از جیــب ســه دهــک اول بــرای خدمــات
بســتری بــه  ۵درصــد و بــرای خدمــات
ســرپایی بــه  ۱۵درصــد کاهــش یافتــه
اســت .هویتبخشــی و تکریــم عملــی
حرفــه پرســتاری هــم دیگــر دســتاورد
دولــت در حــوزه ارتقــای وضعیــت عدالــت
ً
حتمــا میدانیــد کــه
در ســامت بــود.
قانــون تعرفهگــذاری خدمــات پرســتاری
 ۱۶ســال پیــش در مجلــس بــه تصویــب
رســیده و طــی همــه ایــن ســالها اجــرا
نشــده بــود .نهاییســازی ایــن تعرفههــا
و ابــاغ ارزش نســبی و ضریــب ریالــی آن
در ســال  ۱۴۰۱در دولــت ســیزدهم و حســب
تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب در آذرمــاه
 ۱۴۰۰صــورت گرفــت .بــر ایــن اســاس،
ســهم ســازمانهای بیمهگــر پایــه بــرای
بســته خدمــات و مراقبتهــای پرســتاری،
در بخــش بســتری و بســتری فوریتهــای
پزشــکی (اورژانــس)  ۹۰درصــد و در بخــش
ســرپایی  ۷۰درصــد تعییــن شــد.
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 - 2سیاســت و اقدامــات آتــی دولــت
در راســتای تحقــق گفتمــان عدالــت و
جمهوریــت در حــوزه بهداشــت و درمــان
چیســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه طــی چهــار دهه
گذشــته ،پیشــرفتهای قابلتوجهــی در
عرصــه ســامت کشــور بــه وجــود آمــده
اســت؛ دســتاوردهایی ماننــد کاهــش
مرگومیــر کــودکان ،کاهــش مرگومیــر
مــادران ،بهبــود وضعیــت دسترســی مــردم
بــه خدمــات بهداشــتی و درمــان و افزایش
امیــد بــه زندگــی کــه در نهایــت بــه
بهبــود وضعیــت شــاخصهای ســامت
انجامیــده اســت.
امــروز اگرچــه بــر تــداوم ایــن موفقیتها
تأکیــد داریــم ،امــا الزم اســت چالشهــای
در حــال ظهــور ایــن عرصــه هــم شــناخته و
بــرای رفــع آنهــا چارهاندیشــی شــود.
از چالشهایــی کــه در ســالهای اخیــر
توجــه خبــرگان و سیاســتگذاران ســامت و
حتــی خــارج از بخــش ســامت را بــه خود
جلــب کــرده ،نابرابریهــا و تفاوتهــای
ناشــی از گــذار بــه توســعه نامتــوازن در
نقــاط مختلــف جغرافیایــی ،دهکهــای
مختلــف درآمــدی و طبقــات اجتماعــی
حتــی در کشــورهای پیشــرفته جهــان
اســت کــه بــه هیچوجــه قابــل اغمــاض
نیســت.
بــر همیــن اســاس ،مهمتریــن سیاســت
دولــت مردمــی حضــرت آیتاللــه
رئیســی در حــوزه بهداشــت و درمــان،
محرومیتزدایــی و دسترســی آســان و
عادالنــه همگانی بــه خدمات ســامت و در
نتیجــه آن رضایتمنــدی دریافتکننــدگان
ایــن خدمــات تعریــف شــده اســت .البتــه
دســتیابی بــه ایــن سیاســت کالن لــوازم و
مقدماتــی دارد .از جملــه ایــن لــوازم ،تحقق
عدالــت آموزشــی ،درمانــی و پژوهشــی در
عرصــه علوم پزشــکی ،بازســازی و گســترش
نظــام شــبکه بهداشــت و درمــان ،تغییــر
رویکــرد نظــام ســامت از درمانمحــوری
بــه پیشــگیری محــوری ،حرکــت بــه ســوی
خوداتکایــی در تأمیــن دارو ،واکســن و
تجهیــزات پزشــکی بــه واســطه حمایــت
هدفمنــد از شــرکتهای دانشبنیــان و

از اقدامات آتی وزارت بهداشت
که میتواند بخش مهمی از این
سیاست کالن را تحقق ببخشد،
عالوه بر گسترش زیرساختهای
سالمت ،افزایش ظرفیت جذب
دانشجوی پزشکی است که امسال
به میزان  ۲۰درصد محقق شد .این
ً
عمدتا به مناطق محروم
 ۲۰درصد
اختصاص پیدا میکند و میتواند
بخشی از نارساییها را حل کند

ســرانجام توزیــع متــوازن و عادالنــه نیــروی
انســانی در بخــش ســامت اســت .در کنار
ایــن پیشنیازهــا ،پیشــگیری و مبــارزه
بــا فســاد و تعــارض منافــع در نظــام
ســامت و همیــن طــور کاهــش خدمــات
کاذب و القایــی ،گســترش پوشــش و
توســعه حداکثــری بیمــه پایــه ســامت،
ارتقــای کمــی و کیفــی نظــام آمــوزش
علــوم پزشــکی بــا اهتمــام بــه نیازســنجی
و پاســخگویی مســتمر بــه اولویتهــای
جامعــه ،تأمیــن منابــع پایــدار در حــوزه
ســامت و تجدید ســاختار وزارت بهداشــت
و دانشــگاههای علــوم پزشــکی ،از جملــه
پیششــرطهای تحقــق سیاســت دولــت

در بخــش بهداشــت و درمــان یعنــی
دسترســی آســان ،همگانــی و عادالنــه بــه
خدمــات ســامت شــمرده میشــود.
از اقدامــات آتــی وزارت بهداشــت
کــه میتوانــد بخــش مهمــی از ایــن
سیاســت کالن را تحقــق ببخشــد ،عــاوه
بــر گســترش زیرســاختهای ســامت،
افزایــش ظرفیــت جــذب دانشــجوی
پزشــکی اســت کــه امســال بــه میــزان
 ۲۰درصــد محقــق شــد .ایــن  ۲۰درصــد
ً
عمدتــا بــه مناطــق محــروم اختصــاص

پیــدا میکنــد و میتوانــد بخشــی از
نارســاییها را حــل کنــد.
بــرای افزایــش ســهمیه جــذب دســتیاران
رشــتههای تخصصــی بومــی هــم
امســال بــرای اولیــن بــار بــه دانشــگاهها
اختیــار داده شــد تــا از مناطــق محــروم
دســتیاران بومــی بگیرنــد .بومــی بــودن
ایــن دســتیاران موجــب مانــدگاری آنهــا
در مناطــق محــروم خواهــد شــد و ایــن
یکــی از مهمتریــن مشــکالت را حــل
خواهــد کــرد .یکــی از مشــکالت مــا در
مناطــق محــروم بحث مانــدگاری پزشــکان
متخصــص اســت ،بــر همیــن اســاس هفته
گذشــته در شــورای حقــوق و دســتمزد برای
اولیــن بــار تصویــب کردیــم ســقف کارانــه
دریافتــی نیــروی انســانی مناطــق محــروم
برداشــته شــود .ایــن موضــوع موجــب
جــذب و مانــدگاری متخصصــان در مناطق
محــروم خواهــد شــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه صــرف اعــزام
نیروهــای طرحــی بــه مناطــق محــروم،
مشــکل ایــن مناطــق را حــل نمیکنــد؛
چــون نیروهــای طرحــی ،یکــی دو ســال
در مناطــق محــروم میماننــد و ســپس
ایــن مناطــق را تــرک میکننــد ،امــا
بومیهــا ،مانــدگار میشــوند.
اقــدام مهــم دیگــری کــه بــرای افزایــش

