یعنی کســی که درآمد ضعیفی دارد یا بازنشســته است و کل
دریافتــیاشدرپایــانماهبهدلیلاینکه 10ســالبیشــترحق
بیمه پرداخت نکــرده 240هزار تومان اســت باید برای عمل
جراحــیقلب 5میلیون تومان آنهم در بیمارســتان دولتی
هزینــه کند؟ همه مــا آمدیم تا ایــن اتفاق را که وجود داشــت
اصــاحکنیــم.بنابراینمانــدگاریماهمباایــنلذتتأمین
میشــودکهطرحتحولبادســتگیریکهازمــردمایرانبویژه
نیازمندانکردبدونکموکاستادامهپیداکند.
آیــامنابــعجدیدیبــهنظامســامتتزریقشــده
وضعیتبدهیهادرماهپایانیسالبهچهشکلیاست؟
آنچیــزیکــهاینروزهــااتفــاقمیافتددوهــزارمیلیارد
توماندادهاندکهبرایشرکتهایداروییوتجهیزاتیتوزیع
شــد االن خوشحالم بعد از مدتی بســیاری از دانشگاههای ما
اینطــورکهبهمنگزارشمیدهندتوانســتندبدهیشــانرا
تا مهــر و بعضیها هم تــا آذر پرداخت کننــد .در حال حاضر
حــدود 6هــزار و200میلیــارد تومان جــزو تعهدات ســازمان
برنامه و بودجه اســت تخصیصشــان را دادهانــد و در خزانه
اســتودکترنوبختتأکیدکردندتاپایانســالبدهند.یعنی
بایــدبــاایــنحســاب6هــزارمیلیــاردراخزانــهو 4هــزارو100
میلیــارد تومــان هم ســازمان تأمیــن اجتماعی بــا اوراقی که
ویژه بدهیهایش بهبیمارستانهای دولتی وزارت بهداشت
منتشــر میکند ،محقق شــود .اگر این اتفاق بیفتد معنیاش
این است که گشــایش ایجاد شده و ما میتوانیم از شرمندگی
طلبکاراناعمازافرادحقیقیوحقوقیدربیاییم.
یکــیازمنابعاجــرایطرحتحولکهامســالهم
مجلسرویآنحســاببــازکردهمنابــعهدفمندی
یارانههاســتباتوجهبــهاینکههیچیارانــهبگیریاز
لیســتیارانهبگیــرانحذفنشــدوبهنظرمیرســد
دولــتخــودشهــمدرپرداخــتیارانهبامشــکل
کمبوداعتبــارمواجهاســتفکرمیکنیدایــنرقم4
هزارمیلیاردتومانتخصیصپیداخواهدکرد؟اصالً
خوشبینهستید؟
بلــه،مــنحتماًبایــدخوشبیــنباشــمتــاکارمرابتوانم
درســت انجام بدهم .لذا خیلی خوشبینم .در هر شــرایطی
دولــتایــنتعهــدشراانجــامخواهــددادچــونرقمــیکه
بهعنوانهدفمندییارانههاوسهمسالمتازآندرمجلس
مصوبشدپیشنهاددولتاستوطبعاًدولتچونخودش
پیشنهادکردهحتماًدرتأمینوپرداختآنمصمماست.
شــمادریکــیازمصاحبههایتــاناعــامکردید
چنانچهبودجهســال92طرحتحولبرایاجرایاین
طرح محقق نشــود قطعــاًبســتههای خدمتی طرح
کوچکمیشود.بفرماییدمنظورتانازکوچککردن
بســتههایطرحچیستوآیاقراراســتپرداختیاز
جیبمردمودسترســیعادالنهبهخدماتسالمت
دســتخوشتغییراتــیشــوند؟معــاونشــماهمدر
نشست خبریشــان اعالم کردند پرداختی از جیب
مردممانندغولخفتهاست.
قرار نیســت مــردم بــرای نیازهــای ضروریشــان در هیچ
شــرایطیپرداختــیاضافــهتریداشــتهباشــند.مثــلقبلکه
مــردم برای دریافــت خدماتی که بــر عهده بیمارســتان بود از
بیرونبیمارستانتجهیزاتتهیهمیکردندیاحتیآزمایشات
و تصویربرداری خارج از بیمارســتان بــود ،نه اجازه نمیدهیم
این اتفاق بیفتــد .حضور ما در وزارت بهداشــت یقیناًب ه طمع
قــدرت نبــوده برای ایجــاد تغییری بــوده که ثمــره آن باالخره
دســتگیری از مســتمندان و نیازمندان و افراد کم بضاعت بود
تا موقعی که به این هدف آســیب نرســیده ،هســتیم .تا زمانی
که ما هســتیم اجــازه نمیدهیم اصــول اولیهای کــه مربوط به
طــرح و کاهــش پرداختــی از جیب مــردم اســت از بیــن برود،
مــردم مطمئــن باشــند هزینههــا افزایشــی نخواهد داشــت.
باالخرهمادرحالحاضرهمهنوعخدمتیراحمایتمیکنیم
برخــی از خدمات پرهزینــه ،جراحی پالســتیک و «چاقی» که
ی هستند و بیمهها حمایت میکنند در
جراحیهای پرهزینها 
حالی که بیمههــا میتوانند در مواقعی حمایــت کنند که مثالً
چاقــی منجربه بیماری دیگری برای فرد شــود .لــذا هم باید از
نظر پزشکی انجام خدمت ضرورت داشته باشد یا در جراحی
تعویض مفصل زانــو برخی اقالم با وجود آنکه مشــابه ایرانی
دارنداماتااالنبیمارازمشــابهخارجیاشاستفادهمیکردکه
چنــدبرابرهزینهداردبعدازاینمیتوانیمایناجازهراندهیم
مثالًدرجراحیارتوپدیپروتزهایایرانیمؤثرندوپزشکانهم
تأییدکردهاندوسالهاستاستفادهمیشود.حمایتازمشابه
خارجیباعثشدههزینهمتقاضیافزایشپیداکند.منظوراز
کوچکشدنبستههاایناست.بخشیهممربوطبههدفمند

شــدن یارانهای اســت که دولــت پرداخت میکند .ما قــرار بود
5میلیــون نفــر را بیمــه کنیــم ،وزارت رفــاه  11میلیــون نفــر را
بیمــه کرد بــدون اینکه اعتبــاری وجود داشــته باشــد .امروز که
مدیرعاملبیمهســامتصحبتمیکندمیگوید 5میلیون
نفر از این 11میلیون نفر دو تا بیمه دارند طبیعی اســت که باید
بیمهایکهرایگاناستحذفشوداینبهمعنایصرفهجویی
نیســتبهمعنیمدیریتصحیحتراست.چراباید 5میلیون
نفر دوتا دفترچه داشته باشند! اینکه کسی حق بیمه پرداخت
میکند ســازمان بیمه موظف اســت خدمت دهد .چرا دولت
باید ســرانه دیگری پرداخــت کند و به نفع ســازمان بیمه گری
باشــدکهحقبیمــهراگرفتهاســت.بنابراینمنظــور ازکوچک
شــدنبستههادرمواردغیرضروراســتیاجاهاییکهخدمت
گران میشــود ما میتوانیــم با اســتفاده از داروهــا و تجهیزات
داخلیاینخدماتراارزانترکنیم.
جاییاعــامکردیددرطرحمقیمــیوماندگاری
پزشــکاندرمناطقمحروممقداریزیادهرویوجود
داشــتهآیاقراراستاتفاقخاصیدرطرحماندگاری
کردنپزشکاندرمناطقمحرومبیفتد؟
مادرشــروعطرحاعتمادکردیم،همبهشرکاهمبهباقی
اجــزای دولت .بــه این معنا کــه آنها گفتند ما ایــن مقدار پول
در اختیارتــانقرار میدهیــم و در پایان هر مــاه یک دوازدهم
رقم 10درصدهدفمندییارانهرابهشــمامیدهیمماهمبه

قرار نیست مردم برای نیازهای
ضروریشان در هیچ شرایطی پرداختی
اضافه تری داشته باشند .اجازه نمیدهیم
این اتفاق بیفتد .حضور ما در وزارت
بهداشت یقیناً به طمع قدرت نبوده برای
ایجاد تغییری بوده که ثمره آن باالخره
دستگیری از مستمندان و نیازمندان و افراد
کم بضاعت بود

پزشــکان قول دادیم وقتی به مناطق محروم میروید مطب
نزنید و در بیمارســتان دولتی بمانید ،درعــوض تعرفهتان را
افزایش میدهیم ولی خدمت تقریباًرایگان به مردم بدهید
ومطمئنباشیدپایانهرماهحقوقتانرامیدهیمیکسال
هــماینکارراکردیم.درســال 93اینطرحرااجراکردیمهم
مــردم راضــی بودند و هــم پزشــکان و پرســتاران در مجموع
راضــیبودنــد؛البتــهبخشــیازپرســتارانبهدلیــلاختــاف
دریافتی رضایت داشــتند اتفاقــی که افتاد از ســال 94به بعد
آنهابهتعهدشــانعملنکردند.امروزافرادیهســتندکهدر
نقاطدوردســتوحاشــیهشــهرهاخدمتمیکنندامایازده
ماهبلکهبیشــترازیکســالاســتنتوانســتهاندکارانهشانرا
دریافتکنند؛مثالًجراحمغزیاپالستیکباماهیدومیلیون
تومان حقــوق باید مخارج زندگــیاش را با زن و بچــه و اجاره
خانــه پرداخت کنــد .فکــر میکنــم بهدلیل اینکــه مجلس و
دولتنتوانستنداعتباراتالزمرابرایاستفادهازطرح«تمام
وقت پزشــکان» پرداخت کنند من هم مکلف نیســتم بیش
از این فشــار بیاورم .درســت اســت برای طرح «تمــام وقت»
قانون داریم ولی در همان قانون هم ذکرشــده باید اعتبارات
الزم فراهم شــود .تمهیداتی را باید پیشبینی کنیم که مردم
آســیبنبینندیعنــیدسترسیشــانکاهشپیدانکنــدیااگر
مــردم خدمتــی در این مناطــق میخواهند موظف نباشــند
برونــدودربخــشخصوصیایــنخدمــترا 15برابربخش
دولتــی دریافت کنند البتــه نباید هم بیش از این به پزشــکان
فشار بیاوریم .مکانیزمهایی را داریم و با خودشان (پزشکان)
مشــورتمیکنیمبرایاینکهبعدازمدتــیطرحراگذراندند
بتواننددرآنمناطقدربخشخصوصیهمفعالشوند.
خیلــیازمنتقدانیاحتیموافقــانطرحتحول
معتقدندکهاینطرحدرفــازاولباقدرتوقوتاجرا
شــدولیدرفازدومهمانطورکهخودتانهماشــاره
کردیددرحالبازبینیطرحهســتید.حتیخودشــما
حضورتاندررســانههاکمرنگشــدهوکمترمطلبی

ازشــمادررســانههادراینحــوزهمیبینیــمتاجایی
کــهمعــاوناولرئیــسجمهوریهــمدرجشــنواره
رازیاعــامکردندمــاآقایدکتــرهاشــمیدوراولرا
میخواهیم.به نظرشــما چهاتفاقیافتــادهکه حتی
معاوناولدولتهماینطوربرداشتمیکند؟
اگــر صادقانــه بخواهم بگویم این درســت اســت البته به
معنی این نیســت کــه انگیزه ما برای دســتیابی بــه هدفی که
داشــتیم و آن کمک به مردم و پیشرفت کشورمان بوده کمتر
شده ولی شاید مقداری نسبت به آن دوره پختهتر شدیم و در
عین حال رفتار ظالمانهای که برخی رسانهها داشتند آن هم
مانع از این شــد که حضورمان خیلی پررنگتر باشــد ممکن
است خودخواهی باشــد ولی واقعیت آن است آنهایی که در
گود هســتند به تلخی تجربــه کردهاند و تا انــدازهای به ما حق
میدهند انشــاءاهلل تــاش میکنیــم از اول ســال  97طوری
ظاهرشویمکهمردمانتظاردارند.
یکــی از موضوعــات داغ پایــان ســال کــه البتــه
اعتراضبرخــیازکارگرانراهمدرپیداشــتواریز
ســهم«نهبیســتوهفتمحــقدرمانکارگــران»به
خزانهدولتاست.باتوجهبهاینکهقراراستمبالغ
حقبیمهرادولتدرحسابیمتمرکزکندشمانسبت
بهایــنمبلغکهالبتهمبلــغبزرگیهمهســتدرباره
نحوههزینهکردآننظریدارید؟
نــه اینطور نیســت تــا جایی کــه مــن قانــون را میفهمم
هیچکســی جز ســازمان تأمیــن اجتماعی و رئیــس آن یعنی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حق برداشــت از آن حساب را
ندارند.نهرئیسجمهورینهرئیسسازمانبرنامهوبودجهو
نهرئیسخزانهنمیتواننداینکاررابکنندچراکهاینپولبرای
ســازمان تأمین اجتماعی اســت و در عین حــال قانون تأمین
اجتماعیهممشخصکردهکجابایدهزینهشود.قانونگفته
باید این پول برای درمان کارگــران ،زایمان و تصادفات هزینه
شــود.دلیــلاینکهدولــتاینپیشــنهادرابهمجلــسداداین
شبهه وجود داشــت که این پول تماماًصرف درمان نمیشود
البتــهوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیتوضیحدادکهمانهتنها
نــهبیســتوهفتــم راهزینهمیکنیــمبلکهیک رقمــی راهم
بیشترهزینهمیکنیماگراینطوراستکهجاینگرانینیست
فقط خواســتند این پــول در ظرف شیشــهای برود کــه دولت و
همهمردمببینندوهزینههاقابلرصدباشــد.آنهاییکهدادو
بیدادمیکنندوعدهایرابابت اینکه دولتووزارتبهداشت
و دیگران قصد ســوئی از ایــن هدف دارند ،نگــران میکنند دو
وجه بیشــتر ندارد یا از شــفافیت میترســند کــه بیجا میکنند
چــوناینپــولمالکارگراناســتیااینکهنســبتبهموضوع
جاهلنــدچونقانونگفتهســازمانتأمیــناجتماعیموظف
اســتاوالًپولرابرایســهموردهزینهکندوکسیحقدستبرد
نــدارد .آنهایــی کــه ســر و صــدا راه انداختهاند حتماًدســتبرد
میزدند .من فکر نمیکنم این اتفاق میافتاد انشــاءاهلل هم
که نمیافتاد اما آنچه دولت و مجلس تصمیم گرفته این بود
کهســازمانتأمیناجتماعیمشکالتزیادیداشتاینپول
هــمتحریککنندهاســتوچونممکناســتآخرمــاهبرای
مســتمری،بازنشســتگیوبیمارســتانوبقیهمخارجکســری
داشــته باشــندهزینه شــود یا شــایدمــنمعتقد بــودم دولت
ممکن اســت پول تأمین را ندهد و برای اینکه کمک به دولت
کنندســهمدولتراازســهمکارگرانبپردازنــدآنجاکهدولت
نظــارت میکند ایــن اتفــاق نمیافتــد البته تضمینــی ندارد
مدیریدرآنجامتعهدباشدحتماًاینمراقبتراکندکهسهم
کارگراننهبیستوهفتمدرمسیرقانونیخودشهزینهشود
ولییکقدمجلوتراست.ماهیچبرنامهاینداریمولیانتظار
داریمقانوناجراشــود.درارتباطباســازمانتأمیناجتماعی
دومشــکلداشتیم؛آندومشکلهمیکیهمینبودهکهپول
درمان را شــفاف بکنید و هزینه فقط در حــوزه درمان کارگران
باشــددومهماینکهدربیمارســتانب هنرخدولتیپولبگیرید
همچنان که در طول 45ســال گذشته اینچنین بوده و بیشتر از
آن خریــد نکنند یعنی خدمــت را با پول کارگــر گرانتر نخرند
یعنــیخدمترادوونیمبرابــرخریدنکنیداینظلمبهکارگر
استوامیدوارمانشاءاهللحلشود.
شــماجــزومعــدوددولتمردانــیهســتیدکــههر
زماننیــازبودهبهدیــدارمحصورانرفتهایــدوبویژه
درزمانبیماریشــانحتیآنهارامعاینهکردهاید.آیا
محدودیتیدراینرابطهنداشتهاید؟
دروهلهاولوظیفهانسانیوحرفهایاممیدانستموبعد
هممســئولیتقانونیامراانجامدادهام؛بیشترازایننبودهو
تاموقعیکههستمودستگاهقضاییاجازهبدهدهمینکاررا
دنبالمیکنموفکرمیکنمکاردرستیهمهست.
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