت میانگین  5درصد افزایش داد .91ناگفته نماند که بنابر اعالم معاون درمان وزارت بهداشت ،این
وزارتخانه موافق افزایش 10درصدی تعرفهها برای سال  96بود.92
خاطرنشان میسازد که بهرغم کاهش سهم پرداخت از جیب مردم در هزینهها (بهعنوان درصدی از کل هزینهها)
بهصورت مطلق ،میزان پرداختی مردم طی سالهای اجرای طرح تحول افزایشی چشمگیر داشته است .در همین رابطه

84خبرگزاری ایسنا /کد خبر95082618284 :
85خبرگزاری خانه ملت /کد خبر313076 :
 86خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر95101509451 :
 87خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر123456 :
 88خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82571038 :
 89خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82571038 :
 90سایت خبرآنالین؛ کدخبر533170 :
 91خبرگزاری ؛ کدخبر337441 :
 92خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر82560931 :
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دانش جعفری ،مشاور وزیر بهداشت ،بهمن ماه  95بیان داشت که هفت درصد از هزینههای خانوارهای ایرانی به سالمت
اختصاص مییابد93؛ این در حالی است سهم سرانه سالمت در هزینههای خانوار در سال  5 ،90درصد بود.
ناگفته نماند که انتشار حسابهای ملی سالمت میتواند جهت قضاوت صحیح در خصوص هزینهکرد اعتبارات سالمت
راهگشا باشد که این حساب از سال  90تاکنون منتشرنشده است.

 93خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82403004 :

