
در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان بیمه سالمت مطرح شد

سپید: صبح دیروز مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید 
ایران با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان  سازمان بیمه سالمت 
با اشاره به  مجلس برگزار شد. سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت 
همراهی مجلس با وزارت بهداشت برای حل بخشی از مشکالت 
این حوزه بیان کرد: »ما قبول داریم که حقوق و منافع ارائه کننده 
سازمان  که  امروز  یکدیگر جداست.  از  کننده خدمت  دریافت  و 
بیمه سالمت از نظر موقعیتی به وزارت بهداشت ملحق شده، الزم 
است که استقالل خود را حفظ کند، حقوق خریدار خدمت را در 
رأس کارهای خود قرار دهد و مستقل از بیمارستان ها و دانشگاه ها 
مدیریت شود.« وی افزود: »با توجه به اینکه ما بهترین نیروی خود 
را به بیمه سالمت فرستادیم، آینده بیمه خوب خواهد بود. در عین 
حال باور داریم که منابع بیمه ای باید یکجا جمع شوند. البته این 
به معنی ادغام بیمه ها نیست، بلکه منابع آنها باید در یک صندوق 
افزود:  بهداشت  وزیر  یابد.«  افزایش  خرید  قدرت  تا  گیرند  قرار 
»این موضوع به تدریج صورت می گیرد، نگاه رئیس جمهور به این 
موضوع نیز مانند مجلس است. ما امیدواریم که در آینده با وجود 
تصمیم  به  اشاره  با  هاشمی  شود.«  بهتر  شرایط  گرفتاری ها  همه 
رئیس جمهور در ابتدای دولت یازدهم مبنی بر حذف یارانه افراد 
پردرآمد ادامه داد: »این تصمیم به دالیلی اجرایی نشد و رفراندوم 
گذاشته شد و ۹۰ درصد مردم گفتند که یارانه خود را می خواهند. 
این برنامه همزمان با شروع طرح تحول نظام سالمت و بیمه شدن 
پنج  تا  بود حدود چهار  قرار  اولیه  طراحی  در  بود.  مردم  رایگان 
میلیون نفر از مردم تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند، اما رئیس 
جمهور تصمیم گرفتند همه کسانی که بیمه نشده اند تحت پوشش 
قرار گیرند.« وی در ادامه تصریح کرد: »علت این تصمیم این بود 
که تصور می کردیم منابع الزم از محل حذف یارانه ها تأمین می شود، 
میلیون  بیمه شدن رایگان ۱۱  نیفتاد. طرح تحول و  اتفاق  این  اما 
نفر ادامه پیدا کرد؛ این یعنی افراد تحت پوشش هر روز با دریافت 
دلیل رشد ۴۰۰ درصدی  این روند  ایجاد می کنند.  خدمتی هزینه 
هزینه های بیمه طی چند سال اخیر بوده است. امسال سازمان برنامه 
و بودجه برای اولین بار سرانه بیمه را لحاظ کرد. آنچه تا امسال 
کسری داشتیم باید جبران شود. اشکال کار این است که نتوانستیم 

تصمیم اولیه را عملی کنیم و منابع الزم تأمین شود.«

اعمال جراحی غیراورژانس در لیست انتظار قرار گیرند
هاشمی خطاب به طاهر موهبتی رئیس جدید سازمان بیمه سالمت 
گفت: »من به آقای موهبتی توصیه کردم یک ردیف برای هزینه ها و 
یک ردیف برای درآمدها ایجاد کند و هر چه می توانند از هزینه ها 
کم و به درآمدها بیفزایند. امیدواریم که بتوانیم عوارض کاالهای 
آسیب رسان را نیز به لیست درآمدهای این سازمان بیاوریم. برای 
کاهش هزینه ها الزم است تمام روسای سازمان های بیمه گر بدانند 
که سقف پرداختی در سال ۹۶ چقدر است؛ به همین دلیل بسیاری 
از عمل های جراحی غیر اورژانس باید در لیست انتظار قرار گیرند.« 
هاشمی با اشاره به تغییرات وزارت بهداشت طی چند هفته اخیر 
اظهار کرد: » این تغییرات هدفمند انجام شده است و اساس آن بر 
این بود که منابع و مصارف را متعادل کنیم. قرار نیست فقط مدیر 

و دستگاه عوض شود. ما دنبال صنعت بیمه بودیم.«

لزوم کاهش هزینه های سالمت
طاهرموهبتی رئیس جدید سازمان بیمه سالمت ایران در نخستین 
اظهاراتش با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت 
اصل  این  طبق  »دولت  کرد:  بیان  جامعه،  مردم  تمام  درمان  برای 
پیر، جوان،  مرد،  زن،  شامل  کشور  مردم  تمام  برای  است  مکلف 

مسلمان، نامسلمان و حتی زندانی محکوم به اعدام شرایط درمان 
را فراهم کند؛ همانطور که در آیات قرآن بیان شده اگر جان یک 
نفر به مخاطره افتد، جان بشریت به خطر می افتد. طبق سند ۱۴۰۴ 
ما باید از نظر شاخص هایی همچون سالمت، از بین بردن فقر و 
اضافه  همچنین  گیریم.« وی  قرار  منطقه  نخست  رتبه  در  تبعیض 
بیمه  و  برای حوزه سالمت  توسعه  برنامه ششم  احکام  »در  کرد: 
شاهد احکامی مترقی هستیم. در اسناد باالدستی نیز آنچه به طور 
مشترک و مکرر بیان می شود، نظام بیمه ای است که مأموریت اصلی 
آن حفاظت مالی از مردم است. طبق برنامه ششم توسعه مردم باید 
تنها ۲۵ درصد از جیب خود برای دریافت خدمات حوزه سالمت 
بپردازد. الزامات رسیدن به این نتیجه عالوه بر کنترل هزینه ها، نظام 
ارجاع، پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات، تجمیع منابع، ایجاد 

منابع پایدار و داشتن خریداری واحد است.«
سهم ۲۵ درصدی بیمه ها در تأمین منابع طرح تحول نظام سالمت
رئیس سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به سهم ۲۵ درصدی 
داد:  ادامه  نظام سالمت،  مالی طرح تحول  منابع  تأمین  در  بیمه ها 
»کمک هایی که تا کنون به بیمه ها شده، تاخیرهای گذشته را جبران 
حوزه  برای  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های  در  می کند. 
سالمت، باید سهم این حوزه از بودجه عمومی طوری تنظیم شود 

که از این نظر سرآمد منطقه باشیم.«

 وی با تاکید بر ضروری بودن تأمین منابع مالی حوزه سالمت 
از منبعی پایدار افزود: »این منطقی نیست که سالمت مردم را به 
منابعی مشروط وابسته کنیم که ذات خود این منابع نیز مشروط 
باشد. همچنین این موضوع که درمان، پیشگیری و حیات مردم 
به دلیل کاستی ها و مدیریت ناصحیح منابع به خطر افتد، پذیرفته 
با بیان اینکه نمی شود به بهانه اشکال در دو یا  نیست.« موهبتی 
سه بخش تمام اقدامات انجام شده در حوزه سالمت را زیر سؤال 
برد، گفت: »اشکاالتی در این حوزه وجود دارد، اما باید کار را 
با قدرت ادامه داد و هیچ راهی به جز آن نیست. من معتقدم که 
موضوع سالمت باید دغدغه اول حاکمیت باشد. در این دوره از 
فعالیت وزارت بهداشت بیشترین قانونگذاری ها در حوزه سالمت 

انجام شد.
 از نمایندگان مجلس درخواست می کنم که این نگاه ادامه 
داشته باشد. زمانی رضایت ۸۰ درصدی مردم از طرح تحول 
نظام سالمت پایدار می ماند که نمایندگان نیز به حمایت خود 
ادامه دهند.« وی در حاشیه این مراسم با اشاره به اولویت نظام 
ارجاع در برنامه های وزارت بهداشت بیان کرد: »طبق برنامه ششم 
توسعه، نظام ارجاع تا پایان سال دوم این برنامه باید عملیاتی 
شود. ما در سطح دوم خدمات حوزه سالمت فاقد ساختار بودیم. 
نمی توانیم فرمولی را در کشور اجرا کنیم که محصول ذاتی آن 
نگرانی مردم است. حتمًا باید زیرساخت های الزم فراهم شود. 
به محقق  بهداشت  وزارت  بازوی  عنوان  به  نیز  بیمه سالمت 
شدن این موضوع کمک می کند.« رئیس سازمان بیمه سالمت 
با تاکید بر ضرورت تغییر رفتار مردم و پذیرفتن فرهنگ نظام 
ارجاع ادامه داد: »تدوین راهنماهای بالینی در کنار نظام ارجاع 
و پزشک خانواده به کاهش هزینه های ما کمک می کند. ما در 
اولین حرکت باید هزینه های خود را کاهش دهیم؛ چرا که در 

حال حاضر کشور را گران اداره می کنیم.«

نظام ارجاع راهکار حل مشکالت سالمت
محمدجواد کبیر رئیس سابق سازمان بیمه سالمت نیز در این 
مراسم با اشاره به اولویت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم 
در زمینه برقراری نظام ارجاع و پزشک خانواده، گفت: »این 
برنامه ها شاکله برون رفت ما از مشکالت حوزه سالمت است. 
تا زمانیکه بین ارائه کنندگان و گیرندگان خدمت، کنترل تقاضا 
تصویر  نمی توانیم  نشود،  ایجاد  ارجاع  نظام  و  نگیرد  صورت 
درستی از یک نظام سالمت قابل قبول داشته باشیم.« وی همچنین  
به مأموریت سازمان بیمه سالمت در خصوص حفاظت مالی 
افزود:  و  کرد  اشاره  سالمت  خدمات  به  عادالنه  دسترسی  و 
»سازمان بیمه سالمت در سال ۶۵ که انقالب اول این سازمان 
نامیده می شود، هویتی نداشت؛ اما در انقالب دوم این سازمان 
یعنی سال ۱۳۸۴ که با آغاز برنامه پزشک خانواده همزمان شده 
بود، بیمه سالمت نیز نقش محوری خود را شروع کرد. در سال 
۱۳۹۱ بیمه سالمت که بیمه خدمات درمانی نامیده می شد به 
نام فعلی اش تغییر کرد. در سال ۹۳ نیز که به نام انقالب سوم 
با  این سازمان نقش محوری تری همزمان  یاد می شود،  آن  از 

اجرای طرح تحول نظام سالمت به خود می گیرد.« وی افزود: 
»طرح تحول موهبتی بزرگ برای کشور بود. اگرچه چالش ها 
و مشکالت زیادی داشت. از ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۴ که 
آن  در  گرفتم،  عهده  بر  را  سازمان  این  مدیرعاملی  مسئولیت 

زمان کار بسیار سخت بود و منابع و مصارف با یکدیگر تناسب 
نداشتند. این موضوع بزرگ ترین چالش سازمان بود. در سال 
هزینه ها  این  که  داشتیم  هزینه  تومان  میلیارد  چهارهزار   ،۹۲
در انتهای سال ۹۵ به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. منابع این 
سازمان در سال ۹۲ و ۹۳ حدود ۶۹ درصد، ۹۳ و ۹۴ حدود 
۱۲ درصد و در سال های ۹۴ و ۹۵ حدود ۱۲ درصد رشد داشته 
است. یعنی در مجموع اعتبارات بیمه سالمت در این سه سال 
این موضوع و  به  توجه  با  داشته  است.  تنها ۹۰ درصد رشد 
همچنین افزایش هزینه ها این سازمان نمی توانست پاسخگویی 
مناسبی داشته باشد.« کبیر همچنین اضافه کرد: »ما در سال ۹۳ 
نتوانستیم ۱۴۱۰ میلیارد تومان از مطالبات مؤسسات را بپردازیم. 
این عدد در سال های بعد به ۵۷۰۰ میلیارد تومان رسید. اگر 
تدبیر آقای روحانی، هیات دولت، پیگیری های وزارت تعاون و 
بهداشت و همچنین آقای جهانگیری نبود، نمی توانستیم پیشنهاد 
ببریم.« رئیس سابق  به مجلس  را  تومانی خود  میلیارد   ۵۰۰۰
افزایش  و  مجلس  همراهی  به  اشاره  با  بیمه سالمت  سازمان 
رقم پیشنهادی بیمه سالمت به ۸۰۰۰ میلیارد تومان ادامه داد: 
»این رقم که در تاریخ بیمه می توان از آن به عنوان رنسانس یاد 
کرد، توانست در سال ۹۵ مرهمی بر مشکالت ما باشد. یکی از 
مواردی که باید به آن توجه می شد، نظام اطالعات معتبر بود. 
به همین دلیل تالش کردیم که از طریق سامانه امید و شرکای 
کاری نظام ثبت بیمه ها را اصالح کنیم.« کبیر با تاکید بر اینکه 
از  حفاظت  مسئولیت  و  است  تولیتی  سالمت  بیمه  سازمان 
گروه های آسیب پذیر و محروم جامعه را بر عهده دارد، افزود: 
با  بیمه ای است. ما  »شالوده اجرای نظام ارجاع، تقویت نظام 
ادغام سازمان بیمه سالمت در وزارت بهداشت باید به سمت 
تجمیع منابع برویم. این موضوع پیش نیاز خرید راهبردی است. 
نقش  نمی توانند  نیز  بیمه ها  نشود،  انجام  راهبردی  خرید  اگر 
خود را به عنوان خریدار خدمت به درستی انجام دهند. ما به 
بازنگری جدی بین منابع و مصارف بیمه سالمت نیاز داریم.«

لزوم تغییر ترکیب شورای عالی بیمه

مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نوبخت ،  علی  ادامه  در 
سالمت  بیمه  که   ۷۳ سال  در  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
تأسیس شد شورای عالی بیمه  دستورالعملی  را در آن زمان با 
»اکنون  بود، گفت:  کرده  تدوین  موقع  آن  مقتضیات   به  توجه 
باید با توجه به شرایط، ترکیب عوض شود تا کارها با سرعت 
بیشتری ادامه پیدا کند.« وی اضافه کرد: »جایگاه سالمت که 
به درستی   باید  این حوزه محسوب می شود  استراتژیک   نقطه 
کارهایش انجام و از منابع پایدار  استفاده بهینه شود.« نماینده 
مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برنامه ششم توسعه  و تغییر 
ذیربط   کمیسیون  و  بهداشت  وزارت  سیاست های  در  نگرش 
»تأمین  بیان کرد:  است،  بوده  مجلس  مهم  برنامه های  از  یکی 
و  اسالمی  انقالب  جهت گیری  با  همراه  مردم   آحاد  سالمت 
فرمایشات رهبری مبنی بر سالم بودن فرد ، همچنین بسترسازی  
از ضرورت های تأمین توسعه پایدار کشور است.« وی ادامه داد: 

»بیمه سالمت در یک برهه  تاریخی قرار گرفته و خوشبختانه 
ما در مجلس از لحاظ قانون هیچ کمبودی  نداریم و فرمایشات 
رهبری را در ابالغ سیاست های حوزه سالمت به دقت انجام 
می  دهیم.« وی با بیان اینکه تأمین سالمت مردم بسیار سنگین 
است گفت: »در برخی از کشورهای مدعی حقوق بشر ، برای 
برخی عمل  های جراحی و حتی پیوند اعضا ء به خاطر گران 
بودن هزینه  ها بیماران را رها می کنند، اما ایران با منابع محدود 
پیوند  بخش   در  خصوص  به  را  خوبی  خیرخواهانه   کارهای 
اعضا که هزینه  بر است، انجام داده است.« نوبخت اضافه کرد: 
»از مسئوالن و سازمان  های ذیربط می خواهم در این امر خیر  
به ما کمک کنند زیرا این کار هم اکنون با منابع مالی محدود 

انجام می شود.«

جراح نباید رئیس دانشگاه شود
در ادامه عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
با بیان اینکه وزیر در دولت یازدهم ، دولت و مجلس را نسبت 
به سالمت مردم حساس کرد و موفقیت های خوبی هم بدست 
در حوزه  تا  پذیرفت  دولت  هم  و  مجلس  »هم  گفت:  آورد، 
بهداشت و پیشگیری، هزینه کنند و یک در صد ارزش افزوده 
و ۱۰ درصد هدفمندسازی یارانه ها در این حوزه هزینه شود.« 

وی ادامه داد: »قبل از طرح تحول کسانی به ما مراجعه می کردند 
که پول عمل جراحی نداشتند و بعد از طرح تحول که مجلس 
دولت را مکلف کرد برای روستاییان ۹۷ درصد هزینه تخفیف 
و برای شهری ها ۹۴ درصد تخفیف ارائه دهد ، خوشحالیم که 
شرمنده مردم بویژه مردم مستضعف نیستیم و درباره تهیه داروهای 
تخصصی هم شرمنده نشدیم. با رایگان شدن خدمات ، تعداد 
اجتماعی مجلس  رئیس کمیسیون  زیاد شد.«  کنندگان  مراجعه 
نظام  و  تن  میلیون  به ۱۱  بیمه  افزایش جمعیت تحت پوشش 
ارجاع سالمت را دو اقدام خوب در دوره مدیریت محمدجواد 
کبیر مدیرعامل قبل سازمان بیمه سالمت برشمرد و گفت: »تحت 
پوشش قرار دادن بیمه ای ۱۱ میلیون نفر با توجه به دغدغه رهبری 
به حوزه حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی، در سال ۹۴ اقدام 
بسیار خوبی بود هرچند هنوز ۷ درصد مردم بیمه نیستند.« وی 
ادامه داد: »در طول درمان بیماری سرطانی یک آمپول ۲ میلیون 
تومان است که اینجاست تجمیع بیمه ها اهمیت پیدا می کند و 
کارگران باید بدانند که هیچ یک از اموال آنان در سازمان تأمین 

اجتماعی به وزارت بهداشت نمی آید.« 
عزیزی تجمیع بیمه  ها را به نفع همه دانست و افزود: »با طرح 
تحول سالمت از رتبه ۱۹۰ به ۱۵۳ رسیدیم و در برنامه ششم 
دولت را مکلف کردیم ۲۵ درصد هزینه سالمت را مردم پرداخت 
کنند که برای محقق شدن این امر باید بدنبال منابع پایدار باشیم.« 
وی اضافه کرد: »باوجود درخواست رئیس جمهور چرا برای پولی 
که متعلق به کارگر است صندوقی تشکیل نشده است؛ همه ما 
پیشگیری را بر درمان مقدم می دانیم اما پیشگیری نکردیم و از 
۴۰ میلیون بیمه شده تست نگرفتیم تا ببینیم مشکلی دارند یا نه.« 
عزیزی ادامه داد: »متاسفانه دیابت در جامعه ما بعد از ۵ سال 
شناخته می شود و اگر بیماری دیابت یک فرد به موقع تشخیص 
داده نشود و به چشم او آسیب بزند، ما مقصر هستیم.« عزیزی 
مشکل دوره پیشین سازمان بیمه سالمت را دریافت هشت هزار 
بانک ملت عنوان کرد و گفت:  اوراق مشارکت  تومان  میلیارد 
»این بیمه با سود آن ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکار می شود.« 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حضور همه نمایندگان از همه 
از  دهنده رضایت  نشان  را  معارفه  مراسم  این  در  فراکسیون ها 
معاونت پارلمانی وزارت بهداشت که مدیرعامل فعلی سازمان بیمه 
سالمت است، دانست و گفت: »کار خوب وزیر این است که در 
صدر بیمه سالمت یک غیرپزشک قرار داد؛ در کشورهای دیگر 
حتی وزیر را یک غیرپزشک می گذارند اما اینجا یک جراح را به 
سمت رئیس دانشگاه منصوب می کنند که از ۸ صبح تا ساعت ۲ 
کار جراحی دارد و بعد از آن هم دیگر نای نشستن روی صندلی 
ریاست خود را ندارد.« وی افزود: »به وزیر گفتم روسای دانشگاه 
پزشکی را غیرهیات علمی و حتی از دندانپزشکان، داروسازان 
و پزشکان عمومی انتخاب کند و این موضوع را هم در مجلس 
و هم در شورای عالی نظام پزشکی پیگیری خواهم کرد.« وی 
افزود: »وقتی به رییس دانشگاه زنگ می زنیم می گوید در اتاق 

عمل است و اینجا مردم هستند که ضرر می کنند.«
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