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ëëادامه از صفحه اول
اما اگر بهعنوان کارشناس از من بخواهید
بگویم که این طرح چه نقصانهایی داشت
بایــد بگویــم؛ اولیــن نقصانــی که ایــن طرح
داشــت مقدماتی است که در قانون صراحتاً
برای نظام ســامت تعریف شــده بود؛ مثل
پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان ،سیستم
ارجاع و پزشــک خانواده کــه بهعنوان «گیت
کیپر»(دروازه کنترل هزینه) اجرا نشــد .یکی
از نقصهــای طــرح تحــول نظــام ســامت
در رابطــه بــا نبــود برخــی گایــد الینهــا یــا
راهنماهای بالینی بود که بشدت میتوانست
در کنترل هزینهها و تقاضاهای بالینی نقش
داشته باشد یا اینکه طرح تحول که نتوانست
در تغییــر ســاختار از فــی فــور ســرویس بــه
«دیارژیک» که خــودش یک نظام پرداخت
مجزایی اســت به درســتی عمل کند .اینها از
جملــه مقدماتی بود که قبــل از طرح تحول
بایــد اجــرا میشــد و چــون اجرا نشــد منابع
زیــادی صــرف هزینههای بیهودهای شــد که
در ایــن دوره هــم مــا بــا آن برخــورد کردیم.
در همــه جای دنیــا حتی آنجایی کــه درآمد
ســرانه مردم بــه  50هزار دالر میرســد هیچ
وقت مردم به راحتی نمیتوانند برای انجام
ســی تــی اســکن و آزمایــش مراجعــه کنند.
مراجعــه زیــاد بــه اســتفاده از خدمــات
تشــخیصی یکــی از مواردی بود کــه هزینهها
را در نظام ســامت یک مرتبــه افزایش داد.
همزمان با اجرای طرح تحول ســعی کردیم
بیمــه همگانــی را هــم اجــرا کنیم .بــا توجه
بــه اینکه عــده قابل توجهــی از مــردم بیمه
خویشفرمــا بودنــد بهدلیــل رایــگان شــدن
بیمــه به بیمه همگانی پیوســتند کــه در این
بخش هم بار مالی سنگینی به نظام سالمت
وارد شــد .از همــه مهمتــر چــون پزشــک
خانــواده ،سیســتم ارجــاع ،گایدالینهــای
بالینــی و پرونــده الکترونیک ســامت نبود،
هیــچ مســیری برای کنتــرل هزینههــا از نظر
علمی و منطقــی نداشــتیم .هیچگونه ثبت
دادههای درســت نداشــتیم و بدیــن ترتیب
تمام هزینهها را بشدت باال بردیم.
ëëمنظورتــان این اســت طرح تحــول نظام
ســامت بدون هیچ گونه فیلترینگ و کنترل
هزینــه به مرحله اجــرا در آمد؟ اگر پاســختان
مثبــت اســت بفرماییــد در کــدام بخشهــا
ریخت و پاش زیادی انجام شده است؟
بلــه .هیچگونه گیــت کیپر یــا دروازه بانی
نظــام ســامت در آن دوره وجــود نداشــت
کــه بتوانیــم هزینههــا را کنتــرل کنیــم .اصالً
ثبــت و ضبــط درســت و مشــخصی نبــود.
بــرای مثال صبــح فرد بــ ه ام آر آی مراجعه
میکــرد بعدازظهــر ســی تــی اســکن انجام
مــیداد .از طــرف دیگــر طرح تحــول به یک
منابــع پایــدار گــره نخــورده و بــه  10درصــد
هدفمنــدی یارانههــا گــره خورده بــود که آن
هــم دولــت ماهانه چند صــد میلیــارد روی
پول قبلــی میگذاشــت و بــرای یارانه مردم
پرداخــت میکــرد .بنابرایــن چیــزی نمانده
بود که کســی بخواهد این طرح را دنبال کند.
اتفاق دیگری که افتاد این بود که طرح تحول
ســامت به جای پیشــگیریمحور و سالمت
محــور ،درمــان محــور شــده بــود یعنــی مــا
بهجای زیرســاختهای پیشــگیری که قطعاً
مؤثرترند به توسعه بیمارستان و تختهای
آیســییو توجه کردیم .طرح تحول پزشــک
محور شــد به جــای خدمــت محــور .اینها از
جمله اشــکاالت طرح بود( .بنده در سازمان
مدیریت برنامه و بودجه دنبال پیادهســازی
پرونده الکترونیک ســامت و سیستم ارجاع
بــودم ).از طرفی دیگر در طرح تحول تعداد
قابل توجهی دارو وارد شد که پول آن را همه
از محــل طــرح تحــول دادنــد چــون منبعی
بهنــام طرح تحول بــود که به راحتــی دارو را
از خــارج کشــور وارد میکردند .ایــن کار دو تا
مسأله داشت؛ یکی منابع به هدر می رفت و
دوم تولید داخل آســیب میدید .شما وقتی
کفش «کالرکــس» و «آدیــداس» را با کفش
«ملــی» و «بال» جلوی ویتریــن میگذارید و
در کنــارش یک ویزیتور هــم کفش آدیداس
را تبلیغ کند و کفش ملی یک گوشــه ویترین
خاک بخورد و آن وقت به مردم هم بگویید
بــرو هــر کــدام را دوســتداری انتخــاب کــن
پولش را من میدهم ،مســلم اســت ســراغ
کــدام مــیرود ،این یکــی از نقصانهایی بود
کــه در زمینه واردات بیرویــه دارو و لگد مال
کــردن صنعت داخل بهطور نیندیشــیدهای
دنبال شد.
ëëآماری هم دارید که تخمین زده شــود چقدر
از منابــع طرح تحــول صــرف واردات بیرویه
دارو شد؟
بله آمار داریم ولی ممکن اســت بیانش

مغلطههایی در پی داشــته باشــد.من این را
مهــار کردم و مــا رقــم واردات را بــه زیر یک
دهم رســاندیم .آمــار واردات دارو در شــش
ماهه اول سال  96وحشتناک باال بود.
ëëنسخه شما بعد از آن که وزارت بهداشت را
برعهده گرفتید بــرای ادامه طرح تحول نظام
سالمت چه بود؟
بنــده بهدلیــل تجربــهای کــه از ســازمان
برنامه و بودجه داشــتم و  30ســال پیش نیز
معاون بهداشت بودم ،اولین کاری که کردیم
در فاز دوم اجرای طرح تحول نظام سالمت
تقــدم بهداشــت یــا پیشــگیری بر درمــان را
مــورد توجــه قــرار دادیم بــا اولویــت درمان
سرپایی بر بســتری .معتقدم فردی که فشار
خــون باال دارد اگر بیمــاری اش را در مرحله
اولیه تشــخیص دهیم به مراتب بسیار بهتر
از آن اســت کــه بیماری در مرحله پیشــرفته
با ســکته مغزی و نارســایی کلیوی تشخیص
داده شــود .فشــار خون قاتل خاموش اســت
که ممکن است یک مرتبه بعد از ابتالی فرد
به نارسایی کلیوی یا سکته مغزی خودش را
نشــان دهد .بنابراین ما به جای آن که تخت
آیســییو ،سیســییو و دیالیــز اضافه کنیم
بایــد به این ســمت برویم که در سرچشــمه
کسی داخل آب نیفتد نه اینکه از ته رودخانه
جنــازه جمع کنیم .خوشــبختانه بــا این نگاه
ســراغ تقــدم پیشــگیری بــر درمــان آمدیم.
مــا حــدود  30ســال پیــش اداره کل مبــارزه
بــا بیماریهــای غیرواگیــر را راه انداختیــم.
امســال در ژنو از بنده بهعنوان پرچم دار این
طرح ادای احتــرام کردند .ما عوامل مرگ و
میــر را بررســی کردیم و دیدیم در ســال ،96
380هــزار مــرگ داشــتیم از ایــن تعــداد
313هزار مورد بهدلیل بیماریهای غیرواگیر
بود و از این تعداد  97هزار نفر بهدلیل فشار
خــون بــاال فوت کــرده بودنــد و  25هــزار نفر
بهدلیل بیماریهای واگیردار جانشــان را از
دســت داده بودند(.در  30سال پیش عمده
مرگ و میرها بهدلیــل بیماریهای واگیردار
بود که با واکسیناسیون برخی از بیماریهای
واگیــر را ریشــه کن کردیــم ).بررســیهای ما
نشــان میداد ،اولین بیماریای که بیشترین
مــرگ و میــر را داشــت بیمــاری پرفشــاری
خــون بود که بهعنوان هدف در نظر گرفتیم.
ســازمانهای مختلفــی در حــد بســیج ملی
برای ســنجش فشــار خون وارد کار شدند .ما
توانســتیم در جمعیــت بین  30تا  70ســال
کــه  40میلیون نفر بود ،فشــار خــون بیش از
 75درصــد این جمعیت یعنــی 30میلیون
و  700هــزار نفر را بررســی کنیــم در بین این
جمعیــت حــدود  2میلیون و  700هــزار نفر
بیمار پرفشــار خــون جدید پیــدا کردیم که از
بیماری فشــار خون بیاطــاع بودند .حدود
 10میلیــون ( 30درصــد) از جمعیــت ایران
در معــرض خطر ابتال به فشــار خون بودند.
بعد از آن بنا شد سبک زندگی سالم را برای
جمعیت  13میلیون نفری آموزش دهیم به
گونــهای که این افــراد دیگر کاندیــدای آینده
اشــغال تختهای ســی ســی یو و آی سی یو
نخواهند شد.
ëëبا این تفاسیر شما با اجرای طرح ملی بسیج
کنترل فشار خون به شناســایی بیمار و کنترل
هزینههای آتی کمک کردید؟
بلــه .حتــی رهبــر معظــم انقــاب نیز به
دســت انــدرکاران بســیج ملــی کنترل فشــار
خون و مدیران حوزه سالمت تبریک گفتند.
همچنین دبیرکل سازمان بهداشت جهانی
در اطالعیهای از ایران بهعنوان کشــور پیشتاز
این امر قدردانی کرد.
ëëآقای دکتر خردادماه سالجاری همانطور
کــه قــول داده بودیــد از پرونــده الکترونیــک
ســامت با حضور رئیسجمهوری رونمایی
شــد آیا زیر ســاختهای پرونــده الکترونیک
ســامت بــرای دسترســی همگانــی بــه این
پرونده فراهم اســت و ســؤال بعــدی آنکه آیا
تشــکیل پرونده الکترونیک ســامت بخش
خصوصی را هم شامل میشود؟
ب هــای
بلــه .بخــش خصوصــی و مطــ 
خصوصــی تــا آخر شــهریور بــه ایــن پرونده
خواهند پیوســت ما شــبانه روزی روی آن کار
میکنیم .در حال حاضر در بیمارســتانهای
دولتــی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بیمــه
ســامت نسخهنویســی الکترونیک را دنبال
میکنیم که برای  80میلیون جمعیت کامالً
مهیا میشود .ما پرونده الکترونیک سالمت
را بهعنــوان ریل اصلی عبور سیســتم ارجاع
و پزشــک خانــواده در مــدت محــدود اجــرا
کردیــم .در  25خــرداد امســال آقــای رئیس
جمهــوری از ایــن پرونــده رونمایــی کردنــد.
پرونــده الکترونیــک ســامت دو خاصیــت
بــرای مــا دارد .یــک؛ ریلگــذاری اصلــی

مــا بــرای ورود پزشــک خانــواده و سیســتم
ارجاع اســت .دوم براحتی میتــوان با ایجاد
گایدالینهای(دســتورالعمل) بالینــی از نیاز
القایــی جلوگیــری کنیــم .بــا ایجــاد پرونــده
الکترونیک سالمت حداقل میدانیم فردی
ی «ام آر آی» مراجعه
کــه یک روز پیش بــرا 
کرده دیگر اجازه مراجعه بهامآرآی را در روز
بعد ندارد.
در مرحله دیگر؛ سیســتم ارجاع و پزشک
خانــواده را از گناباد شــروع کردهایم و تا آخر
ســال حــدود  70درصد و در نیمه دوم ســال
آینده صددرصد کشور را تحت پوشش نظام
ارجــاع قــرار خواهیــم داد .ایــن اتفــاق به ما
کمــک خواهد کــرد اوالً تعــداد قابل توجهی
از خدمــات غیــر ضــرور کاســته شــود ثانیــاً
اینکه برآورد ما این اســت حــدود  30درصد
هزینههای ســامت کاهش پیدا خواهد کرد.
البته پیاده کردن سیســتم ارجاع با استخدام
پزشــک خانواده هزینههایی خواهد داشــت
ولی بعداً این شیب روبه نزول خواهد رفت.
ëëآقــای وزیــر ،تحــول در وضعیت ســامت
مــردم ایــران یکــی از برنامههــا و شــعارهای
اصلی دکتر روحانی در ایام انتخابات ریاست
جمهوری بود ،آیا نگاه حمایتی به بســتههای
طرح تحــول همچون گذشــته به جــای خود
باقــی اســت؟ یعنــی در حــال حاضر شــما از
بستههای این طرح حمایت میکنید؟
مــا از گذشــته ســه بســته طــرح تحــول را
بشــدت حمایــت میکنیــم .یــک؛ کاهــش
پرداختی از جیب مردم که مهمترین بســته
ما است و بیشترین منابع بهسمت آن سرریز
شــده اســت .االن پرداخت از جیب مردم در
شــهرها در بخش بســتری زیر  10درصد و در
روســتاها زیــر  6درصد اســت .بایــد هزینهها
را هدایــت شــده و منطقی کاهــش دهیم ما
 600گایدالین را برای منطقی شدن هزینهها
آماده کردهایم و ابالغ میکنیم.
دوم؛ ما بسته «حمایت از بیماران خاص
و صعــب العــاج» را حمایــت میکنیــم.
حتی کاری میکنیــم که دارو به در خانههای
بیماران ارســال شــود با این کار مصرف دارو
را کنترل میکنیم و از شــرکتهای استارتاپ
برای این کار کمک میگیریم که مسیر دارو از
تولید تا مصرف رصد شود.
ســوم؛ از بســته «مانــدگاری پزشــک در
نقــاط محــروم» حمایــت خواهیــم کــرد .ما
میخواهیــم در این رابطه بخش خصوصی
را تقویــت کنیــم .پزشــک بــا پــول دولتــی
نمیتوانــد در مناطق کمتربرخــوردار بماند.
بســتهای را تعریف میکنیم کــه اوالً بتوانیم
بخــش خصوصی را حمایت کنیــم و تعرفه
ویــژه به بخش خصوصی در مناطق محروم
بدهیم.
 ëëتوســعه بهداشــت و درمــان در مناطــق
محروم کشــور از جمله سیاســتهای وزارت
بهداشتاستچهمشوقهاییبرایماندگار
کردن پزشــکان در مناطق محــروم و ترغیب
بخش خصوصی در مناطق کمتر برخوردار در
نظر گرفته اید که پای کار بیایند؟
اگــر بخــش خصوصــی در مناطــق کمتر
برخوردار سرمایهگذاری کند ما خدمت ارائه
شدهاش را تضمین میکنیم که پیش خرید
کنیم یعنی اگر بخش خصوصی تخت ایجاد
کــرده مــا  60درصــد تختهایــش را خریــد
خدمت میکنیم و تا سه سال نیروی مجانی
طرحی میدهیم .اگر بتوانیم ســه تا  5ســال
کمــک کنیــم بخــش خصوصــی بــه مناطق
محروم ترغیب شود دیگر دغدغهای نداریم
که پزشــک طرحی در منطقه محروم بعد از
گذرانــدن طرحش فــوری به مرکز اســتانها
برگردد.
ëëدر دوره گذشــته وزارت بهداشــت ،از یــک
سو با مشــکالت اعتباری مواجه بود و از سوی
دیگــر در پرداخت مطالبات بیمارســتانها و
کارانه پزشــکان و پرســتاران بــه خاطر بدهی
ســازمانهای بیمه گر با مشــکالتی درگیر بود
و از ســویی شــرکتهای دارویی مــدام اعالم
ورشسکستگی میکردند بفرمایید شما وزارت
بهداشــت را با چه شــرایطی تحویــل گرفتید
هم بــه لحاظ مالی و هم تأمیــن اعتبار و هم با
توجه به اینکه ما االن در شــرایط تحریم به سر
میبریم؟
زمانــی که وزارتخانــه را تحویل گرفتم به
مشــکالت آن آگاه بــودم .در آن زمــان مــن
ســازمان برنامه و بودجه بودم و از وضعیت
بودجــه هــم بخوبــی آگاه بــودم .احســاس
کردم راهی غیر از قبول کردن مسئولیت این
وزارتخانــه ندارم .من میدانســتم دارم کجا
میآیم .قبل از عید بود که وزارت بهداشــت
را تحویــل گرفتم در آن زمــان حدود 20هزار
میلیــارد تومــان کســری داشــتیم 10 .هــزار

بنده بهدلیل تجربهای
که از سازمان برنامه
و بودجه داشتم و 30
سال پیش نیز معاون
بهداشت بودم ،اولین
کاری که کردیم در فاز
دوم اجرای طرح تحول
نظام سالمت تقدم
بهداشت یا پیشگیری
بر درمان را مورد توجه
قرار دادیم با اولویت
درمان سرپایی
بر بستری
سهم نظام سالمت
از جی دی پی(تولید
ناخالص داخلی)
3درصد اضافه شد
بیشتر از این هم
نمیشد اضافه شود.
از این کیک(خزانه)
بیشتر از این سهمی
نداریم .باید سراغ
منطقی کردن هزینهها
و اولویتبخشی کارها
برویم

میلیــارد تومــان از بیمــه تأمیــن اجتماعــی
میخواستیم و  5هزار میلیارد هم مطالبات
مــن از بیمــه ســامت بــود .بر خــاف اینکه
ســال قبلش در برنامه و بودجه بودم خیلی
به دکتر هاشــمی کمک کــردم بهدلیل آنکه
سال گذشــته بسیار سال خاصی برای وزارت
بهداشــت بود .ســال  97ســختترین ســال
اقتصادی بعد از انقالب بود 5 ،هزار میلیارد
تومان از تخصیص وزارتخانه را دکتر نوبخت
نتوانســتند پرداخــت کننــد .البته ایــن را هم
بگویم که خزانه پولی نداشت .من با  20هزار
میلیــارد تومان کســری وارد ســال  98شــدم
درســت در اوج ایــن گرفتاری ســیل هم آمد
یعنی  25اســتان درگیر سیل شد و مشکالت
 7اســتان شــدیدتر از دیگــر اســتانها بــود.
( 9بار به مناطق ســیلزده رفتم ).این مســأله
با سفرهای نوروزی همراه شد اورژانسهای
امدادی کارشــان چند برابر شده بود و مردم
با روانهای پریشــان از ســفرهای نــوروزی بر
میگشــتند .تصادفات جادهای بیشتر شد در
این شــرایط ما بــه گونهای وضعیــت را اداره
کردیــم کــه اوالً یــک مصــدوم ســیل را تنهــا
نگذاشتیم و البته هیچکس هم باور نمیکرد
با این الشههایی که در باتالقهای خوزستان
و گلســتان افتــاده بودنــد مــا هیــچ بیمــاری
عفونــی نداشــتیم .در آققــا  396هزار مرغ
گندیده بود که آب گندیدهشان در زمینهای
کشــاورزی سر ریز شده بود ما حتی یک مورد
اپیدمی هم نداشتیم.
مــا با همــان بیپولــی ســیل را هــم اداره
کردیم و تاکنون هیچ اعتباری بابت تخریب
خانههــای بهداشــت به مــا ندادهاند .جدای
از این در این بلبشــوها ما پرونده الکترونیک
ســامت را هم راه انداختیم .اعتقادم بر این
اســت مدیر قابــل باید خودش را در شــرایط
ســخت نشــان دهد .قابلیت مدیر کار کشــته
اینجور جاها خودش را نشان میدهد وگرنه
پــول را به هر کســی بدهید وضعیــت را اداره
میکند .ما با بیپولی روزهای خیلی ســختی
را گذراندیم ولــی بدون اعتراض و لطمهای.
به هر حال کشور دوران بسیار سختی را پشت
سر میگذارد.
ëëبا وجــود اینکه بودجه وزارت بهداشــت در
دولت دکتر روحانی نسبت به قبل چند برابر
افزایش یافت اما به نظر میرســید مدیریت
درســتی دربــاره هزینههــای نظــام ســامت
انجام نشــد تا از برخــی گرفتاریها جلوگیری
شود .به اعتقاد شما آیا بحران مالی در وزارت
بهداشــت آنقدر عمیق بود که مدیران حوزه
ســامت را با چالش جدی برای ادامه مســیر

مواجه سازد؟
سهم نظام سالمت از جی دی پی(تولید
ناخالص داخلی)  3درصد اضافه شد بیشتر
از ایــن هــم نمــی شــد اضافــه شــود .از ایــن
کیک(خزانه) بیشــتر از این ســهمی نداریم.
باید ســراغ منطقی کردن هزینهها و اولویت
بخشــی کارها برویم .این چــاه ویل ته ندارد.
نمیشــود هــر روز غصه بخوریــم این چنین
هم نمیتــوان مملکت را اداره کــرد 8 .هزار
میلیــارد تومــان از بیمــه تأمیــن اجتماعــی
طلب داریم که قرار شــده با گرفتن بدهیها
کارانه پرستاران و پزشــکان را پرداخت کنیم
تا کمی به بدهیهایمان سر و سامان دهیم.
ëëدر دوره جدیــد نحــوه تعامــل وزارت
بهداشتباوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
در بحــث بیمههــا بــه چه شــکل اســت؟ در
دوره قبل ما شــاهد اختالفات گسترده بین دو
وزارتخانهبودیم؟
خــوب اســت .مــا هیــچ دعوایــی نداریم.
البتــه اتفــاق فرح بخشــی بــرای مــا نیفتاده
ولی بنده تعامل میکنم .آنها هم گرفتارند.
مملکــت گرفتار اســت .روز دعوا نیســت روز
جور کشیدن اســت وگرنه با دعوا فقط مردم
ضــرر میکننــد .بنده اهل تعامل هســتم اما
اگــر حرف بیربطی بشــنوم و احســاس کنم
پروتکل هایم به هم می ریزد کوتاه نمیآیم.
در ایــن دولت همه رفتهایــم تا دکتر روحانی
را کمــک کنیم .اگــر قرار باشــد دعوایمان را
ببریــم ایشــان حــل کنند کــه دیگر بــرای چه
آمده ایم؟ برای دردسر؟ من به حل و فصل
امور امیدوارم.
ëëدر دوره گذشــته دعواهــای وزیــر ســابق با
ســازمان برنامــه و بودجــه آنقــدر دنباله دار
بود که در نهایت منجربه اســتعفای ایشــان
شــد .بعد از آنکه شما روی کار آمدید از همان
ابتدا نــگاه کامــاً متفاوتی نســبت بــه اداره
حوزه بهداشــت و درمــان داشــتید حتی در
ســخنرانیتان در مشــهد اعالم کردید دوران
مــاه عســل وزارت بهداشــت به ســر رســیده
و بایــد بــرای روزهای ســخت آماده شــویم.
بهنظــر میرســد دولــت بــا انتخــاب شــما
بهدنبال برداشــتن گامهــای مدیریت هزینه
در این حوزه اســت .ســاز و کار شما در بحث
مدیریت منابع چیســت؟ آیا کنترل منابع و
هزینههــا روی کیفیت خدمات دهی به بیمار
تأثیر نامطلوبی بر جای نمیگذارد؟
مــن فکــر میکنــم یکــی از اصلیتریــن
راهکارهای ما ایجاد ساختار نظاممند برای
ارائــه خدمــت اســت .همانطــور که عرض
کردم پرونده الکترونیک ســامت ،سیستم

ëëاولین نقصانی که طرح تحول داشــت مقدماتی اســت که در قانون صراحتاً برای نظام ســامت تعریف شده بود؛ مثل
پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان ،سیستم ارجاع و پزشک خانواده که بهعنوان «گیت کیپر»(دروازه کنترل هزینه) اجرا
نشد.
ëëهمزمــان با اجرای طرح تحول ســعی کردیم بیمه همگانــی را هم اجرا کنیم .با توجه به اینکه عــده قابل توجهی از مردم
بیمه خویشفرما بودند بهدلیل رایگان شدن بیمه به بیمه همگانی پیوستند که در این بخش هم بار مالی سنگینی به نظام
ســامت وارد شد .از همه مهمتر چون پزشک خانواده ،سیستم ارجاع ،گایدالینهای بالینی و پرونده الکترونیک سالمت
نبود ،هیچ مسیری برای کنترل هزینهها از نظر علمی و منطقی نداشتیم .هیچگونه ثبت دادههای درست نداشتیم و بدین
ترتیب تمام هزینهها را بشدت باال بردیم.
ëëاگــر بخش خصوصــی در مناطق کمتر برخــوردار ســرمایهگذاری کند ما خدمت ارائه شــدهاش را تضمیــن میکنیم که
پیشخریــد کنیم یعنی اگر بخش خصوصی تخت ایجاد کرده ما  60درصد تختهایش را خرید خدمت میکنیم و تا ســه
سال نیروی مجانی طرحی میدهیم.
ëëاگر بتوانیم سه تا  5ســال کمک کنیم بخش خصوصی به مناطق محروم ترغیب شود دیگر دغدغهای نداریم که پزشک
طرحی در منطقه محروم بعد از گذراندن طرحش فوری به مرکز استانها برگردد.

ارجاع ،پزشک خانواده و راهنماهای بالینی
از جمله زیر ســاختهایی است که نیازمند
ســرمایهگذاری اســت .در اولیــن گامهایــی
که برداشــتیم پرونــده الکترونیک ســامت
را بهعنــوان زیــر ســاخت و ریل کوتــاه کردن
مســیرهای هزینــه خیــز راهانــدازی کردیم.
مــا بــه دانشــگاهها ابــاغ کردیــم بــا ســقف
موجود بودجههایشان خودشان را تطبیق
دهنــد البتــه نــه بــه قیمــت کاهــش بســته
خدمت .بلکه از ریخت و پاشهای بیرویه
جلوگیری کنیم.
ëëافزایــش هزینههــا در طــرح تحــول نظــام
ســامت آیا غیر منطقی بود؟ با آمدن شــما
کدام بخشهــا را دوباره بازنگــری و پاالیش
میکنیــد و آثــار این تغییــرات چقــدر به نفع
بیماران است؟
ریخت و پاشها تقریباً در همه بخشها
بــود .بنــده بــرای مثــال وقتی میخواســتم
ژنــو بروم دســتور دادم بلیتم بایــد اکونومی
باشــد .من هتل نمیروم و رزیدانس(محل
اقامت ســفرا) اقامت میکنم .نوشــتم تیم
همراهــم بایــد بــه یــک ســوم تقلیــل پیــدا
کنــد .بــه رؤســای دانشــگاهها دســتور دادم
اوالً حــق ندارند ســفرهای بیرویــه خارج از
کشــور برونــد و ثانیاً اینکه بخش هایشــان را
برون ســپاری کننــد برای مثــال دلیل ندارد
دانشــگاهها ســلف سرویسهایشــان را بــا
آن همــه هزینــه نگــه دارنــد .ما حــوزه دارو
را هــم مدیریــت کردیــم .دارو  1.2درصــد
از جــی دی پی(تولیــد ناخالــص ملــی) را
مصــرف میکند .در کشــورهای پیشــرفته 6
 ./تــا  ./ 7جــی دی پی صرف دارو میشــود.
البتــه راه مدیریت این نیســت کــه داروهای
مصرفــی مــردم را کــم کنیــم بلکــه بایــد
داروهــای وارداتی را در داخل تولید و بســته
دارویــی را بــه بســته خدمت جدیــد تبدیل
کنیــم .بــرای همین یکــی از راهکارهــا برای
کاهــش هزینهها این بود کــه تولید داخل را
بهعنوان اســتراتژی نظام ســامت تعریف
کنیم .سال گذشته  3درصد داروی وارداتی
مــا 1.3میلیــارد دالر ارز بــرد 97 .درصــد
داروی تولیــد داخل ما  550میلیون دالر ارز
مصرف کرد .اگر این گردونه معکوس شــود
یعنی  44میلیارد دالر برای واردات دارو ارز
میخواهیم یعنی ما حدود  60درصد تولید
مواد اولیهمان  130میلیون دالر ارزبرده 37
تــا  40درصــد مابقی (مــواد اولیــه وارداتی)
حــدود  420میلیــون دالر بــرده اســت اگــر
بگویــم آن را هم تولیدکننــده داخلی تولید
کند مســلماً ارزبری اش نصف میشــود .در
تجهیزات پزشــکی دو کار انجام دادیم .اول
اینکه اجــازه واردات به کاالهایی که مشــابه
داخــل دارنــد ،ندادهایــم .دوم اینکه ســراغ
بازارهایــی مثــل چین رفتیــم که بــه امریکا
نیــز کاال صادر میکنند 200 .میلیون یورو به
ســمت چین بردیم که نســبت به بازار اروپا
یک ســوم اســت .همچنیــن بــه تولیدکننده
داخلــی گفتیم هر کســی فــان تجهیزات را
زودتر بســازد قیمت ارز نیمایــی میدهیم.
انگیزه ایجاد کردهایم و به تمام شرکتهای
دانــش بنیــان و کارخانههــای دارویــی نامه
نوشــتهایم کــه هــر کســی از ایــن  3درصــد
واردات ،وسیلهای را با قیمت خاص بسازد
امکانات میدهیم .تردید ندارم تا دو ســال
آینده ارزبــری ما در حوزه دارو به زیر نصف
کاهــش مییابــد و قیمــت تمــام شــده یک
ســوم میشــود اینهــا برنامههایی اســت که
هزینهها را کم میکند.
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