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 40میلیون نفر هم هســتند که حق بیمه تأمیــن اجتماعی میدهند
و در عین حال آن ســازمان هم خودش دومین تولید کننده خدمات
پزشــکی اســت و بخــش عمــده داروی کشــور را هــم تولیــد میکند،
اگــر که مدیریتــش یکپارچه با نظام ســامت نباشــد -مــن منظورم
تصمیــم ســازیها و سیاســتگذاریها اســت ،منظــورم تصدیگــری
نیســت؛ تصدیگریاش میتواند در همان سازمان تأمین اجتماعی
باشــد و هیــچ ارتباطــی هم بــه وزارت بهداشــت نداشــته باشــد ولی
سیاســتگذاری هایش اگر از تولیت یا متولیاش که وزارت بهداشــت
اســت ،تبعیت نکند  -باز شاهد آشــفتگی و از هم پاشیدگی خواهیم
بود .یک بیمهای امروز به ما منتقل میشود با  12هزار میلیارد تومان
بدهی ؛ قبول کنیم که مدیریت آن کار سختی است ولی در عین حال
دســتاورد مهمی هم نیســت ولــی موقعی کامل میشــود که ســهم
بیمــه تأمیــن اجتماعی اضافه شــود و شــورای عالی بیمه بــه عنوان
سیاســتگذار در اختیار کســی قرار بگیرد که بنا اســت در برابر مجلس
پاسخگوباشد.
بســیاریازمنتقــدانوازجملــهحضرتعالیمعتقدهســتید
بخش قابل توجهی از سهم درمان بیمه شدگان آنجا که باید
هزینه نشده است .آیا تصمیم اخیر رئیس جمهوری مبنی بر
تشــکیلیکصندوقجداگانهبرایدرمانوقرارگیریآنزیر
چترریاستجمهوریمیتوانداینمعضلراحلکند؟
سؤالتاندرموردتأمیناجتماعیاستدیگر؟
بله.
تأمیــن اجتماعــی حــق بیمــهای کــه دریافــت میکنــد طبــق قانون
یکســومش را بایــد بــه درمان بیــاورد .از یک ســال پیش مــا معتقد
بودیم و هســتیم که ادعای مان درســت اســت و آن اینکه این ســهم
هیچوقتبهدرماننیامدهومنحصربهایندولتنیست،درگذشته
هم نیامده اســت و حاضر هم هســتیم ثابت کنیم که این اتفاق هیچ
وقت نیفتــاده .آقای رئیس جمهوری از ابتــدا نظرش این بود تأمین
اجتماعی موظف اســت یکســوم حق بیمــه شــدگانش را صرفاًدر
درمــان هزینه کند ،حتی ایشــان
از نــگاه شــرعی بــه وزیــر محترم
فرمودند ســاخت بیمارستان یا
تهیه تجهیزات هم شرعاً خالف
اســت بهخاطر اینکه بیمه شــده
ایــن پــول را صرفــاً بــرای درمان
میدهد شما میتوانید این پول
را در بانــک یــا بــورس بگذاریــد
بــرای اینکــه ارزشــش کاهــش
پیــدا نکند ولــی نمیتوانی بروی
ســرمایهگذاری دیگــری بکنــی؛
حتــی اگــر ایــن ســرمایهگذاری
ســاخت بیمارســتان باشــد.
چــرا؟ چــون ســرمایه ملکــی
میشــود و ممکــن اســت ایــن
پــول بعــداًصرف درمان نشــود.
مــن معتقــدم آن ســازمان
همچنــان مقاومــت میکنــد،
ایشــان (رئیسجمهــور) بــرای
دومیــن بار ابالغ کردند و شــفاهاً
هم چندبار دســتور دادنــد تا این
لحظه ( 19بهمن) هنوز حســابی
بــاز نشــده اســت .مــن مطمئن
هســتم اگــر حســابی دایر شــود و
سازمان موظف شــود این پول را
در آن صنــدوق بریــزد و نظــارت
هــم خــارج از ســازمان صــورت
بگیرد یعنی یا وزیر اقتصاد یا رئیس ســازمان برنامه و بودجه یا بهتر
از همه اینها خود ما یعنی وزارت بهداشــت هم ناظر بر این باشــد که
این پول در محلی که قانون تعیین کرده هزینه شــود هیچ مشــکلی با
ســازمان تأمین اجتماعی وجود نخواهد داشــت .شــما حساب کنید
امســال از اول ســال تا االن چقدر آقایان حق بیمه از مردم گرفته اند؟
من مدعی هستم باید نزدیک 40هزار میلیارد تومان باشد .یکسوم
 40هزار میلیارد تومان میشــود حــدود  13هزار میلیــارد تومان .این
در حالی اســت که تأمیــن اجتماعی کمتر از  600میلیــارد تومان پول
داده یعنــی یکدهــم آن را تــا حاال پرداخــت نکرده اســت .برای چه

خدمتی؟ برای خدمتی که باالخره یا پزشــک ،پرستار ،دارو فروش یا
تجهیزات فروش ارائه دادهاند و باید این پول نقد شــود .این پول کجا
رفته؟ من که طلبکار هســتم حق دارم ســؤال کنم ایــن پول کجا رفته
است؟ وقتی سؤالی میکنی متأسفانه به حاشیهها پرداخته میشود
نهبهمتنکهعینحقاست.شماازمردمپولگرفتیبایدخدمتیکه
خرید میکنی پولش را پرداخت کنی ،اینکه شــما از دولت طلبکارید
بــه من چــه مربــوط اســت؟ طلبــت را بایــد بــروی از دولــت بگیری.
مــن بــه پرســنلم ،پزشــکان و شــرکتهای تجهیزاتــی و دارویــی چه
بگویم؟چطور رفتار کنم؟ این انصاف اســت که بــه آنها بگویم من از
یکی دیگر طلبکارم؟ کل نظام سالمت را بهم میریزد .بنابراین فکر
میکنم پاســخ سؤال شمامثبت است اگر واقعاًحسابی تشکیل شود
نه صــوری بلکه واقعی .در عیــن حال نظارت جدی صــورت بگیرد،
ایــن انضباط در ســازمان بیمــه تأمیــن اجتماعی ایجاد خواهد شــد
که پول درمان در درمان هزینه شــود .اگر این اتفاق در طول  30ســال
گذشته میافتاد چهره خدمترسانی مان در بخش درمان بویژه در
مناطق کارگری خیلی متفاوتتر از امروز بود .شــما نگاه کنید اطراف
شهر تهران چند تا بیمارستان داریم؟ در حالی که کارگران حق بیمه
پرداختمیکنندبایدحداقل 4تا 5بیمارستانمیالدمیداشتیمدر
حالیکهاینبیمارستانمیالدفعلیهمبرایقبلازانقالباست،ما
در مناطقی مانند خوزســتان و عسلویه و شهرهای کارگری باید حتماً
شــاهد بیمارســتان مجهزی میبودیم چرا نیســتیم؟ من مدعیام؛
بهخاطراینکهچونپولدرمانرابردیمجایدیگرهزینهکردیمحاال
این جای دیگر صرفاًممکن است فقط تخلف از قانون باشد نه اینکه
خــدای نکرده حیف و میل شــده باشــد ولی برای من کــه حق بیمه را
دادم تا حوزه درمان ســامان پیدا کند چرا نمیتوانم ادعا کنم که بله
این هم حیف شــد .ای کاش ما به جای اینکــه بخواهیم کارخانهها را
توسعه بدهیم یا به دلیل اینکه دولتها کوتاهی کردند و حق بیمه را
پرداخت نکردهاند به بخش مستمری بگیری و بازنشستگی بدهیم
بهدرمانتوجهداشتیمامادراینشرایطکجارادچارمشکلکردیم؟
بخش درمان را.
وزارت بهداشــت در
آقایدکتر
بیمارســتانهای خــود بــه
بســیاری از بیمــه شــدگان
روحانیدرحوزه
تأمیــن اجتماعــی خدمات
سالمتبهوعدهای
ارائــه میدهــد امــا زمــان
کهبهمردمدادند
پرداخــت مطالبــات کــه
عملکردند.
میرســد ســازمان تأمیــن
همدرجهتبیمه
اجتماعــی پرداختهــای
شدنهمهایرانیان،
بیمارســتانهای ملکی خود
همدرجهتکاهش
رابــهروزانجــاممیدهــداما
هزین ههایدرمان،
مطالبات بیمارستان وزارت
توسعهبهداشت
بهداشــت را بــا تأخیرهــای
ومراقبتازسالمتی
گاهییکســاله.آیااینرویه
مردمکهنمونهاش
ضآمیزنیست؟
تبعی 
موضوعپالم،
ایــن اتفــاق بهخاطــر ایــن
بهای
جم عآوریآ 
است که متأسفانه باز دولت
و مجلــس نتوانســتند بــه
معدنیوتشکیل
اعتقاد مــن تعییــن تکلیف
شورایعالیسالمت
کننــد و درســت تصمیــم
درکشورو دراستانها
بگیرنــد .تأمیــن اجتماعــی
توسطاستاندارانبود
نبایــد تصدیگــری کنــد.
ودرعینحالتوجهی
فــرض کنیــد شــما در یــک
کهبهمحیطزیست
شهر دو تا بیمارستان دارید؛
دارند
یکــی دولتــی و یکــی مربوط
بــه تأمیــن اجتماعــی کــه
قیمــت خریــد بیمــه تأمین
اجتماعی از بیمارســتان خودش گرانتر از بیمارســتان دولتی است
و زمان پرداخت پول به پرســنل به فاصله یک ماه اســت در حالی که
ما یک ســال و خردهای است که همان خدمت را به تأمین اجتماعی
فروختیــم ولی نتوانســتیم دریافت کنیــم .بنابراین فکــر میکنم اگر
قانونبهنحویوضعمیشدکهگویابودایناتفاقنمیافتاد.درکشور
ترکیــه آقــای اردوغان ظرف نیم ســاعت تصمیم میگیرد ســازمان
تأمیــن اجتماعی  151بیمارســتانش را بــه بهداشــت و درمان بدهد
و بــه هیچ وجــه کار اقتصــادی و بنگاهداری و تصدیگــری نکند و حق
بیمــهای هم که پرداخت میکنند  15درصد اســت کــه  12درصدش

را مــردم و کارفرمــا و  3درصــدش را هــم دولــت میدهــد .مــا اینجا
30درصــد حق بیمه میدهیــم ،این هم شــرایط رفــاه اجتماعی ما
اســت و نکتــه دیگــری که باز هــم در آن تبعیض اســت این اســت که
40میلیــون بیمه شــده تأمیــن اجتماعی داریم اگر در شــهر شــما که
حق بیمــه پرداخــت میکنیــد بیمارســتان تأمین اجتماعــی وجود
داشــته باشد شما 10درصد فرانشــیز را پرداخت نمیکنید اما اگر من
هم مشــابه شــما حق بیمه را پرداخت کنم اما در شهر ما بیمارستان
تأمین اجتماعی نباشــد باید 10درصد فرانشــیز را بدهم اینهم یک
تبعیض دیگر اســت .درســتش این است ســازمان تأمین اجتماعی
برای کارگران کل کشــور و آنهایی که بیمه تأمیــن اجتماعی دارند اگر
خودش بیمارســتان داشته باشد فرانشــیز را نگیرد و اگر همان کارگر
خدمت را از بیمارســتانهای دولتی دریافت کرد  10درصد فرانشــیز
را هم تحمیل نکند و عدالت برقرار باشــد .االن فرض کنید اگر کســی
بنا است خدمتی را در شاهرود بگیرد به دلیل اینکه تأمین اجتماعی
در شاهرود بیمارســتان دارد هیچ هزینهای پرداخت نمیکند اما اگر
بیمار ســاکن دامغان باشــد باید به شــاهرود بیاید آنجا مســافرخانه
بگیــرد و بیمارســتان تأمیــن اجتماعی برود تــا  10درصد فرانشــیز را
ندهــد ولی اگر ایــن بیمار بیمارســتان دامغان برود بایــد 10درصد را
پرداخت کند و این هم یک جور تبعیض است.
دکترشمابارهابهآمارباالیفرسودگیبیمارستانهایدولتی
اشــاره کرده اید ،بعد از حادثه پالســکو هم بارها در ســفرهای
اســتانی تان اعــام کردیــد بــاالی  50درصــد بیمارســتانها
فرســودهاســت .چهتضمینیوجودداردکه حادثهپالســکو
برایبیمارستانهااتفاقنیفتدبهعنوانمصداقبیمارستان
لوالگرتهرانکهچندیپیشصداوســیماهمنشــاندادکهدر
وضعیتبحرانیقراردارد؟
ایــن اتفاق که حتمــاً میافتــد ،هیچ کســی نمیتوانــد تضمین کند.
شــما نباید فراموش کرده باشید که سال گذشته در برازجان بهخاطر
قدیمیبودنبیمارستانواتصالشبکهبرقآتشسوزیاتفاقافتاد
و یکــی از بیماران مســنی که در بخش مراقبتهای ویژه بســتری بود
فوت شــد .البته اگر تالش پرســتاران نبــود  16نفر دیگر هــم به تعداد
متوفیهــا اضافه میشــد .ممکن بود شــماری از همکاران پزشــکان
و پرســتاران هــم دچار حادثه شــوند که پرســتاران جانشــان را نجات
دادند .این اتفاق در بسیاری از بیمارستانهای فرسوده ممکن است
رخ دهد .تمام تالش من این اســت به مســئوالن باالدستی یادآوری
کنــم کــه در این حوزه بخــش خصوصــی ورود پیدا کنــد و از فاینانس
خارجی اســتفاده کنیم .ناوگان خدمت آن بخشــی که فرسوده است
و همچنین  50هزار تا تخت بیمارســتانی نیاز است بازسازی شوند تا
به امروز به نتیجه نرسیدیم ،ما توانستیم در این دولت  21هزار تخت
جدید بسازیم و بتدریج داریم به بهرهبرداری میرسانیم که در طول
سالهای بعد از انقالب بیسابقه است ولی واقعیت این است که در
آن بخشــی که میتواند تحول ســریع و شــگفتی ایجــاد کند تاکنون
نــاکام بودیــم .امیدواریــم انشــاءاهلل در بخشهــای اقتصــادی
دولت تجدید نظر شــود و کمک کننــد به اینکه این حوزه هم مانند
بخشهــای اقتصادی اعم از صنعــت ،نیروگاه ،پتروشــیمی ،راه،
ریل و اینها دیده شود.
آقایدکترلطفــاًبایکجملهکوتاهنظرتــانرادربارهمفاهیم
زیراعالمکنید.
اخالقپزشکی:نیازمهمیامهمتریننیازجامعهپزشکیکشور.
خطایپزشکی:مغفولماندنحقوقشهروندی.
صداوســیما:دســتگاهی که باید اخالق و همچنین دانش را در کشور
توسعهبخشد.
فیشهایحقوقی:حرکتی سیاسی که واقعیتها را متأسفانه پنهان
کرد و ثمری برای مردم نداشت.
و ســؤال آخــر اینکه شــما جــزو وزیرانــی هســتید کــه بارها از
حمایتهایهمسرتانصحبتکردهایدوحتیدرمصاحبه
ســالگذشــتهویژهنامهنوروزیمااعالمکردیدکههمســرتان
شــماراتشــویقکردندپســتوزارتخانهایرابپذیرید،آیااگر
امسالهمآقایروحانیرئیسجمهوریشونداگرهمسرشما
بخواهددورهبعدهموزیرشــویدشمامشکلیبااینموضوع
ندارید؟
حــاال این ســؤال را بگذارید بــرای بعد  ،مــن نمیتوانــم دروغ بگویم
برای همین ترجیــح میدهم جواب ندهم .آقــای رئیس جمهوری
توصیه کردند این ســؤالها را جواب ندهید چون باعث متضرر شدن
زیرمجموعهتانمیشوید.
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