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بیمها و امیدهای حوزه بهداشت و درمان

قاضیزاده :روحانی به وعده بیمهشدن همه ایرانیان و کاهش هزین ه درمان عمل کرد

«دسترســیعادالنهبهخدماتسالمت»؛اینعبارت،
شــاهبیتتالشهایدولتمردیاســتکهبرایتکیهبر
فریبا خان احمدی
مســند وزارت بهداشــت در کابینــه دولــت یازدهــم،
خبرنگار
دو بار به حســن روحانی پاســخ منفی داد .ســید حسن
قاضیزادههاشــمیکــهپیوندهایقرنیــهاوزبانزدبود،
اینبارتیغجراحیرابرنظامســامتایرانکشــید،بااینامیــدکهلبخندرضایترابرلبانایرانیانبنشــاند.طرحتحولنظام
ســامتاو،حاالفراترازعملکردیکوزارتخانه،بهنقطهعطفکارنامهدولتیازدهمتبدیلشــدهاست330.روزسفراستانی
درکمتراز 4سال،بدونتعارفخستهکنندهاســت،اماهاشمیهمچنانپرانرژی،برنامههایگذشتهخودرادنبالمیکند،امااز
برخیبدقولیهاخستهاست.خستهازاینکهسازمانهایبیمهگر،همگامبااو،حرکتنکردهواینناهماهنگی،سرعتحرکت
قطارتحولراکندکردهاســت.دردومینماهزمستان95فرصتیپیشآمدتاشنوایحرفهایوزیربهداشت،درمانوآموزش
پزشکیباشیم،گفتگوی«ایران»باوزیربهداشــتدولتیازدهمرا پیرامونمهمترینچالشهایی کهدرسهسالوزارتش با
آنهامواجهبود درزیرمیخوانید:

باتوجهبهاینکهامسالســالآخردولتدکترحسنروحانی
اســتوتنهانبایدعملکردیکســالراببینیــم،میخواهیم
جمعبندی ای از عملکرد وزارتخانه طی چهار ســال گذشــته
داشته باشیم و ببینیم وزیر کارنامه خودش را چگونه ارزیابی
میکند؟
مــن فکر میکنم آقــای دکتر روحانــی در این حوزه به وعــدهای که به
مردم دادنــد عمل کردند .هم در جهت بیمه شــدن همــه ایرانیان،
هم در جهت کاهش هزینههای درمان ،توسعه بهداشت و مراقبت
از ســامتی مــردم که نمونــهاش موضوع پالم ،جمــعآوری آبهای
معدنی و تشــکیل شورای عالی سالمت در کشور و در استانها توسط
اســتانداران بود و در عین حال توجهی که به محیط زیســت داشتند.
در بحث دارو و درمان هم انصافاًدولت کمکهای شایستهای انجام
داد که حتماًگزارش هایش پیش شــما موجود اســت .البته در برخی
بخشهــا نــاکام ماند؛ یکــی موضوع تولیت اســت کــه چندپارچگی
موضوع ســامت حل نشــد و همچنین پایدار شــدن منابــع مالی که
میتوان گفت هر دو مهمترین تهدیدات طرح تحول ســامت است
که در دوره ایشــان شــروع شــد اما این بخشها به ســامان نرســید .به
نظر میرســد برای اســتمرار این طرح و دســتیابی به نظام ســامت
کارآمدهردواینهاضروریاست.درکنارشبایدبیمهرادراینمقوله
تعریف کرد که به آن بخش هم حتماًبه شکل علمی باید توجه شود
که هم حمایت بیشــتری از مردم و هم کنترل بیشــتری در مصارف و
هزینههایی که پیش روی ما است ،خواهد شد.
شــما به تولیت نظام ســامت اشــاره کردید .بحث روشــن
شدن تولیت نظام ســامت سال هاســت که مطرح است.
امسال و برای نخستین بار مصوبه یکی از قوانینی که چندین
ســالرویزمینمانــدهبود،تامــرزتصویبپیــشرفتاما
صرفــاًبهدلیلیکاشــکالفنیدردســتگاهرأیدهــییکیاز
نمایندگان این قانون مهم مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه
از وزارت رفاه به وزارت بهداشت اجرایی نشد .ارزیابی شما از
ایناتفاقچیست؟
به نظر من اتفاق خوبی نبود و نیست.حاال این دوره همینطور که در
مقدمه شما اشاره کردید رو به پایان است ولی ما خیلی اذیت شدیم
آن هم بابت حاشیههایی که اصالً هم ضرورت نداشت وجود داشته
باشــد .برای اینکه بتوانیم آینده را درســت ترســیم کنیم باید کشور را
علمی اداره و از تجربه بینالمللی اســتفاده کنیم ،به پشــت ســرمان
هم نیم نگاهی داشته باشــیم و از ناکامیهایی که در گذشته داشتیم
هم بهــره بگیریم .همه اتفاقهایی که  10- 12ســال گذشــته در حوزه
ســامت شاهد بودیم ناشی از ناکارآمدی ساختار حوزه سالمت بود.
رهبــری هم در سیاســتهایی که ابــاغ کردند به این موضوع اشــاره
داشتند .حتی در سیاســتهایی که ایشان برای برنامه ششم توسعه
ابــاغ کردند باز به این موضوع یعنی هم ســاختار و هم تأمین منابع
مالــی پایدار اشــاره کردهاند .متأســفانه این بحثهــا در دولت جمع
نشــد و من فکر میکنم که وظیفه ســازمان مدیریت قبلی و ســازمان
برنامــه و بودجه فعلی بود که این کار را میکرد ولی با رودربایســتی و
اما و اگر مســائل به این مهمی را واگذار کردنــد و از این بابت به عنوان
عضوی از دولت متأســفم و فکــر میکنم آنجایی که نیاز اســت ما به
نتیجه کارشناســی و علمی احتــرام بگذاریم و باید قانع باشــیم ولی
با روابط شــخصی و تهدیدهــای جانبی که از طرف کســانی که ذینفع
هستند،مواجهمیشویمامانفعآنهانفعملتنیست،نفعیکگروه
خاص اســت که خودشــان را نماینــده یک صنف شــریف میدانند،
آنجا نباید تسلیم میشــدیم .من این گالیه را دارم البته معتقدم که
رأی دکتر شــهریاری غیر منصفانه ضایع شد چون ایشان در مجلس
اعالم کرد و رئیسمحترممجلس هم پذیرفتند که اشکال وارد است
ولی باالخره باز هم رودربایستیها مانع این شد آنچه که باید میشد
اتفاقبیفتد.
تالشهایشــماباعثشدسرانجامســازمانبیمهسالمت
ازوزارترفاهبهوزارتبهداشــتمنتقلشــود،آیاایناتفاق
میتواندتولیتوزارتبهداشترابرنظامسالمت تثبیت
کند؟
بطور نســبی مؤثر اســت ولی این اقــدام ،اقدام ناقصی اســت .اگر که
به دنبال آن ســهم درمان تأمین اجتماعی هم اضافه شــود و شورای
عالــی بیمــه هــم در اختیار تولیــت قــرار بگیــرد حتماًپاســخ مثبت
خواهــد بود ولــی االن این کار ناقص اســت .بهتر از گذشــته اســت به
دلیل اینکه باعث میشــود طرح تحول ســامت ادامــه پیدا کند چرا
کــه ما در اینصورت هزینهها را بهتــر میتوانیم کنترل کنیم .باالخره

