سال بیستوپنجم
شماره 7141
دوشنبه
 4شهریور 1398

به دنبال نام و نان از کمیته ملی
المپیکنیستم
گفتوگو با سیدرضا صالحی امیری
رئیس کمیته ملی المپیک

ایجاد  100هزار شغل
ظرف  6سال برای ایثارگران

4

5

ارزیابی سیاستهای بهداشتی و درمانی
دولتهای یازدهم و دوازدهم

وزیر بهداشت در گفت وگو با «ایران»:

یادداشت

نظام سالمت را در اتاق شیشهای قرار میدهیم

عکس :نعیم احمدی  /ایران

فریبا خان احمدی
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان

«شــفافیت در بخــش دارو و تجهیــزات پزشــکی»
ایــن عبــارت شــاه بیــت ســخنان دولتمــردی اســت که
بعــد از اســتعفای قهرآمیز حســن قاضیزاده هاشــمی
در  15بهمــن  97بــا  229رأی موافــق مجلــس شــورای
اســامی جایگزین وزیر بهداشــت دولت دوازدهم شــد.
ایمونولوژیست 61ســالهای که سازمان برنامه و بودجه را
رها کرد تا نظام ســامت و بهداشــت و درمان کشــور را از
گرفتاری عمیق نجات دهد .دکتر ســعید نمکی که پاک
دســتی ،تخصــص ،برنامه محور و غیرسیاســی بــودن او
زبانــزد بود ،این بار با دیدگاه پیشــگیری محور ،مدیریت
هزینههــا و شــفافیت در دارو و تجهیــزات پزشــکی قطار
نظام ســامت ایران را به ریل اصلــی آن برگرداند با این
امید که لبخند رضایت را بر چهره ایرانیان بنشاند.
نمکــی اولین وزیر بهداشــت بعد از انقالب اســامی
است که پزشک نیست اما پیچ و خمهای حوزه سالمت
را به خوبی میشناســد .تجربه او چه آن زمان که معاون
بهداشت کشور بود و حاال بعد از 25سال ،نتیجه ایدههای
درخور توجه او را در اجرای برنامه واکسیناســیون و ایجاد

خانههــای بهداشــت میبینیــم و چه آن زمــان که مدیر
ارشد اجرایی و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور بود
به خوبی نشان میدهد که نمکی مدیر کارآمدی است و
بر مدیریت هزینهها و منابع تسلط کاملی دارد .بازگشت
دوباره او به عرصه نظام سالمت یک پیام اصلی همراه
داشــت« :مدیریت هدفمند و منطقی حوزه ســامت».
برای همین او گالیهای از اعتبارات و بودجه سالمت ندارد
و همچنان پرانرژی ،برنامههای خودش را دنبال میکند
اما از وجود شــبکههای فساد در دارو و تجهیزات پزشکی
برنمیتابد و گالیه مندیش از این است که موریانه فساد
پایههای نظام را نشانه گرفته و هر چه زودتر باید به فکر
چــاره و رفــع ایــن معضل جدی باشــیم .معتقد اســت
از آنجایــی کــه قــادر به پنهانــکاری نیســت در خصوص
سرنوشــت ارزهای تخصیــص یافته بــه دارو و تجهیزات
پزشــکی قول میدهد به مردم شفافســازی کند .او این
را هــم البــه الی گفتههایــش میگویــد که برای شــهرت
نیامده بلکه آمده تا پاکسازی را در بدنه وزارت بهداشت
نهادینه کند .در آســتانه هفته دولت فرصتی پیش آمد
تا پاسخ ســؤاالتمان را از وزیر بهداشت دولت دوازدهم
پیرامون سرنوشت طرح تحول نظام سالمت و چگونگی
شکلگیری بستر فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

جویاشویم:
ëëآقــای دکتــر نزدیــک بــه  8مــاه اســت مســئولیت
وزارتخانــه پــر چالــش بهداشــت و درمــان را برعهده
گرفته ایــد .قبل از آنکه شــما تصدی ایــن وزارتخانه را
برعهــده بگیریــد مــا شــاهد آن بودیم که طــرح تحول
نظام سالمت از آن نقطه قوت و اوج خود در سالهای
اول اجــرا بــه وضعیتــی کــه االن میبینیم دچار شــده
اســت .به عبارتی آن پویایی و اثربخشــی را نسبت به
ســالهای قبل نمیبینیم .شــما علت مســأله را در چه
میبینید؟ صادقانه بفرمایید طرح تحول هماکنون در
چه وضعیتی قرار دارد؟ و آیا شــما نسخه جدیدی برای
ادامه طرح تحول دارید؟
طــرح تحول نظام ســامت یکی از طرحهای بســیار
موفــق دولت دکتر روحانی بود که با اولویت ســامت به
بقیهفعالیتهایکشورشروعشد.باتوجهبهاینکهانسان
سالم یکی از اصلیترین محورهای توسعه در همه جای
دنیاســت ،این طرح بهعنوان یکی از حرکتهای بســیار
ارزشــمندانه تیم دکتر روحانی اســت .ما هم در روزهای
ابتدای برنامهریزی طرحتحول نقش داشتیم.سالهایی
کــه در ســازمان برنامــه و بودجــه بــودم و بودجــه نظــام
سالمت را مدیریت میکردم در تقویت این حرکت ملی

توگوباسیدمحمدعلیشهیدی
گف 
معاونرئیسجمهوریورئیسبنیادشهیدوامورایثارگران

تمامتالشمانراکردیم.طرحتحولچنددستاوردمهم
برای کشــور داشــت .اول در کاهش هزینههای کمرشکن
درمــان از جیب مــردم؛ بخصوص در هزینه بســتری که
کمــک کرد .بویژه آنکه بعد از ســال  91که ناگهان قیمت
ارز  3برابر شــد ،پرداخت هزینه دارو و تجهیزات پزشکی
از جیب مردم در بخش درمان و بستری در حد کمرشکن
بود که این طرح توانست به شکل قابل توجهی به کاهش
این هزینهها کمک کند .نکته دومی که قابل توجه است
در توســعه زیرساختهای نظام سالمت بخصوص در
نقاط دور افتاده کشــور کارهای بســیار ارزشمندی توسط
همکارمدروزارتبهداشتپیگیریشد.نکتهسوم؛طرح
تحول در بسته خدمتی «ماندگاری و مقیم کردن طبیب
و کادر پزشــکی در نقــاط کمتــر برخــوردار» بســیار موفق
عمل کرد .همچنین طرح تحول در رسیدگی به بیماران
صعبالعالج و بیماران خاص چه در بحث پیشگیری،
چه در حوزه درمان و چه در تأمین داروهایشــان بســیار
حرکت مؤثــری بود .جنبههای دیگری هم داشــت مثل
اصــاح هتلینــگ بیمارســتانها و بســتههای مختلــف
دیگــر از جمله تســهیالت زایمان کــه در جایگاه خودش
تهاییداشتند.
پیشرف 
ëëادامه در صفحات  2و 3

ایــام هفته دولت ،که مقارن با ســالگرد شــهادت رئیــس جمهوری و
نخستوزیرمحبوبوهمیشههمراهسالهایآغازینانقالباسالمی
اســت ،همواره فرصتی ارزشــمند بــرای بازخوانی و تجدیــد میعاد با
آرمانهای نخســتین انقالب و سیاســتها و خط مشــیهای تعریف
شده و شفاف دولتهای دهه  ۶۰را فراهم میآورد.
در آن ســالها ،فضای نقد سیاســتهای به بنبســت انجامیده رژیم
محمد رضا واعظ مهدوی
ســابق؛ یعنی سیاســتهایی که خود موجد شــرایط ســقوط آن رژیم
استاد دانشگاه شاهد و رئیس
شــدند؛ در کنار طراوت و شــادابی اندیشه انقالبی و دیدگاههای اصیل
انجمن علمی اقتصاد سالمت
اســامی و علــی الخصــوص روح عدالتخواهــی و برابــری طلبــی ،به
رسمیت شــناختن حقوق پایه یکســان برای همه شــهروندان وهمه
ایرانیــان را بــه همراه آورده بود که انتظار «برخورداری همگانی از مواهب توســعه و پیشــرفت» را
بهعنوان یک مطالبه ملی در صدر همه سیاستها و اقدامات دولت ،قوای سه گانه و کل حاکمیت
قرار داده بود .استراتژی مهم دولتهای شهید رجایی و شهید باهنر ،توجه به خدمات اجتماعی،
آموزش و پرورش ،بهداشــت و درمان ،حمل و نقل عمومی ،اولویت روســتاها و مناطق محروم و
اقشار کم درآمد و نهایتاً حرکت بهسمت برخورداری همگانی از مواهب توسعه کشور استوار بود.
این سیاســت شــفاف و راهبردی ،عمالً این دســتاورد بزرگ را بههمراه آورد که با وجود مشکالت
اقتصادی ناشی از انقالب و جنگ و درحالی که صادرات نفت ایران به کمتر از یک ششم کاهش و
درآمد سرانه کشور از  ۷۲۲۶دالر در  ۱۹۸۰ب ه کمتر از  ۶۱۸۹دالر در سال  ۱۹۹۰کاهش یافت ،امید به
زندگی از  ۵۱.۴سال در  ۱۹۸۰میالدی به  ۶۱.۸سال در  ۱۹۹۰و میانگین سالهای آموزش از  ۲.۱سال
به  ۳.۸و سالهای مورد انتظار تحصیل از  ۸.۷به  ،۹.۲افزایش یافت.
نهادهای اجتماعی چون حساب  ۱۰۰امام و بنیاد مسکن برای مسکن مستضعفان تأسیس شد.
کمیته امداد امام برای پوشش حمایتی از زنان بیسرپرست و کودکان یتیم و سازمان بهزیستی و
بعدها وزارت بهزیستی برای خدمات معلولین و پوشش آسیبهای اجتماعی ،جهاد سازندگی
برای خدمات کشــاورزی و آبرسانی به روستاییان ایجاد شد.شبکه بهداشت کشور و طرح ژنریک،
طی این سالها تشکیل شدند و گسترش وسیع آموزش پزشکی تحقق یافت و تولید داروی کشور
از کمتــر از  ۲۵درصــد در قبل از انقالب به  ۹۵درصد رســید .دولتهــای اول انقالب به خوبی این
را درک کرده بودند که در هنگام کاهش درآمدها ،نباید هزینههای آموزشــی ،بهداشتی و درمانی
و خدمــات اجتماعــی خــود را کاهش دهند و باید مراقب ســبد هزینه خانوار باشــند و بهطور کلی
هزینههــای تحمیلی به این ســبد را کنترل کنند .غلبه ارزشهای عقیدتــی و ایدئولوژیک ،نگرش
عدالتاجتماعی،اولویتمنافعفقراومستضعفانبرمنافعثروتمندانواقشاربرگزیده،سیاستی
شفاف و عمومی بود و اداره امور کشور در همه عرصهها ،از جمله بهداشت و درمان را در سیطره
خود داشت.
این اولویت و توجه به خدمات اجتماعی ،در ســالهای بعد از جنگ و دهههای هفتاد و هشــتاد،
کمابیش ادامه یافت و دستاوردهای نظام شبکه ،طرح ژنریک ،آموزش پزشکی ،گسترش آموزش
عمومــی و آمــوزش عالــی اگرچه با افــت وخیزهایی؛! اما در کشــور ادامه پیــدا کرد .بــرونداد این
سیاســتها ،افزایش مستمر امید به زندگی و رسیدن به  ۷۴ســال ،افزایش سالهای مورد انتظار
تحصیل تا ۱۴.۴ســال و شاخص توسعه انســانی تا  ./۷۴۴و قرار گرفتن در رتبه  ۶۹جهان و در زمره
کشورهای با توسعه انسانی باال ،بوده است.
دولتهای بعد از دهه اول ،اگرچه گاه به رویکردهای متفاوتی در زمینه خدمات اجتماعی عالقه
نشان میدادند ،لکن تحت تأثیر همان امواج اولیه انقالب اسالمی ،ارزش محوری «برخورداری
همگانی» را در دستور کار داشتند و برای تحقق آنمیکوشیدند .ویژگیمشترکهمه این دولتها،
وفاداریشان به اصول و ارزشهای انقالب و ادامه مسیر دولتهای پیشین بود.
متأسفانه بعدها ،دولتهای نهم و دهم ،سنت نفی دستاوردهای گذشته را در پیش گرفتند و با
نمایش قصد اصالح سیاستهای گذشته ،نوعی تجدید نظرطلبی ریشه دار را در دستور کار خود
قــرار دادنــد و بخصوص با افزایش شــدید قیمت نفت و رشــد درآمدهای نفتــی ،گرفتار عوارض
بیماری هلندی شــدند و از مهمترین سیاســت انقالبــی که اولویت تولیــد و محوریت تولید ملی
بــود ،عــدول کرده ،در دام سیاســت واردات افتادند و کشــوری که از آغاز انقــاب و دوران جنگ ،با
 ۱۰-۱۴میلیــارد دالر درآمــد ارزی اداره میشــد ،به ســطح  ۷۰میلیارد دالر واردات ســاالنه رســید.
واردات خــودرو ،لــوازم خانگــی ،دارو ،تجهیزات پزشــکی ،لــوازم و تجهیزات بیمارســتانی ،مبل و
کاالهای لوکس ،مواد شــیمیایی ،منســوجات و لباس ،لوازم آرایشی و کاالهای تزئینی و امثال آن،
صنایع نوپای ملی را به ورشکستگی کشاندند و سلیقه مصرفکنندگان و الگوی مصرف کشور را به
استانداردهای اروپایی (که هیچ تناسبی با توان تولید ملی و ظرفیتهای اقتصادی کشور نداشت) ،
نزدیککردند.ازجملهاینمصادیق،بهداشتودرمانوخدماتبیمارستانیهمطیاینسالها
با لوکس گرایی ،واردات محوری و دوری سلیقهها از تولید محوری ،مواجه شدند .عوارض ناشی از
حذف یارانه حاملهای انرژی (درسال )۱۳۸۹در بیمارستانها و صنایع دارویی ،قیمت تمام شده
کاال و خدمات را افزایش داد و باال رفتن  ۳۰۰درصدی نرخ ارز ،باعث تحمیل هزینههای نوظهور و
جدید و در عین حال تحملناپذیری بر اقتصاد خانوارها گردید.
دولــت یازدهــم بــا توجه ویــژه به هزینههــای درمان و درک درســت شــرایط افراد آســیب پذیر و
فقرزای خانوارها از هزینههای بهداشــتی و درمانی ،طرح تحول ســامت را در دستور کار قرار داد.
هدف اصلی این طرح حفاظت مالی خانوارها از هزینههای بهداشــت و درمانی و بهبود کیفیت
ارائه خدمات در بیمارستانهای دولتی بود .در فاصله سالهای  ۹۳تا  ۹۵کارکرد این طرح بسیار
درخشــان بود و توانســت دغدغه هزینههای درمانی را تا حد زیادی از شــهروندان در اقصی نقاط
کشــور بزداید .متأســفانه فقدان بینش راهبردی نظیر آنچه در دولتهای اول انقالب حاکم بود،
باعث گردید تا مشکالت مالی دولت ،به بخشهای خدمات رسان نیز تعمیم داده شود و منابع
الزمبرایادامهطرحتحولسالمت،بهبهانههزینهزایی،تأمیننشودووزیربهداشتاستعفادهد
و این راهبرد مهم و مردمی ،عمالً متوقف شود .آنچه امروز شاهد آن هستیم ،بازگشت آرام آرام بار
مالی هزینههای درمانی به پرداخت از جیب ( )out of pocketمردم و حاکم شدن تدریجی شرایط
پایانی دولت دهم در نظام بهداشت و درمان کشور است.
نگــرش نادرســت و غیراســتراتژیک حاکــم بر نظام تأمیــن مالی دولت این اســت که در شــرایط
بحــران مالی و تحریمها ،همه بخشها ،حتی بهداشــت و درمان بایــد هزینههای خود را کاهش
دهنــد .بودجــه بهداشــت و درمان انقباضی شــود ،تعهــدات دولــت در این حوزه محدود شــود،
خصوصیسازی ارائه خدمات صورت پذیرد و بار مالی تاحد امکان به مصرفکننده منتقل شود.
در حالی که بسیاری مطالعات جهانی نشان داده است که در شرایط مشکالت و عسرت اقتصادی،
استرسهای فردی و اجتماعی ،خود بهعنوان عاملی بیماری زا عمل کرده و با آسیب به ارگانهای
مغــزی و قلبی و متابولیک ،باعث افزایش هزینههای بهداشــتی و درمانی میشــوند .مضافاً آن
که ،کاهش رشد در اقتصاد ملی و کاهش درآمدهای خانوار ،قدرت هزینه کرد آنها در بخش غیر
خوراکی (از جمله در بهداشت و درمان) را کاهش میدهد .در چنین شرایطی دولت ها باید چتر
حمایتی خود را گسترش دهند تا خانوادهها آسیب کمتری را متحمل شوند .آری نظامهای دانش
بنیان و مردم نهاد ،به جای هدفگیری حقوق بگیران و مستمندان در شرایط بحران و حتی به جای
توزیع یکسان و غیرهدفمند کمبودها و مشکالت ،حمایت از بودجه خانوار را افزایش میدهند و به
جایکاهشبودجهبهداشتودرمانوحذفخدماتومحدودسازیتعهداتبیمهودارو،سعی
در تأمین کامل اعتبارات مورد نیاز بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش ،بهزیستی ،حمل و نقل
عمومی و ...میکنند و تعهدات دولت در این زمینهها را افزایش میدهند ،تا خانوارهایی که درآمد
آنها و کیفیت زندگیشان کاهش یافته ،اقالً برای تحصیل فرزندانشان یا درمان بیماریهایشان
مجبور به پرداخت زیاد نباشند و بدین ترتیب بار مالی خانوارهایی که درآمدهای آنان در شرایط
بحران اقتصادی کاهش یافته اســت ،را کمتر کنند و آســیبپذیری اقشــار کم درآمــد و محروم را
کاهش دهند .باید اعتراف کنیم که متأسفانه این تفاوت بینش و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در
بین دولتهای امروز و دولتهای آغازین انقالب رخ داده است .چقدر خوب بود که به جای تقدیر
و تمجید لفظی و ظاهری از شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت ،به رویکرد استراتژیک و نجات
بخش آنان در دهه اول انقالب بازگشت میکردیم و با الهام از اندیشه راهبردی آن بزرگواران ،چتر
خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و بیمهای و اجتماعی را گستردهتر و عمیقتر میکردیم.

