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علی نوبخت حقیقی معتقد است اگر امروز گفته 
می شود که در برخی رشته های پزشکی عدالت در 
پرداخت ها رعایت نمی شود و نسبت های تعرفه ها 
عادالنه نیست، به علت دستکاری شدن اصل کتاب 
ارزش نسبی خدمات است. مجموعه ای از نسبت ها 
که در ایران با عنوان کتاب کالیفرنیا شناخته می شود 
و پس از اجرای طرح تحول سالمت، با اعمال 
تغییراتی، مبنای محاسبه دستمزد ارائه کنندگان خدمت 

قرار گرفت. 
: اگر دولتی دیگر در کشور بر سر کار 
بیاید، آیا طرح تحول سالمت به همین شکل فعلی 

ادامه پیدا خواهد کرد؟
 بنده چند روز پیش در نطق پیش از دستور 
خود در صحن علنی مجلس هم اعالم کردم که 
طرح تحول سالمت نیاز به اصالحاتی دارد که 
نسخه اصالح شده آن قویا مورد تایید ما است. پیش 
از این هم اعالم کرده  بودم که اگر پیشنهاد شود 
همین وزیر فعلی یا هر شخص دیگری در کابینه 
بعدی حضور داشته باشد، قبل از هر چیز و پیش 
از اعالم نظر درخصوص رای اعتماد، الزم است 
که به کمیسیون بهداشت مجلس تشریف بیاورد تا 
در آنجا با هم صحبت کنیم، قول و قرارهایمان را 
بگذاریم و هم قسم شویم که چه کارهایی باید انجام 
شود. وزیر پیشنهادی دولت هم تعهدات الزم را 
نزد نمایندگان مردم در کمیسیون بهداشت و درمان 
می سپارد و بعد از آن است که می تواند رای اعتماد 

بگیرد.
: چه مواردی را برای اصالح طرح 

تحول سالمت مدنظر دارید؟
 اولین مورد این است که ُمّر قانون باید در 

طرح تحول سالمت رعایت شود.

: یعنی تا به امروز قانون در اجرای این 
طرح رعایت نشده بود؟

 اساسا طرح تحول نظام سالمت با الهام از 
قانون که روح آن، خدمت به مردم است و با اختیارات 
منبعث از قانون در وزارت بهداشت کلید خورد 
ولی جزئیات این طرح به طور مستقیم در مجلس 
مطرح نشد. بنابراین کار خالف قانونی انجام نشده 
ولی قانونی هم تحت عنوان طرح تحول سالمت 
وجود ندارد. ضمن اینکه ما در برنامه ششم توسعه، 
از ماده 88 به بعد، وارد مباحث مربوط به بهداشت 
و درمان شده ایم و در آنجا تکالیف زیادی را برای 
وزارت بهداشت مشخص کرده ایم. به هرحال همه 
مالحظه کردند که این طرح با نیت خیری آغاز شد 
ولی درحال حاضر با هزاران میلیارد تومان کسری 
بودجه مواجه شده است و سازمان های بیمه گر 
نتوانستند پشتیبانی مالی از این طرح را انجام دهند. 
درواقع یکی از افتخارات دولت یازدهم این بود که 
بودجه قابل توجهی را برای این طرح در بخش 
بهداشت و درمان به میدان آورد ولی با این وجود 
اگر شما امروز با بیمارستان ها و پزشکان و داروخانه ها 
و ... صحبت کنید، خواهید دید که همه آنها ماه ها 
طلبکارند. بنابراین الزم است کارهایی صورت پذیرد 
که این خالء ها پر شود و این، ممکن نخواهد بود 
مگر با صرفه جویی از طریق برقراری نظام ارجاع، 
بهره گیری از سیستم پزشک خانواده، تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت، رعایت فارماکوپه دارویی ایران، 
اعمال راهنماهای بالینی و نظم دادن به دفترچه های 
بیمه کسانی که بیش از یک دفترچه در اختیار دارند. 
: چرا این کارها طی چهار سال گذشته 

به انجام نرسید؟
 البته باید گفت که در چهار سال گذشته هم 
کارهای زیادی انجام شد ولی عقب ماندگی ها زیاد 
است. تا پیش از دولت یازدهم، کشور حتی از داشتن 

سازمان برنامه و بودجه هم محروم بود. خیانت هایی 
در این مملکت صورت گرفته که بابت آن اشخاص 
زیادی الزم است جواب بدهند. انحالل سازمان 
برنامه و بودجه یک مملکت،  یعنی پریشانی مغز آن 
مملکت و این، چیزی است که در کشور ما اتفاق 
افتاد و باعث شد که مردم آن همه ضرر و زیاد متقبل 
شوند. به هرحال هر وزارتخانه ای که بخواهد کاری 
انجام دهد، الزم است که در سازمان برنامه و بودجه 
به مثابه مغز متفکر کشور، درمورد آن فکر شود. 
ولی در آن سال ها این مغز متفکر، از بین رفته و 
پریشان شده بود. تا اینکه سرانجام با روی کار آمدن 

دولت تدبیر و امید، بار دیگر سازمان برنامه و بودجه 
شکل گرفت. با تشکیل این سازمان، معاونت اجتماعی 
که برنامه ریزی برای وزارتخانه های بهداشت و رفاه 

را برعهده دارد هم مشغول به کار شد. 
بنابراین اگر می  خواهید از قول من چیزی بنویسید، 
من موافق طرح تحول سالمتی هستم که منطبق بر 
قانون شود و اصالحات الزم در جزئیات فنی آن 
اعمال شود. کما اینکه درحال حاضر هم در مجلس، 
هم در سازمان برنامه و بودجه و هم در خود وزارت 
بهداشت همه مشغول هستیم تا اینکه انشاءاهلل این 
طرح شسته رفته تر شود و به شکل مطلوب تری 

ادامه پیدا کند.
: ماجرای کاهش تعرفه ها چه بود؟ چرا 

به یکباره مطرح و به یکباره هم متوقف شد؟
 تصمیم گیری در ارتباط با تعرفه ها، نیاز به 
رایزنی های بیشتری دارد. ما خواهش کرده ایم که 
فعال کار متوقف شود تا اینکه با اعضای این حرفه 
صحبت شود. به هرحال حرفه پزشکی، فداکاری های 
زیادی انجام داده و من شهادت می دهم که در این 
سه دهه ای که با آنها کار می کنم، از جوانمردترین 
افرد در این حرفه هستند که هروقت با آنها به خوبی 
صحبت شود و مشکالت با آنها در میان گذاشته 
شود، به خوبی راه می آیند ولی هر زمان که قرار 
شود به صورت چکشی، با قلدری و دیکتاتوری با 
آنها برخورد شود، زیر بار نمی روند. باید احترام 
حرفه حفظ شود و با  آنها صحبت شود، مسائل و 
مشکالت کشور برای آنها توضیح داده شود و حتی 
از آنها استمداد طلبیده شود، در این صورت است 
که آنها هم نهایت همکاری را خواهند کرد. البته از 
همه اینها مهمتر این است که حرفه پزشکی دارای 
یک مرکز صنفی قانونی با عنوان سازمان نظام پزشکی 
است که رئیس کل آن درخصوص تعرفه ها برنامه 
دارد و پیشنهادات خود را در قالب نامه ارائه کرده 

است. 
:می شود از صحبت های شما اینطور 
نتیجه گرفت که در مجموع با کاهش تعرفه ها 
موافق هستید ولی با شکل تصمیم گیری برای 

آن مخالفید؟
نه خیر اصال موافق نیستم. البته در این که الزم 
است یک صرفه جویی هایی انجام شود، هیچ بحثی 
نیست. اما این صرفه جویی به این شکل نیست که 
فقط از دستمزد پزشکان و پرستاران باشد. باالخره 
آماری که مسئولین ارائه می دهند گویای آن است 
که 15 تا 19 درصد از کل بودجه سالمت صرف 

این پرداخت ها می شود و 81 درصد مابقی، جای 
دیگری است.

:کجا است؟
 صرف هزینه های دیگر شده است. هزینه هایی 
مانند خرید دارو و تجهیزات پزشکی، بهسازی 
برای  بیشتر  باید  اتفاقا  که   ... و  بیمارستان ها 
صرفه جویی در آن بخش ها فشار بیاوریم. ما باید 
بیمه که  این 5 میلیون دفترچه  بگوییم تکلیف 
اضافی است را مشخص کنید و آنها را جمع کنید 
و قس علیهذا. البته نکته مهم دیگری که وجود 
باید  پرداخت ها  در  عدالت  که  است  این  دارد 
رعایت شود. مثال گفته می شود بعضی از رشته ها 
دریافت های بیشتری نسبت به بقیه دارند. به نظر 
این  که  کتابی  آن  که  اینجاست  در  اشکال  من 
تعرفه ها بر اساس آن استوار شده، دستکاری شده 
و نسبت های آن به هم خورده است. اگر بی عدالتی 
هم وجود دارد، به این دلیل است. ما دستکاری 
کردن کتاب ارزش نسبی خدمات را قبول نداریم. 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای که به 
وزیر رفاه نوشته، حرف درستی زده است. ایشان 
پیشنهاد داده که بیاییم همه چیز را لیست کنیم و 
از نو، کتاب ارزش نسبی خدمات ویرایش 2017 
را که به صورت عالمانه نوشته شده است و همه 
جهان هم نسبت های آن را قبول دارد، مالک عمل 
قرار دهیم. من به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس، تابع این نظریه هستم و غیر از 
این هر چیز دیگری که اتفاق بیفتد، مورد قبول 
ما نیست. قبال هم اشاره کردم که ما در آینده 
وزرای پیشنهادی دولت بعدی برای وزارتخانه های 
بهداشت و رفاه را به کمیسیون بهداشت و درمان 
آنها هم قسم  با  و  کرد  مجلس دعوت خواهیم 
خواهیم شد که این کتاب، به درستی و بدون 

دخل و تصرف به اجرا درآید. 

مّر قانون در طرح تحول سالمت رعایت شود
کتاب ارزش های نسبی خدمات 2017 مالک عمل قرار گیرد 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با سپید
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