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دفتر کار وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
در طبقــه شــانزدهم ســاختمان مــدرن خیابــان
ایوانــک در آســتانه ســال نو بســیار مصفاســت اما
خــودش خیلــی دل پــری دارد .از شــرکایش کــه در
شــرایط ســخت تنهایش گذاشــتهاند گلــه میکند
و به مــا میگویــد با همــه بدقولیها تــاش میکند
آســیب مشــکالت طرح تحول نظام سالمت بهره
بــرداران اصلی ایــن خدمــت یعنی مــردم و بویژه
قشر محروم را دامنگیر نکند .سید حسن قاضیزاده
هاشــمی نخســتین وزیر بهداشــتی اســت که در دو
دوره ریاســت جمهوری بر مســند وزارت بهداشت
تکیــه زده اســت .این متخصص چشــم پزشــکی و
فــوق تخصــص جراحــی قرنیــه در دور اول دولت
دکتــر روحانــی در شــرایطی وزارتخانــه پــر چالش
بهداشتو درمان را تحویل گرفت که بحران دارو و
درمان کمر نظام ســامت کشور را خم کرده بود .هر
چند هاشــمی با اجرای طرح تحول نظام سالمت،
جراحی بزرگی در نظام سالمت کشور انجام داد اما
پرداخت نشــدن مطالباتش از ســوی سازمانهای
بیمه گر از یک ســو و انتقادهای تنــد مخالفان طرح
تحول نظام ســامت وزیر را با چالشهایی روبهرو
کرده که به قــول خودش فائــق آمدن بر آنهــا جز با
هدف تــاش بــرای دسترســی عادالنه بــه خدمات
ســامت میســر نمیشــد .وقتــی نظــرش را درباره
اظهارات تنــد منتقدانــش مبنی بر شکســت طرح
تحول نظام ســامت جویا میشــویم با صراحت
و بیتکلــف میگویــد« :خــوب نیســت در ســال
جدیــد آرزوهای بــد کنیم چــون دود ایــن آرزوهای
بد به چشــم مردم مــیرود ».هــر اندازه هــم منتقد
برخی از سیاســتهای وزیر بهداشــت باشیم اما او
بازهم در عمل نشــان داده دغدغه و اولویت اولش
ســامت مــردم و دسترســی عادالنــه بــه خدمات
بهداشــت و درمان اســت .در آســتانه ســال نو و در
یک روز شــلوغ کاری زمانی که وزیر بهداشت راهی
کشــور بلژیک بود پذیرفت در گف 
توگویی مفصل
دربــاره ادعاهــای تنــد منتقدانــش ســخن بگویــد.
گفتوگوی«ایــران» بــا وزیــر بهداشــت دولــت
دوازدهــم پیرامــون مهمتریــن انتقاداتی کــه در دو
ســال وزارتاش به طرح تحول نظام سالمت وارد
شد در زیر میخوانید.

آقایدکترســؤاالتیکهپرســیدهمیشــودبرآیندی
ازاظهارنظرهایمنتقدانطرحتحولنظامســامت
اســت.بنابراینتقاضادارمپاســخهاراخیلیشــفاف
وبیپــردهبدهیــد.آنطورکهمنتقدانشــمامیگویند
طرحتحولنظامســامتازآننقطهاوجوقوتخود
درسالهایگذشــتهبهوضعیتینامطلوب دچارشده
اســت،بهعبارتیآنپویایینســبتبهقبلمشــاهده
نمیشــود.شــماعلتاینچنیــنادعاهایــیرادرچه
میبینید؟ازیکســومنتقــدانازشکســتاینطرح
سخنمیگویندوحتیخودمسئوالنوزارتبهداشت
هماذعــانمیکنندبــاادامهروندفعلــیبایدخدمات
طرحکوچکترشود.صادقانهبگوییدطرحتحولنظام
سالمتهماکنوندرچهوضعیتیقراردارد؟
پیشــاپیش نوروز باســتانی را تبریک عرض میکنم و آرزو
دارم ســال آینده ســال خوبی برای همه ایرانیان در هر کجای
دنیاکههســتندباشــد.اینکهآرزوهایبدکنیمخوبنیســت.
خیلیهاآرزومیکنندبرجامهیچدســتاوردینداشــتهباشد
وطــرحتحولســامتشکســتبخــوردوهــراقدامــیکهدر
راستایمنافعکشوروآسایشمردمهستسرنوشتمناسبی
پیدانکند.اینهاآرزوهاییاستکهانشاءاهللمحققنمیشود
چون آســیبش به مردم میرســد .درست اســت بعضیها از
اینطریقتالشمیکنندحدسهایخودشانرابهواقعیت
تبدیل کننــد .قبول نــدارم پویایی طرح تحول ســامت کمتر
شــده از نظر مردم هم همان خدماتی که داده میشــد بدون
هیــچ کــم و کاســتی همچنــان ادامــه دارد .بنابرایــن اگــر چه
بهرهبــردار اصلــی خدمــات طرح تحول مــردم و بویژه قشــر
محــرومبودنداماایــنخدماتچهبرایکســانیکهدفترچه
بیمهداشتندوچهدرارزشدفترچهبیمهشانموقعنیازاعم
ازاورژانسوبستریودارووغیرههیچتفاوتینکردهاست.
درســتایــنعکــسآنچیــزیبــودکهآنهــادررســانهها
میگفتند؛ طرح تحول فقط برای پزشــکان است .امروز ثابت
شــده این طرح برای مردم بود نه برای پزشک؛ بهخاطر اینکه
پزشــککــهدردورتریــننقاطکشــورخدمــتمیکنــد 14ماه
است هنوز نتوانســته حق و حقوقش را بگیرد .گذر زمان ثابت
کردمتأســفانهنهتنهامنافعملــیومحرومانبرایآنهامهم
نیســتوپایبنــدبــهاخالقیاتنیســتندبلکهمنافعشــخصی
هم مهم نیســت .لذا فقــط بهدنبــال تخریب و قدرتنــد .دلم
نمیخواهد چون در آستانه سال نو هستیم تلخ صحبت کنم
ولی میخواهم بگویم که پویایی طرح تحول برای مردم هیچ
تغییرینکردهامازحمتشبرایهمکارانمااعمازپرستاران
وپزشــکانوکارکناننظامسالمتچهدرحوزهبهداشت،چه
در حــوزه درمان و بخــش آموزش که 30درصــد ظرفیتها را
اضافهکردیمخیلیبیشترشدهاست.واقعاًمیتوانگفتاین
گروهها بشدت تحت فشــارند بخشی از آنها که همه نگاهشان
بــهمردماســتاینتلخــیرابهخاطــرلبخندوشــیرینکامی

مــردم تحمل میکنند آن بخشــی هــم که پزشــکی را باالخره
منبــعدرآمــدیحرفهمیداننــدمعترضندومنهــمبهآنها
حق میدهــم .امیدوارم دولت در پایان ســال ســوء رفتار چند
ماه گذشــته را جبران کند و در ســال آینده به نحوی عمل کنند
کهرضایتمندیبرایارائهکنندگانخدمتهمداشتهباشد.
بــاایناصاففکــرمیکنیدطرحتحــولباوجود
مشــکالتاعتباریوبودجــهایوزارتبهداشــتبه
کجاختمخواهدشــد؟بههرحالوزارتخانهشــمادر
پرداخت مطالبــات بیمارســتانها بهخاطــر بدهی
ســازمانهایبیمهگربامشــکالتزیادیدرگیراست
وصدایاعتراضهاازســویگروههــایمختلفارائه
دهندهخدماتبلندشدهاست،شرکتهایدارویی
وپخــشنیــزاعــامورشکســتگیمیکنندشــمااین
مشکالتراچگونهمدیریتخواهیدکرد؟
کار اجرایــی باالخره ســخت اســت .مدیرانی کــه در حوزه
ســامتهســتنداگرقراربودبــاپولمدیریتکننــدومدیران
گرانــیباشــندایــنکارراهرکســیمیتواندانجــامدهدمهم
این است در شــرایط سخت هم بتوانید مجموعه را به نحوی
مدیریــت کنید که کمترین آســیب بــه مردم برســد و حداقل
نارضایتــیبرایهمــکارانبهوجودبیاید.منناامیدنیســتم
از وعدههایــی کــه در دولــت داده میشــود و در عیــن حال به
حمایتمجلسهمبشدتامیدوارم،معتقدمکهبنانیست
همه آرمانها و آرزوهای ما محقق شود این برای هیچ ایرانی
اتفاق نمیافتد و شــاید برای هیچ بشــری در هیچ کجای دنیا
محقق نشــود بلکــه بخشــی از نیازها ممکن اســت بــرآورده
شــود .باالخره من هم کــه این مجموعــه را مدیریت میکنم
باید متوجه باشــم که مشکل کشــور فقط بهداشــت و درمان
نیست کشــور مثل همه کشــورهای دیگر مشکالت متعددی
داردوحتیبهدلیلبیکاریوآســیبهایاجتماعیکهوجود
داردمشــکالتشبیشــتراســت.بایدانتظاراتمرامتناســببا
درآمدهای کشــور متعادل کنم .بنابراین فکر میکنم بودجه
ســال آینده بودجه خوبی است بهشرط اینکه سازمان برنامه
وبودجهوخزانهخودشــانرامکلفبدانندبدونکموکاست
آنرااجــراکننــدودرعیــنحالوجهنقــدراکهبــهازایهرماه
یــک دوازدهم اســت در پایان آن مــاه در اختیار مــا قرار دهند
نــهاینکههمــهاینهابهماهپایانیســالموکولشــود.درمورد
مطالبات هــم با توجه به تأکیــدات مکرر رئیــس جمهوری و
اینکهخودشانشخصاًموضوعرادنبالمیکنندووعدههایی
که دکتر نوبخت و دکتر کرباســیان دادهاند و همچنین تالشی
کهدرســازمانتأمیناجتماعیبــرایپرداختبدهیبالغبر
6هزارمیلیاردتومانیشانانجاممیشودماراامیدوارمیکند
که اگر در طول ســال نتوانستیم مطالبات طلبکاران را بدهیم
باالخره در پایان سال این اتفاق بیفتد .من میخواهم بگویم
اگرپاسخسؤالشمامنفیباشدچهبایدبگوییم؟بایدبگوییم
آیــاقراراســتمردمایرانبهشــرایط 5ســالقبــلبرگردند؟

