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از سـهم  انتقـاد  بـا  پزشـکی  نظـام  رئیـس کل سـازمان 
ناعادالنـه و نامتـوازن وزارت بهداشـت و نظـام پزشـکی در 
شـورای عالـی بیمـه بـه عنـوان ارائـه دهنـدگان خدمـات، 
گفـت: از آن جایـی کـه هـر نـوع تغییـر تعرفـه ای بـا بـن 
بسـت مواجـه مـی شـود، نـه تنهـا موجـب رنجـش خاطر 
ماسـت بلکـه مـا را بـا چالـش جـدی روبـرو کـرده اسـت.

دکتـر علیرضـا زالـی بـا بیان اینکـه  بودجه سـنواتی تجلی 
نـگاه دولـت بـه نظـام سـامت در سـال آتـی خواهـد بود، 
اظهـار داشـت: تعریـف بودجـه سـال آینـده نیـز در بخش 
منابـع عمومـی کشـور هرچـه پایدارتـر و با ثبات بیشـتری 

همـراه باشـد، منطقـی تر خواهـد بود.
رئیـس کل سـازمان نظام پزشـکی با اشـاره بـه تاخیرهای 
چنـد ماهـه در پرداخت مطالبات پزشـکان و بیمارسـتان ها 
و همچنیـن نارضایتـی به وجود آمده میان جامعه پزشـکی 
گفـت: در آسـتانه سـال 9۵ اعـام می کنیـم کـه حجت بر 
بیمه ها تمام شـدنی اسـت و بایـد منابع خود را برای سـال 
9۵ طراحـی کننـد و بـرای تامیـن منابع خود در سـال 9۵ 

تـاش کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال هـم آوایـی کـه از بیمه هـا 
می شـنویم مبنـی بـر عـدم رشـد تعرفه هـای 9۵ اسـت، 
تصریـح کـرد: مـا بـه شـدت ایـن موضـوع را محکـوم مـی 
کنیـم. اگـر مسـیر غلط گذشـته ادامـه یابد، نتیجـه ای جز 
گسـترش زیرمیـزی و نارضایتی جامعه پزشـکی بـه دنبال 

داشـت. نخواهد 
زالـی بـا عنـوان اینکـه چالـش موجـود در حـوزه سـامت 
بـا تاخیـر پرداخـت بیمه هـا بـه شـدت عمیـق تـر خواهد 
شـد، خاطرنشـان کرد: اگر تعرفه ها در سـال 9۵ به صورت 
منطقـی رشـد نکـرده و در زمـان مقـرر نیـز اعـام نشـود،  

سـناریوی تلـخ سـالهای گذشـته مجـددا تکرار می شـود.

تخصیـص اعتبـارات در حوزه سـامت، سـهم پایینـی را به 
خـود اختصاص داده اسـت

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتفاده از منابع نسـبتا شـناور و 
مواجـی ماننـد مالیـات بـر ارزش افـزوده ایـن خطـر رادارد 
کـه در زمـان مناسـب بودجـه هـا واصـل و به انـدازه کافی 
محقق نشـود، ابراز داشـت: تخصیص اعتبارات سـال جاری 
در حـوزه سـامت اگـر چـه در میـان اکثـر دسـتگاه هـای 
اداری و اجرایـی از سـهم باالتـری برخـودار بـود امـا عموما 

سـهم پایینـی را بـه خـود اختصـاص داده بود.
تاخير پرداخت ها

رئیـس کل سـازمان نظـام پزشـکی افـزود: در حـال حاضر 
در  تاخیـر  پزشـکی  جامعـه  منظـر  از  نگرانـی  بیشـترین 
نظـام  تحـول  طـرح  آغـاز  در  هرچنـد  پرداخت هاسـت. 
سـامت بـا بـاز شـدن پنجره هـا و منافـذ اقتصـادی قابـل 
نظـام  حقوقـی  و  حقیقـی  موسسـات  توانسـتیم  توجـه، 
سـامت را چـه در بخـش دولتی و چـه در بخش خصوصی 
تـا حـد زیادی بـا مجموعـه فرایندهـای جدید آشـنا کنیم 
امـا متاسـفانه بعـد از مدتـی مجـددا بـا رکـود و تاخیـر در 

پرداخت هـا روبـرو شـدیم.
وی بـا گایـه از اینکـه تجمیـع بیمـه هـا در قانون توسـعه 
پنجـم به عنوان سـازو کاری در بسـته سـامت قانون گذار 
عما محقق نشـده اسـت، اظهار داشـت: این مهـم با ایجاد 
یـک سیاسـت گـذاری و وحـدت رویـه در منابـع بیمه ای 
کشـور در حـوزه پایـه  محقـق خواهد شـد امـا از آن جایی 
کـه در بیمـه هـای پایه با سـایق متفـاوت اجرایـی مواجه 
هسـتیم، آسـیب بسـیاری را به این مهم وارد آورده اسـت.
بـه گفتـه زالـی انسـجام و تجمیـع  بیمـه هـا بـر مبنـای 
سیاسـت مشـترک شـاید نظـر اول قانـون گـذار اسـت و با 
ایـن کار چـون منابـع بیمـه ای به شـکل متمرکـز، همگرا 

انتقاد رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 

سهم ناعادالنه وزارت بهداشت 
و نظام پزشکی در شورای عالی بیمه

رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
با گالیه از اینکه دست برتر 
در شورای عالی بیمه، وزارت 
بهداشت و نظام پزشکی نیستند، 
خاطرنشان کرد: یعنی از نظر 
آرا و توزیع آن، سهم بیشتر در 
اختیار سازمانهای بیمه گر پایه 
است و ما به عنوان ارائه کنندگان 
خدمات، حداقل آرا را دارا هستیم 
و به همین علت بسیاری از 
برنامه های ما در تعرفه ها با 
چالش جدی در شورای عالی 
بیمه روبرو است

جایگاه بیمه
فصل سوم
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و هدفمنـد، قابلیـت بازتوزیـع را دارد، مـی توانـد منجـر به 
صرفـه جویـی در منابـع و مصـرف بهینـه آن  شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجه بـه متـن قانـون، تجمیع 
بیمـه هـا بایـد محقـق شـود، تصریـح کـرد: مگـر آن کـه 
قانونگـذار در برنامه ششـم توسـعه، نگاهی متفـاوت به این 

موضوع داشـته باشـد.
 بيشترين موضوع اختالف در تجميع بيمه ها

 محل استقرار آن است
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بیشـترین موضـوع اختـاف در 
تجمیـع بیمـه هـا، محـل اسـقرار آن اسـت، اظهار داشـت: 
اینکـه ایـن محـل در کدامیـک از وزارتخانه های بهداشـت 
یـا رفاه باشـد، چالش بسـیاری را از نظر کارشناسـی ایجاد 

اسـت. کرده 
و  بهداشـت  وزارت  در  مسـتقر  همـکاران  داد:  ادامـه  وی 
جامعـه پزشـکی بـه علـت حجـم قابـل توجـه دیرکـرد در 
پرداخـت مطالبـات توسـط بیمـه هـا گایه های بسـیاری 
دارنـد و عمـا شـیرینی تغییـرات تعرفـه ای نـه در بخش 
دولتـی و نـه در خصوصـی محقـق نشـده  و بسـیاری از 
بیمارسـتانهای دولتـی بیـن ۵ تـا ۷  مـاه کسـری جـدی و 

دارند. مطالبـات 
زالـی در ادامـه گفـت: بیـش از ۷۰ درصـد اتـکای منابـع 
مالـی بیمارسـتان های خصوصـی بـه منابع بیمـه تکمیلی 
اسـت و در صورتـی کـه این منابع به موقع پرداخت نشـود، 
بیمارسـتان ها قطعـا دچـار مشـکل می شـوند. بـه همیـن 
دلیـل اسـت کـه امـروز بـا موجـی از نارضایتـی پزشـکان 
روبـرو هسـتیم. البتـه این سـناریو در بخـش دولتی خیلی 
تلـخ تـر اسـت بـه طـوری کـه بسـیاری از اعضـای هیئت 
علمـی دانشـگاه ها را سـراغ دارم کـه در اسـتمرار زندگـی 
روزمـره خـود دچـار مشـکل شـدند. از طرف دیگـر مالیات 
جامعـه پزشـکی را نیـز از ۱۰ درصد بـه ۲۰ درصد افزایش 

داده اند.
 نظام سالمت سالهاست که از زخم کهنه کاهش 

اعتبارات رنج می برد
بـه گفتـه وی نظام سـامت سالهاسـت کـه از زخـم کهنه 
کاهـش اعتبـارات رنج می بـرد و قیمت تمام شـده خدمات 
در بخـش دولتـی و خصوصـی هیچـگاه در طول ۲۰ سـال 
گذشـته محقـق نشـده اسـت. همچنیـن تاخیـر در اعـام 
تعرفه هـای دولتـی و خصوصـی بـه شـدت اقتصـاد ایـن 

بخشـها را تحـت الشـعاع قرار داده اسـت.
زالـی افـزود: امـروز اگر از تاخیـر چند ماهـه در بازپرداخت 
مطالبـات دولتـی نگرانیـم بـه خاطـر آن اسـت کـه امکان 
تحمـل ایـن وضعیـت بـه هیـچ عنـوان در بخـش دولتـی 
وجـود نـدارد چـرا کـه بیمارسـتان های دولتـی وارد طـرح 
تحـول شـدند که با کسـری قابـل توجه نقدینگـی و تاخیر 
در پرداخت هـا روبـرو بودنـد. البتـه داروخانه های مـا نیز به 

صـورت جـدی در بحـث بازپرداخت هـا مشـکل دارند.
وی در خصـوص کسـورات بیمـه ای گفـت: بحث کسـورات 
در بخـش دولتـی و خصوصـی متاسـفانه بـه صـورت قابل 
توجهـی اسـناد را دچـار مشـکل می کنـد. اسـنادی کـه از 
بیمارسـتان های دولتـی و خصوصـی بـه بیمه هـای پایـه 
و تکمیلـی ارسـال می شـود بـه شـدت دسـتخوش تغییـر 
و  کـرده  ناراحـت  را  پزشـکان  امـر  همیـن  و  می شـوند 

موجبـات عصبانیـت آنهـا را فراهـم آورده اسـت.

رئیـس کل سـازمان نظـام پزشـکی بـه همراهـی جامعـه 
پزشـکی بـا وجـود تاخیرهـای چنـد ماهـه در پرداخـت 
مطالباتشـان اشـاره کرد و افزود: جا دارد از جامعه پزشـکی 
تشـکر کنم. بـرای آنکـه بیمه های پایـه و تکمیلـی بتوانند 
خـود را به نظام نوین تعرفه ای برسـانند، در سـال گذشـته 

جامعـه پزشـکی همراهی بسـیار خوبـی کردند.
بيمه ها همچنان به بيمارستان ها 

و پزشكان بدهكارند
وی اضافـه کـرد: در سـال گذشـته مـا بـه نیابـت از جامعه 
پزشـکی چنـد مـاه اجـرای تعرفه هـا را متوقـف کردیـم تا 
بیمه هـا بتواننـد خـود را بـه ایـن مسـیر برسـانند. هرچند 
اصـاح تعرفه هـا نهایتا آبان ماه سـال گذشـته اتفـاق افتاد 
و مـا بـه منظـور رسـیدن بیمـه ها به ایـن مسـیر، تعرفه ها 
را ابتـدای سـال اعـام نکردیـم، امـا بـاز هـم شـاهدیم که 

بیمه هـا بـه بیمارسـتان ها و پزشـکان بدهکارنـد.
زالـی افـزود: این پذیرفتنی نیسـت که بیمه هـا بگویند پول 
نداریـم و بـه همیـن دلیل حـق پزشـکان را نمی دهیم. اگر 
امـروز بیمه ها مشـکل نقدینگـی دارند، وظیفه شـان اقتضا 
می کـرد کـه برونـد و برای سـال 9۴ منابـع الزم را طراحی 
کننـد. ایـن مبحـث به اعتقـاد ما حـق الناس اسـت؛ امروز 

حق الناس جامعه پزشـکی مخدوش شـده اسـت.
بـه گفتـه وی در زمانی که دبیرخانه شـورای عالی بیمه در 
وزارت بهداشـت مسـتقر بود، از نظر بروکراسـی کار سـبک 
تـر و سیاسـت گـذاری در یـک جا صورت مـی گرفت البته 
در حـال حاضـر با شـرایط حاکـم و متفاوت بـر وزارت رفاه 
و سـازمان هـای بیمـه گر پایه هـم وزیر رفاه و هم روسـای 
بیمـه های پایـه افکار مترقی داشـته و عاقه مند هسـتند 
کـه بـه تعرفه هـا کمک بیشـتری کننـد اما کمبـود منابع 

تـا حـدی از تحقق منویـات آن ها جلوگیری کرده اسـت.
فرآيند قانون تجميع بيمه ها درون ظرفيت هيات 

وزيران قابليت تحقق دارد
زالـی بـا عنـوان اینکـه  فرآینـد قانـون تجمیـع بیمـه هـا 
درون ظرفیـت هیـات وزیـران قابلیـت تحقـق دارد، افزود: 
پش بینـی مـن آن اسـت کـه در قانـون توسـعه ششـم بـر 
آن ابـرام شـود ایـن در حالـی اسـت کـه در احکام توسـعه 
برنامه های توسـعه کشـور کـه اخیرا توسـط رئیس جمهور 
بـه رئیـس مجلـس تقدیـم شـده چنیـن مـوردی وجـود 

ندارد.
وی ادامـه داد: بایـد دیـد کارگـروه هایـی کـه در تدویـن 
برنامـه ششـم فعـال هسـتند چگونـه عمـل می کننـد اما 
بـه نظـر مـن جامعه پزشـکی از تجمیـع بیمه ها مشـروط 
بـر اینکـه اعتبـارات سـریع تـر واصـل شـود و پرداخت ها 
صـورت گیـرد، موافـق هسـتند امـا اگـر نتیجـه تجمیـع 
بیمه هـا بـاز همیـن فراینـد در بحـث مطالبـات باشـد، بـه 
تبـع رضایـت خاطـر آن هـا  را بـه همـراه نخواهد داشـت.
رئیـس کل سـازمان نظام پزشـکی با گایه از اینکه دسـت 
نظـام  و  بهداشـت  وزارت  بیمـه،  عالـی  برتـر در شـورای 
پزشـکی نیسـتند، خاطرنشـان کـرد: یعنـی از نظـر آرا و 
توزیـع آن، سـهم بیشـتر در اختیـار سـازمانهای بیمـه گر 
پایه اسـت و مـا به عنـوان ارائه کنندگان خدمـات، حداقل 
آرا را دارا هسـتیم و به همین علت بسـیاری از برنامه های 
مـا در تعرفـه هـا بـا چالش جـدی در شـورای عالـی بیمه 

اسـت. روبرو 

در زمانی که دبیرخانه شورای 
عالی بیمه در وزارت بهداشت 
مستقر بود، از نظر بروکراسی 
کار سبك تر و سیاست گذاری در 
یك جا صورت می گرفت


