
معاون بهداشت وزارت بهداشت :

»هدف  گفت:  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
وزارت بهداشت به هیچ وجه کاهش خدمات نیست 
بلکه اعتقاد بر این است که باید خدمات با کیفیت 
ارائه کنیم و از القای خدمات بیهوده و هزینه زا در 
بیماران هزینه زیادی  باعث شود  بیمارستان ها که 

پرداخت کنند، جلوگیری شود.
به گزارش سپید به نقل از وب دا، علیرضا رئیسی 
پنج  منطقه  تحول سالمت کالن  ستاد  نشست  در 
کشور با حضور روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی کالن منطقه پنج کشور، افزود: »در 
راستای استاندارد سازی و ارتقای کیفیت خدمات 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، رویکردی بسیار جدی 
در وزارت بهداشت وجود دارد که با تشکیل ستاد 
طرح تحول نظام سالمت، کارها پیگیری می شود و 
مشابه کارهایی که در وزارت بهداشت سیاستگذاری 
می شود، در کالن منطقه های کشور نیز پیگیری و 
دنبال می شود که یکی از آنها کالن منطقه پنج با 
مرکزیت و محوریت شیراز است.« وی با اشاره به 
برگزاری نشست های مختلف در این زمینه، اقدامات 
موثر در زمینه استانداردسازی و ارتقای کیفیت را 
نمونه ای از ثمربخشی این تالش ها و ایده ها برشمرد 
که در سطح کالن منطقه پنج بسیار برجسته بوده و 
به عنوان الگو انتخاب شده و در حال پیگیری است.
محوریت  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
نشست کالن منطقه پنج را ارائه گزارش عملکرد 
دانشگاه ها و دانشکده های کالن منطقه پنج کشور 
با دو موضوع محورهای ابالغی از سوی وزارت 
ابتکارات حاصل  و  نوآوری  و همچنین  بهداشت 

از اصالح فرآیندهای حوزه درمان دانشگاه های این 
کالن منطقه عنوان کرد و گفت: »دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز یکی از دانشگاه های پیشرو در این زمینه است 
و بسیاری از اقداماتی که در دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز انجام شده، در سطح کالن منطقه پنج از سوی 

سایر دانشگاه ها دنبال می شود.« 
رییسی تاکید کرد: »هدف وزارت بهداشت به هیچ 
وجه کاهش خدمات نیست بلکه اعتقاد بر این است 
که باید خدمات با کیفیت ارائه کنیم و از القای خدمات 

بیهوده و هزینه زا در بیمارستان ها که باعث شود بیماران 
هزینه زیادی پرداخت کنند، جلوگیری شود. همچنین 
و  بیمارستان ها  دانشگاه ها،  پرداختی  هزینه های  باید 
بیمه ها مدیریت شده و از منابع سالمت محافظت شود. 
این منبع محدودی است که باید به بهترین شکل برای 
افراد مستحق، به شکل درست و به جا استفاده شود.« 
»بحث  افزود:  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
همه  شامل  هزینه ها  کنترل  و  منابع  در  صرفه جویی 
حوزه ها است که یکی از آنها حوزه درمان است، اما 

در حوزه های دیگر مانند بهداشت، آموزش، پژوهش، 
نیروی انسانی، کارکنان، پشتیبانی و حوزه صرفه جویی 
در انرژی مانند برق و آب نیز مورد بحث قرار می گیرد. 
پیشنهادهای مختلفی وجود دارد که بتوانیم با کمک 
بخش خصوصی و مشارکت مردم و نیک اندیشان از 

همه ظرفیت ها استفاده کنیم.« 
وی با بیان شاخص ترین مصوبات چهارمین نشست 
پنج کشور، گفت:  منطقه  ستاد تحول سالمت کالن 
»مقرر شد تا برای ارتقای کیفیت سیستم الکترونیک 

بیمارستانی )HIS( تالش و برای برقراری ارتباط 
HIS استان ها با یکدیگر در آینده، برنامه ریزی کنیم تا 
با انجام این کار ضمن اینکه سرعت و کیفیت خدمات 
باال می رود، کاهش هزینه های بیمار و راحتی بیمار 

را نیز به همراه دارد.« 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این 
نشست با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در 
دانشگاه و کالن منطقه پنج کشور در زمینه اجرای 
طرح تحول سالمت به ویژه مدیریت هزینه ها گفت: 
»از راهکارهای مناسبی که در زمینه کنترل هزینه ها 
و صرفه جویی در منابع حتی از خارج از سیستم 

دانشگاه ارائه می شود، استقبال می کنیم.« 
علی بهادر افزود: »در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
با وجود تمام مسائل هزینه ای، پرداخت ها به صورت 
منظم انجام می شود و تالش و مدیریت افراد در 
راستای صرفه جویی در هزینه ها قابل مشاهده است.« 
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه 
موضوع کنترل و صرفه جویی در هزینه ها بیشتر در 
بیمارستان ها اجرا شده است، ادامه داد: »مداخالت 
در زمینه کنترل و کاهش هزینه ها می تواند عالوه 
بر بیمارستان ها در سایر زمینه ها مانند نیروی انسانی 
در ابعاد مختلف نیز انجام شود تا به صرفه جویی 
باید  در هزینه ها منجر شود، برای کنترل هزینه ها 

تمامی جوانب در نظر گرفته شود.« 
در  نشست ها  این  ثمربخشی  به  نسبت   بهادر 
مدیریت صحیح هزینه ها و دستاورد حاصل از آن 
که ارتقای خدمات رسانی به مردم جامعه است، ابراز 
امیدواری کرد و گفت: »دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور باید به هم نزدیک باشند. در سراسر کشور به 
شکل های مختلف با نیروهای متفاوت و ماموریت های 
مختلف روبه رو هستیم که اگر ساماندهی شده و شیوه های 
صرفه جویی در هزینه ها در دانشگاه های مختلف به 
یک صورت اجرا شود، کنترل بهتر هزینه ها را به همراه 
دارد.« در ادامه این جلسه، نتایج پایش های انجام شده 
از سوی کارشناسان وزارت بهداشت و اقدامات انجام 
شده از سوی دانشگاه ها و دانشکده های کالن منطقه 

پنج کشور، ارائه شد.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس 
از گذشت چهار سال از اجرای طرح تحول سالمت، 
در مطالعه ای به بررسی دستاوردها و چالش های طرح 

تحول نظام سالمت ایران پرداختند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، تمام فعالیت هایی 
که با هدف ارتقاء و حفظ سطح سالمت انجام می گیرد 
به عنوان »نظام سالمت« شناخته می شوند و همه  
سازمان ها، موسسات و منابعی که در جهت ارتقاء و 
حفظ سالمت افراد خدمات ارائه می کنند، نظام سالمت 
را شکل می دهند. اهداف اصلی تمام نظام های سالمت، 
ارتقای سالمت جامعه، تامین و توزیع عادالنه منابع 
و رضایت بیماران است. اصالحات نظام سالمت در 
دهه های گذشته در کشورهای زیادی با وضعیت های 

اقتصادی اجتماعی مختلف اجرا شده است.
در ایران نیز پیش از آغاز طرح تحول نظام سالمت، 
اشکاالت قابل مالحظه ای در حوزه بهداشت و درمان 
کشور وجود داشت. طبق داده های مرکز آمار ایران، 
سهم مردم در پرداخت هزینه های مرتبط با خدمات 
نظام سالمت در سال ۱۳۸۹ حدود ۵۸ درصد بود 
که پس از تزریق ۲۰۰۰ میلیارد ریال مازاد اعتبارات 
باقی مانده از هدفمندی یارانه ها به بخش سالمت، این 

شاخص به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲رسیده بود. 
به عالوه در بخش قابل توجهی از مراکز بیمارستانی، 
همراهان بیماران برای خرید برخی از اقالم دارویی یا 
لوازم پزشکی مورد نیاز و انجام بسیاری از آزمایشات 
به خارج از بیمارستان هدایت می شدند که این خود 
عالوه بر نارضایتی بیماران، منجر به افزایش پرداخت 
از جیب بیماران می شد. از طرفی از نظر پزشکان 
مقدار تعرفه های خدمات پایین بود و این امر توجیهی 
برای اخذ وجوه غیر رسمی )زیر میزی( از مردم از 

سوی برخی پزشکان شده بود.
طرح تحول نظام سالمت از اردیبهشت ۱۳۹۳ با 
دو هدف اصلی افزایش دسترسی و افزایش عدالت 
در ارائه  کاالها و خدمات سالمت، آغاز و دستورالعمل 
آن به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ 
شد. با اجرای این طرح، عالوه بر محافظت مالی 
از مردم در برابر هزینه های سالمت، ارتقای کیفیت 
خدمات درمانی در بخش های بستری بیمارستان های 

دولتی مد نظر قرار گرفت.
اهداف این طرح به ترتیب در چهار گام »بهبود 
دسترسی، استطاعت پذیری و کیفیت درمان«، »توسعه 
خود مراقبتی«، »واقعی سازی تعرفه ها« و »تحول در 

آموزش پزشکی«   پیگیری شد.
در همین راستا و پس از گذشت چهار سال از 
به اجرا در آمدن طرح تحول نظام سالمت ایران، 
دکتر حمیدرضا راسخ دانشیار دانشکده  داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همکارانش در 
مطالعه ای نظر خبرگان حوزه  سالمت را در مورد نکات 
قوت و ضعف این طرح، مورد بررسی قرار دادند.

در این بررسی با ۱۷ نفر از خبرگان بخش های 
مختلف  بخش های  شامل  سالمت  حوزه   مختلف 
دانشگاهی،  حاکمیتی و سیاست گذاری، مدیریتی، 
بیمه، پزشکان، صنعت و تجارت و سازمان های مردم 
نهاد، با میانگین تجربه  کاری ۳.۹  سال، جهت استخراج 
نقاط قوت و ضعف طرح تحول نظام سالمت مصاحبه 
انجام شد. در تحلیل نتایج این طرح، مشخص شد 
که »کاهش پرداخت های مردمی در بخش بستری 
دولتی«، »کاهش تعداد افراد فاقد بیمه«، »حفاظت از 
بیماران آسیب پذیر«، »توسعه  زایمان طبیعی«، »ارتقای 
دارایی های مشهود حوزه  سالمت« و »بهبود دسترسی 

به خدمات تخصصی«، از آثار مثبت طرح بودند.
همچنین »افزایش تقاضای القایی«، »افزایش کل 
مراکز  مراجعات  بار  »افزایش  درمانی«،  هزینه های 

دولتی«، »افزایش سهم هزینه های سالمت از سبد 
هزینه  خانوار«، »افزایش نارضایتی کادرهای درمانی به 
دنبال بی عدالتی در پرداخت ها« و »افزایش اختالالت 
در زنجیره  تامین دارو«، به عنوان آثار منفی طرح 

شناسایی شدند.
به عالوه عدم انجام مطالعات امکان سنجی، عدم 
با  مغایرت  طرح،  ادامه  برای  پایدار  منابع  وجود 
سیاست های باالدستی، تضاد منافع در سیاست گذاری، 
اولویت درمان بر پیشگیری، مدیریت ناکارآمد منابع 
انسانی و پایین بودن اثربخشی سیاست ها به عنوان 

چالش های اصلی طرح شناسایی شدند.
رغم  »به  همکارانش  و  راسخ  دکتر  گفته   به 
عدم  و  یکپارچگی  عدم  طرح،  دستاوردهای 
برخورداری از منطق صحیح اقتصادی مانع تحّقق 
اهداف نهایی طرح شده و با گذشت زمان برخی 
از آثار مثبت آن که با صرف منابع زیادی به دست 
آمده بودند، روند معکوس به خود گرفته که نیاز 

به بازبینی دارند.«
نتایج این پژوهش در آخرین شماره  دوماهنامه  
»پایش« وابسته به پژوهشکده  علوم بهداشتی جهاد 

دانشگاهی، منتشر شده است.

برخی  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
به  منتسب  و  نامتعارف  زیبایی  جراحی  اعمال 
زییایی  جراحی  اعمال  »تعداد  گفت:  حیوانات 
نامتعارف در کشور ما نسبت به اکثر کشورهای 

دنیا بیشتر است.« 
به گزارش وبدا، ایرج حریرچی با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: »متاسفم که برخی از همکاران 
ما برخی اعمال جراحی زیبایی نامتعارف را انجام 

می دهند که مالک قانونی، علمی و اخالقی برای 
آنها وجود ندارد.« 

کمتر  و  محروم  مناطق  در  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه یافته کشور مجبور هستیم از پزشکان خیّر 
افزود:  کنیم،  استفاده  اعمال جراحی  برخی  برای 
انجام اعمال  »انتظار داریم که همکاران ما بجای 
غیرضروری به خدمت رسانی به مردم کشور در 

بپردازند.« مناطق محروم 

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون   
زیبایی  جراحی  اعمال  برخی  قانونی  مالحظات 
تشدید  »مجازات های  کرد:  خاطرنشان  نامتعارف 
شده و مضاعف برای بروز عوارض اعمال جراحی 
زیبایی وجود دارد و از برخی انجمن های علمی 
پزشکی نیز درخواست کرده ایم که با مواردی که 
مطابق با اخالق و موازین علمی و قانونی نیست، 

حتما برخورد شود.«

بنیادی اعالم کرد

سوئیس رابط دارویی ایران برای 
تبادل داروهای مورد نیاز به کشور

بهداشت  کمیسیون  عضو 
بیان  با  مجلس  درمان  و 
برای  سوئیس  کشور  اینکه 
در  همیاری  و  کمک رسانی 
با کشورمان  دارویی  تبادالت 
اعالم آمادگی کرده است، گفت: 
شرکت های  از  نقدی  »خرید 
صنعت  در  معضلی  خارجی 

داروسازی کشور است.«
بهروز  بنیادی درباره شرایط 
صنعت داروسازی کشورمان در زمان تحریم ها  برعلیه جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: »کشور سوئیس در شرایطی که تحریم ها 
بر علیه کشورمان در جریان  است ، به عنوان تولید کننده دارو  و 
رابط با کشورهای خاص برای تامین دارو، بیماران ایرانی اعالم 

آمادگی کرده است.«
 

اهمیت تسریع مبادالت  بانکی  در تامین  دارو
 نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح کرد: »مواد اولیه برخی 
از داروهای مورد نیاز بیماران ازخارج کشور تامین می شود و از 
همین رو یکی از مشکالت مهم که هم اکنون صنعت دارو با آن 
روبه رو است، تبادالت مالی در بحث واردات و صادرات است.«
خارجی  شرکت های  از  نقدی  خرید  اینکه  بیان  با  بنیادی   
دارو  نقد  »خرید  افزود:  است  داروسازی  صنعت  در  معضلی 
نیازمند سرمایه است واین موضوعات دست به دست هم داده 
است تا عالوه بر واردات، داروهای داخلی نیز در چرخه تولید 

با مشکل روبرو شوند.«
 وی ادامه داد: »نحوه تخصیص ارز، آزادسازی دارو از  گمرک  
از دغدغه های اساسی برای تامین مواد اولیه دارو است  و این 
از سوی دولت  راستای  این  در  بخشنامه های  البته  در حالی  که  
ابالغ شده است که تا میزانی این روند را بهبود بخشیده است.«
 عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه کشور 
با  دارویی  تبادالت  در  همیاری  و  رسانی   برای کمک  سوئیس 
کشورمان اعالم آمادگی کرده است، گفت: »ایجاد تقاضای کاذب 
دارو نیز بازار دارو وارد مشکالت می کند بنابراین نبایداجازه داد ، 

استرس کمبود دارو در داروی خاصی  در کشور نهادینه شود.«

سلیمی تاکید کرد

ارزانی عمل های جراحی مزیتی 
برای حضور توریست های خارجی

دهم  درمجلس  مردم  نماینده 
با بیان اینکه ارزانی عمل های 
مزیتی  کشورمان  در  جراحی 
توریست های  حضور  برای 
خارجی در حوزه گردشگری 
سالمت تلقی می شود، گفت: 
»توقف عملکرد مراکز غیرمجاز 
در حیطه امور درمانی و زیبایی 
سالمت  از  پاسداری  برای 

شهروندان الزامی است.«
اصغر سلیمی درباره وضعیت حضور  بیماران خارجی در حوزه 
درمان در کشور، گفت: »سرمایه گذاری برای ورود بیماران خارجی 
در حوزه درمان، دروازه اقتصادی مثبت را به روی ما باز می کند 
بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در  جذب 
بیماران  خارجی در قالب توریست بسیار می تواند رونق مناسبی 

را نصیب حوزه سالمت کشور بکند.«

امور درمانی  در مراکز غیر تخصصی از جمله آرایشگاه ها  
متوقف شود

 نماینده مردم سمیرم در مجلس   تصریح کرد: »امور درمانی  در 
مراکز غیر تخصصی از  جمله آرایشگاه ها متوقف شود و فعالیت در 
این حیطه تنها با مجوز وزارت بهداشت و درمان  امکان پذیر است 
زیرا  امور درمانی و زیبا شناسی  تنها باید زیر نظر متخصصین و 
پزشکان کاردان  عملیاتی شود و این در حالی است که سالمت 

بیماران از  هرمسئله ای  باالتر است.«
زیبایی در کشور  »ارزانی هزینه های جراحی  افزود:  سلیمی 
از  درمان  برای  توریست ها   از  بسیاری  شود،  موجب  می تواند 
سرتاسر جهان  به کشورمان دعوت شوند تا بتوان اقتصاد حوزه 
پزشکی و درمانی را نیز تقویت کرد و این در حالی است که در 
کشور نیز نباید جراحی  در مراکز غیر استاندارد  زیر نظر  وزارت 

بهداشت و درمان  عملیاتی  شود .«
بیان  با  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  سخنگوی 
اینکه ارزانی عمل های جراحی مزیتی برای حضور  توریست های 
خارجی در  حوزه گردشگری سالمت تلقی می شود یادآورشد: 
»توقف عملکرد مراکز غیر مجاز در حیطه  امور درمانی و زیبایی 

برای  سالمت شهروندان  الزامی است.«

خانه ملت

   هدف وزارت بهداشت کاهش خدمات نیست
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توسط پژوهشگران ایرانی بررسی شد

نقاط قوت و ضعف طرح تحول نظام سالمت

سخنگوی وزارت بهداشت: 

 تعداد اعمال جراحی زیبایی نامتعارف در کشور زیاد است


