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  خصوصی سازی بھداشت ھمگام با آموزش خصوصیۀسرطان کشند
  درصد است٧٠سھم مردم ايران از بيمه درمان 

 درصدی ھا و پياده سازی الگو و ٩٩برنامه ھای خصوصی سازی در ايران در راستای جھانی سازی فقر شروع 

گردد که به سياست ھای تعديل اقتصادی صندوق بين المللی پول و بانک جھانی، به دوران ھاشمی رفسنجانی برمی

 خصوصی سازی يا خودمانی ھای اقتصادی کشور تحت عنواندوران سازندگی شھرت دارد، دورانی که زيرساخت

يا به نزديکان قدرت می رسيد و تحت عنوان سازندگی و خصوصی سازی واگذار و ) سپاه (سازی به نيروھای نظامی 

کارخانجات در ابعاد وسيعی بسته می شد و .)  که  ھمچنان در دولت ھای بعدی نيز ادامه يافتئیسياست ھا(. حراج شد

ھای اصلی اقتصاد در زير ساخت. ت صاحبان قدرت برای ساخت و ساز می رسيدھای آن تا حد رايگان به دسزمين

ھای کوچک اقتصاد وابستگان حکومتی و بستن  شھرسازی به سپاه و بنگاه–بخش نفت، پتروشيمی، صنايع، جاده ھا 

و  دش زده شدکلي ھای خارجی در دست آقازاده ھا و ساختمان سازی در دست نوکيسه گان حکومتی قراردادھا با شرکت

که صاحبان آنھا اشخاص (ھا ھای به اصطالح ھلدينگ برای دور زدن تحريم شرکتتأسيس با طی چند سال اخير

ھای اقدام به دست اندازی بر کارخانه ھا و ثروت) صوری اما در واقع متعلق به نيروھای نظامی وحکومتی می باشند

طی دھه . صوصی سازی با شيوه ای جديد ھمچنان ادامه می دھندملی نموده اند و به غارت و چپاولشان تحت عنوان خ

ن آمدن قيمت سھام، ئياخير اين شيوه روبه افزايش گذاشته است مانند دوران جنگ و بعد از آن که خانه کارگر به بھانه پا

مانند . (مل استأنی تحت عناوين مختلفی خريداری می کرد اين شيوه ای در خور تئيسھام کارگران را به قيمت بسيار پا

  ).خريد شرکت نيشکر ھفت تپه توسط شرکت آرياک و زيئوس

ما می بينيم که بيشترين خصوصی سازی ھا در ظاھر برای رونق اقتصادی و کم کردن بودجه دولت صورت از آن پس 

به وجود  دولت با –گيرد، اما در عمل ، دولت تنھا محلی است برای ثبت و زير سبيلی رد کردن فساد اقتصادی می

. آوردن قوانينی که راحت بتواند اقتصاد انگلی اش را پيش ببرد، تمام موانع را برای اين آقا زاده ھای نوکيسه آسان کند

 .ھدف از خصوصی سازی گرفتن از مردم و دادن به سرمايه داران با ھدف افزايش سود بوده استمشاھده می شود 

ھا پرداخته ام از باندھای دزديدن دختران در  خصوصی سازیقبلی به بسياری از عوارض اين در نوشته ھای

 اعتياد و حتی وضعيت محيط زيست  و ورشکستگی و تعطيلی کارخانه ھا خصوصی سازی ألۀکشورھای ديگر تا مس

بی بندو باری که تنھا با ھدف سوداندوزی حتی بدون توجه به اصول نظام سرمايه داری در خصوصی کردن امکانات 
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 آن وجود داشته است و ۀخصوصی سازی که در کمتر کشوری در تاريخ بشريت نمون. م انجام شده استعمومی مرد

د می کنند زيرا  در راستای تفکرات ئيأتر اين است که بسياری، اين نوع سرمايه انگلی را نيز تسفانه مشکل اساسیأمت

 بھتر از خيلی ًی در و پيکر را ندارند، اتفاقااردوگاھی قديمی خودشان است نه از اين جھت که قدرت شناخت اين غول ب

  .ھا اين غول را می شناسند اما جسارت نقدش را ندارند و برای ھمين دستی را که نمی توانند قطع کنند بالطبع می بوسند

ھا طی دوسال اخير توسط دولت بھداشت و درمان بيش از ھمه زمان روند پيشرفت بحث خصوصی سازی آموزش و

دليل . درمان برداشته می شود ھای بزرگی به سوی خصوصی سازی بھداشت وروزه مطرح شده است و گامکنونی  ھر 

 سردمدار خصوصی سازی امريکا است و دولت امريکاساده آن ھم در اين است که دولت روحانی کعبه آمالش کشور 

در اکثر کشورھای  در حالی است که در ھر دو کشور چھل ميليون نفر از خدمات بھداشتی محروم ھستند اين. دنيا است

 عمومی مديريت می شود و ً به صورت کامالًسرمايه داری بخش درمان و پزشکی با توجه به  اھميت خاصش معموال

بخش قابل توجھی به بودجه بھداشت اختصاص دارد، تنھا در کشورھای معدودی مانند ايران است که بھداشت به اين 

است که بيمار به علت نداشتن امکان درمان در بيمارستان دست به خودکشی می زند، درجه از سقوط اخالقی رسيده 

  .بيمار  را در راھرو بيمارستان می خوابانند و يا بخيه زخم يک کودک را از صورتش باز می کنند

ز صرف می  در يک زمينه در بخش بھداشت سرمايه گذاری و ھزينه  ھنگفتی نيامريکاايران و ) ھایدولت(البته کشور 

 ئی به سربازان جنگی اش در بخش بھداشت کمک می کند و ايران به طلبه ھا، نظامی ھا و بخش ھاامريکادولت . کنند

ھای ويژه و مجھز برای نيروھای از خانواده ھای شھدا و جانبازان و ھمچنين بھداشت و درمان رايگان با بيمارستان

ھا و درمانگاھھای تخصصی، سيل با سرک کشيدن به بيمارستان. ندنظامی در منطقه که در جھت اھدافش عمل می کن

 را به راحتی می توان ديد که در منطقه نقش ارتش شيعيان يا سياھی لشکر شيعيان را بازی می کنند؛ از ئیعظيم نيروھا

 و عراق بعد از اينھا در حالی است که زنان آواره عراقی جنگ ايران.... ارتش مقتدا صدر تا نيروھای ارتش سوريه و 

ھای خارج شھر زندگی می کنند و با دستفروشی و مشقت گذران زندگی می کنند و از داشتن  سال ھنوز در اردوگاه٢٨

 .بيمه و امکانات اوليه پزشکی محروم ھستند

  اما چرا وزارت بھداشت  اين چنين شروع به  خصوصی سازی بخش درمان کرده است؟ 

ھای دولتی  از حکومت می دانند بيمارستان ھای خصوصی و واگذاری بيمارستانئیھامردم ايران و بيش از ھمه بخش

ھای متعددی تا کنون تحقيقات و گزارش. به بخش خصوصی پيامد بسيار بد و ھولناکی بر وضعيت درمان مردم دارد

 تحت تاثير قرار می تھيه شده که بيانگر اين  است که خصوصی سازی بخش درمان ، سالمت بيماران و مردم را شديدا

حتی بسياری از . ھای درمانی با ھدف سود اندوزی پيامدھای جبران ناپذيری بر درمان و سالمت مردم دارد فعاليت.دھد

ھای سيستم اقتصاديشان در دست بخش خصوصی است کشورھای صنعتی توسعه يافته به رغم اين که بيشترين فعاليت

  .کنندصوصی واگذار نمیاما بخش بھداشت و درمان را به بخش خ

ھای خصوصی با تجھيزات و امکانات به روز و پيشرفته و از طرفی در حالی که ما شاھد رشد بی رويه بيمارستان

ھای دولتی ھمچنان با ھزينه ھای سرسام آور درمان در آنھا می باشيم،  اما تعداد اندک مراکز درمانی و بيمارستان

داره می شوند در حالی که دولت ادعا می کند که از تامين ھزينه ھای درمان بخش امکانات و تجھيزات سی سال پيش ا

اند وگرنه در زمين اين بيمارستان ھا ھم  از اين بيمارستانھا ھنوز خصوصی نشده ئیالبته بخش ھا. (دولتی عاجز است

 )بخش ھای جديد و پيشرفته خصوصی شده ساخته شده و درحال ساخت است

 اعالم کرد که با مديريت دولتی نمی توان ١٣٨٨ ]قوس[ آذر٢٧دولت نھم در )  دستجردیدیوحي(وزير بھداشت 

 .بھداشت و درمان در کشور را توسعه داد و بايد مقدمات واگذاری درمان به بخش ھای غيردولتی فراھم شود
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:  اداره كرد، گفتیدگاه دولتيتوان با د ی باال نمیھا نهيل ھزين مطلب كه حوزه سالمت را به دلي با اشاره به ایدستجرد

در صورتی که به گفته وزير بھداشت ايران دولت يازدھم، سھم ) ١(.ميھا ندار ی تصدی و واگذاریساز  جز كوچكیراھ

.  درصد است۴ھای عمرانی که برای ساخت بيمارستان و درمان در ايران اختصاص يافته، کمتر از  سالمت از بودجه

  )٢(» .ھای ايران فرسوده ھستند  بيمارستاناکثر«: او ھمچنين اضافه کرد

وزير بھداشت از بی توجھی و تخصيص بودجه کم در بخش بھداشت و درمان می گويد و ھزينه اين بخش را برای 

 درصد، بايد از منابع مختلفی مانند ۴کند که بخش زيادی از اين کمتر از دولت کمرشکن توصيف کرده و اعالم می

وی دليل ضرورت خصوصی . کندی يارانه ھا تامين شود و گاھی اين بخش تحقق پيدا نمیمند در ھدفئیصرفه جو

  .کنندسازی اين بخش را اين ھزينه ھای کمرشکن اعالم می

در دولت حسن " ھای کمرشکن درمان ھزينه"گويد که  حسن ھاشمی، وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران می

ھاست که به  با بيان اينکه سال) ايرنا(وگو با خبرگزاری دولتی ايران   او در گفت.روحانی کاھش چشمگيری يافته است

سازی نظام  راھی جز خصوصی«: توجھی شده افزود ھای عمرانی در حوزه سالمت بی سازی و پروژه بيمارستان

  )٣(» .سالمت نداريم

 اينکه يک چھارم بودجه کشور به حريرچی؛ نيز درمورد اظھارات ابوترابی فرد مبنی برسخنگوی وزرات بھداشت، 

لفظ معادل به کار گرفته شده و يا " يک چھارم"کنيم که در قضيه  فکر می: وزارت بھداشت اختصاص يافته است، گفت

 ، سه ٩٣ نسبت به سال ٩٤کل بودجه وزارت بھداشت در سال :  وی در ادامه می گويد .اينکه اشتباه لفظی رخ داده است

 درصد بوده و تورم وزارت بھداشت نيز يک و نيم برابر تورم ١٣.٥ست در حالی که تورم کشور درصد افزايش داشته ا

  .کشور بوده است

 ھزار ميليارد تومان بوده است که طبق گفته نايب رئيس ٢٢٤به گفته سخنگوی وزارت بھداشت بودجه عمومی دولت  

ای محقق نشود، به تبع بودجه  که اگر ھر بودجه ھزار ميليارد تومان باالتر محقق نخواھد شد ١٩٠مجلس در حدود 

ھا و ماليات بر   درصد بودجه ھدفمندی يارانه٨٥ابد، ھمانطور که ما سال گذشته تنھا ئيوزارت بھداشت نيز تحقق نم

 .ارزش افزوده را دريافت کرديم

 است که اين ميزان با  ميليارد تومان١٠٠ ھزار و ٢٣دھد  ھمه ی چيزی که دولت به ما می: حريرچی تاکيد می کند

ھا   ميليارد تومان ھدفمندی يارانه٧٠٠ ھزار و ٤ ھزار ميليارد تومان يک درصد ماليات بر ارزش افزوده و ٢احتساب 

 )٤(.محاسبه شده است

شود ھم برای مردم بينيم ھمين مبالغی که از مردم گرفته میاگر به منابع تامين بودجه بھداشت و درمان دقت کنيم، می

اگر آمار ايران را با کشورھای منطقه . شود و باز ھم بحث ھزينه ھای سنگين بھداشت و درمان مطرح استنه نمیھزي

 مقايسه کنيم که امريکادر اين حوزه مقايسه کنيم و نخواھيم با کشورھای به اصطالح توسعه يافته صنعتی اروپا و شمال 

صله داريم، باز ھم به اعتراف خود مسئولين، فاصله بسيار عميق می  سال فا۴٠ما با آنھا، از نظر رفاه اجتماعی، حداقل 

 .باشد

نی در منطقه ئيھای نسبتا پا  ما از نظر تخت بيمارستانی، پرستار و پزشک رتبه:سخنگوی وزارت بھداشت می گويد

اريم با اين  تخت بيمارستانی د١.٧ نفر پرستار و ١.۴ نفر پزشک، ٠.٨٩داريم به طوری که به ازای ھر ھزار نفر 

 پرستار نيز برای کار به خارج از ايران ١٠٠٠وجود به علت شرايط سخت شغلی و عدم تامين مالی ساليانه بيش از 

ھای کاذبی مانند  ھزار پزشک بيکار در ايران به شغل١٢ھای دولتی بيش از بر اساس گزارشو ) ۵.(مھاجرت می کنند
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ی که وزارت بھداشت از کمبود منابع مالی و انسانی در اين وزارتخانه رانندگی تاکسی و غيره روی آورده اند درحال

 )۶. (سخن می گويد

 در منطقه می شود و چپاول و غارت ئیاين درحالی است که ميلياردھا تومان صرف تجھيزات نظامی و قدرت نما

 رابطه با منابع انسانی در با توجه به مشکالتی که جامعه  در. صورت می گيرد...ھا و  توسط خاوریدالرميلياردھا 

  )٧.(بخش درمان پزشکی مواجه ھست ما شاھد اطالعيه ھای استخدامی در فعاليت پزشکی در کشور کويت می باشيم 

عالوه برکوچ نيروھای متخصصی که به دليل نداشتن انگيزه و شرايط شغلی و اجتماعی مناسب که بخش بسيار زيادی 

عه را ھدر می دھد و کشور را با مشکل کادر درمانی الزم مواجه می کند، ما از ھزينه ھای آموزشی مصرف شده جام

ھزينه پيشگيری بھتر از "ھزينه ای به نام . شاھد عدم تخصيص بودجه مناسب تحقيقاتی برای سالمت جامعه می باشيم

يق در زمينه کامال در کشور ما فراموش شده است و ديگر ھيچ نيروی متخصصی خود را ملزم به تحق" درمان است

ھای العالج مانند سرطان نمی کند و اگر تحقيقات موردی نيز ھا، به خصوص بيماریعلل و گسترش روزافزون بيماری

 . به کار برده نمی شودئیھاصورت گيرد بنا به مصلحت

ه می ھای توسعه ھزين برای توسعه تصويب و بودجه ھنگفتی برای اجرای اين طرحئیگرچه در ھر دوره برنامه ھا

بر . شود اما ما شاھديم که ھيچ تاثير مثتبی برسالمت و زندگی مردم ندارد، بلکه شرايط را برای مردم سخت تر می کند

اساس برنامه ھای توسعه چھارم و پنجم بايد سھم ھزينه ھای درمان و سالمت مردم کاھش يافته و دولت مکلف به 

حتی در برنامه توسعه پنجم اين ميزان پرداخت ھزينه سالمت بايد به حمايت از مردم در قبال ھزينه ھای سالمت باشد و 

درحالی که ما می بينيم اين شرايط نه تنھا جامه عمل نپوشيده بلکه ھزينه سالمتی بسيار سنگين .  درصد کاھش يابد٣٠

  )٨.(تری از جيب مردم پرداخت می شود

 درصد ۶٠عه پرداخت از جيب مردم افزايش يافت و به برخالف تاکيدات برنامه چھارم و پنجم توس:حريرچی می گويد 

اين در حالی است که يکی از وظايف اصلی وزارت بھداشت محافظت مالی از مردم در مقابل .  رسيد٩١در سال 

 درصد اعالم کرد و ٣٠ درصد و در منطقه زير ١٨.٩وی متوسط پرداخت از جيب مردم در دنيا را . ھا است بيماری

  )٩ (. درصد بود۶٠جيب مردم در کشور ما پرداخت از : گفت

 )HCSM(نگاھی به آمارھای رسمی و نيمه رسمی دولتی که در سايت  درصد ٧٠ : درمان بيمه از ايران مردم سھم

 مانند بسياری از تکاليف متاسفانه. آمده است، بسيار قابل توجه می باشد) سايت مديريت خدمات بھداشتی و درمانی(

ھای  ھای نھم و دھم بود، تکاليف مربوط به بخش سالمت و برنامه ھای چھارم و پنجم بر عھده دولت هقانونی که در برنام

ريزان در قانون برنامه چھارم توسعه دولت را موظف  برنامه. حمايتی از مردم نيز مغفول ماند و به فراموشی سپرده شد

 درصد ٣٠سھم حق بيمه مردم به ) ١٣٨٩(ايان آن  تا پ١٣٨۴ اجرای اين قانون يعنی ئیکرده بودند که از سال ابتدا

 نشد بلکه با يک عقبگرد ئیاما نه تنھا اين تکليف قانونی اجرا. ھا پرداخت شود  درصد مابقی توسط بيمه٧٠کاھش يابد و 

) سال نخست فعاليت دولت نھم (١٣٨۴درصد سال ۴٠ھای درمان بيماران از  آشکار در طول برنامه چھارم سھم ھزينه

 .  افزايش يافت١٣٨٩ درصد در سال ۵٢به 

 که به مردم داده می شود، ايجاد اشتغال و کنترل گرانی و ئیبسيار واضح و روشن است مانند ساير شعارھا و وعده ھا

ھای سيستم اقتصاد سرمايه داری و حرکت در جھت ھزاران وعده پوچ عمل نشده ديگر، به دليل ماھيت و بحران

يه برای  پيوستن به بازار جھانی و جلب اعتماد اين نھادھا ھر روز ما با از بين رفتن امکان شرايطی که نھادھای سرما

ادامه حيات طبيعی مردم مواجه ھستيم و می بينيم با عوض شدن دولت ھا نه تنھا دردی از مردم دوا نمی شود بلکه ھر 
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در بخش ديگری از گزارش سايت . روز بر رنجشان که از خصيصه ھای نظام طبقاتی است بيشتر افزوده می شود

  :مديريت خدمات و درمان آمده است

عدم موفقيت دولت نھم در اجرای اين ماده قانونی و رھا کردن آن باعث شد تا با تاکيد مقامات ارشد نظام يک بار ديگر "

ھای درمان سھم  از ھزينه درصد ۶بنابراين ماده دولت بايد ساالنه . اين تکليف در قالب برنامه پنجم توسعه گنجانده شود

ولی باز ھم ھمان اتفاقی که .  درصد برسد٣٠اين سھم به زير ) ١٣٩۴(مردم را کاھش دھد تا در سال پايانی اين برنامه 

 شدن اين برنامه ئی سال از اجرا٣اکنون حدود . برای تکليف قانونی برنامه چھارم رخ داد در برنامه پنجم نيز تکرار شد

ھای قبل به روند صعودی خود ادامه  ھای درمان کاھش نيافته بلکه مانند سال نھا سھم مردم از ھزينه ت گذرد ولی نه می

به طوری که براساس آمار رسمی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر مردم بيش از . داده است

و تحقيقات مستقل از افزايش سھم مردم اين در حالی است که مطالعات . پردازند ھای درمان را می  درصد از ھزينه۵٠

د ئيآماری که اعضای کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی نيز آن را تا. دھند  درصد گزارش می٧٠به 

  ".کنند می

 

  پردازند می درمان ھزينه جھانی متوسط برابر ۴ ايرانيان

پردازند که اين رقم نسبت به سھم  رمان را میھای د  درصد از ھزينه١٨در حال حاضر به طور متوسط در دنيا مردم 

و می بينيم بر خالف ادعای دولت روحانی وضعيت بھداشت و .  برابر کمتر است۴ درصدی مردم ايران ٧٠بيش از 

سالمت مردم حتی بر روی کاغذ با برنامه ھای توسعه ای که از طرف نھادھای سرمايه داری به آنھا ديکته شده است 

ھای رفاه اجتماعی را با ، اميد مردم برای دستيابی به حداقل"تدبير و اميد"اسبی نداشته و ھر روز دولت نيز ھيچ گونه تن

اجرای برنامه ھای خصوصی سازی صندوق بين المللی پول و بانک جھانی، نه  تنھا به ياس مبدل کرده بلکه ھر روز 

بد نيست در ھمين جا ھزينه ھای درمان مردم ايران . بر نابرابری ھای بيشتر و عميق شدن فاصله طبقاتی دامن می زند 

 :   را  مقايسه کنيمامريکابا 

درصد از سھم توليد ١٨.٩گرچه اياالت متحده . ھای درمان بيش از ساير کشورھاست  سھم مردم از ھزينهامريکادر 

 درصد ۵۵.٣اختصاص داده است اما در اين کشور به خاطر جمعيت باال، مردم حدود اش را به سالمت  ناخالص داخلی

پردازد ولی حدود  ھای درمان را می  درصد ھزينه۴۴.٧ھر چند دولت . پردازند شان را خودشان می ھای درمان از ھزينه

  )١٠.) (ھای خصوصی قرار دارند  درصد از ساکنان اين کشور تحت پوشش بيمه٨٠ تا ٧۵

رستان امام خمينی تھران و بيمارستان شريعتی در تھران از مراکز اصلی درمان سرطان در بخش دولتی می باشند بيما

که روزانه شايد به باور خيلی ھا نيايد بيش از ھزاران بيمار سرطانی را پذيرش می کنند که بخش اصلی آنان از اقشار 

 شرايط بسيار سختی و استفاده از دفترچه ھای بيمه تامين ھا می باشند و بابسيار کم درآمد جامعه و از شھرستان

ھا و شايد يک سال را در نوبت برای  ، بيمه سالمت و بيمه خدمات درمانی برای مداوا ماهئیاجتماعی ، بيمه روستا

نوبت و بررسی و درمان قرار دارند و بسيار اتفاق افتاده است که بعضی از بيماران به علت طوالنی بودن زمان رسيدن 

  .نداشتن امکان درمان در بخش خصوصی جانشان را از دست داده و می دھند

ھا موجود می باشد، اما می بينيم دولت حتی به  البته بايد اشاره کرد که بعضی امکانات پزشکی فقط در اين بيمارستان

در بيمارستان  امام . دم می باشد ھا ھم رحم نکرده و با سياست بازی به دنبال حذف اين امکان برای مراين بيمارستان

ھای بخش دولتی در ھای جديد و عظيمی می باشد در حالی که ساختمانخمينی بخش خصوصی در حال ساختن ساختمان

تابلوی صاحبان . حالی که مملو از مردمی است که به دنبال درمان سرطان کشنده ھستند، بسيار فرسوده و مستھلکند
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ماران زيادی را به فکر واداشته است ، در زير زمين بيمارستان امام خمينی  مردی حدود پروژه خصوصی بيمارستان بي

 ساله با ھمسرش در نوبت پرتو درمانی است و منتظر تا کاغذ دستگاه نوبت دھی برسد، درحالی که غرغر می کند ۶۵

ت که ما منتظر ھستيم اينھا فقط  دقيقه اس٣۵ دقيقه کمتر وقت نياز دارد در حالی بيش از ۵می گويد آوردن يک کاغذ 

. برای اين است که بگويند ما امکانات نداريم و کاغذ نيست و به علت نداشتن توان مالی بايد بيمارستان خصوصی شود

گويد بيمارستان خصوصی شده منتھا چون می دانند عواقب می پرسم مگر قرار است بيمارستان خصوصی شود؟ می

. دم گام به گام خصوصی می کنند تا مردم متوجه نشوند و در عمل انجام شده قرار بگيرندبدی برايشان دارد از ترس مر

با تعجب می پرسد مگر شما تابلوی ساختن بخش خصوصی بيمارستان را نديديد چقدر سريع در حال اتمام است ھر دفعه 

 :ر ادامه می گويد من با خانمم برای راديو تراپی می آيم پيشرفت کارساختمان جديد  را می بينم ، د

 ئیھامانند بيمارستان تخصصی ميالد که به رغم اين که دولتی و بخش آموزش پزشکی در آنجا مستقر است، ولی بخش

ھای مجھز و شخصی، در حالی که بيماران بسياری در از آن خصوصی و مختص بيماران ثروتمند می باشد با اتاق

صوصی اتاق خالی اغلب اوقات مھيا است و اين اولين گام برای نوبت بستری شدن می باشند، معموال در بخش خ

  .خصوصی کردن بيمارستان ميالد است

دولت يازدھم دولت حسن روحانی در کنار ساير کارھای تبليغاتی برای کابينه اش مانند مسکن اجتماعی به جای مسکن 

ه سالمت را از محل ھدفمندی يارانه  بحث طرح تحول سالمت يا بيم٩٣مھر طرح شکست خورده دولت قبلی، در سال 

ھا را مطرح نمود و بر اساس ادعای دولت ھزينه اين طرح از محل طرح ھدفمندی يارانه ھا تھيه خواھد شد، اما می 

ھای دولت ھای قبل و بعد جز در راستای حفظ حاکميت برای گول زدن مردم ھدف ديگری ندارد، از دانيم تمام طرح

ياردھا تومان از محل اندوخته و درآمد مردم در جھت خصوصی سازی با کمک اين سازمان طرح سھام عدالت که ميل

از سفره مردم دزديده و بلعيده شد تا طرح ھدفمندی يارانه ھا و مسکن مھر و پس از آن برای گرفتن حداقل ھزينه 

نخواھد شد و حرکت به بھداشت و درمان از مردم طرحی که جز برای مدت بسيار کوتاه و برای بخش اندکی عملی 

در ھمين راستا سايت مديريت خدمات بھداشتی و . سوی خصوصی سازی بخش درمان ونه آموزش مطرح می باشد

  :درمانی اعالم می کند

خاصيت تبديل کرده که  ھای بيمه درمان را به مدرکی بی اکنون دفترچه ھای درمان در کشور ھم  سابقه ھزينه افزايش بی" 

ھای درمان و کاھش سھم مردم در پرداخت  بنابراين موضوع بيمه. ھای درمان مردم ندارد امين ھزينهسھم و نقشی در ت

ھای گذشته باری از   سوزی ھای آن در دستور کار دولت يازدھم قرار گرفته تا از اين طريق ضمن جبران فرصت ھزينه

  )١١"(.دوش مردم برداشته شود

 تبديل شده اند؟ اين سوالی است که قبل از ھر چيز بايد دولت به آن جواب چرا دفترچه ھای بيمه به مدرک بی خاصيتی

ھای دولتی بايد  است که بيمارستانئیبيمه تامين اجتماعی در صدر بيمه ھا. دھد، سپس به دنبال طرح عقيم ديگری باشد

د اما عدم تخصيص بودجه بطور تقريبا رايگان و گاھا با پرداخت درصد بسيار کمی توسط بيمار ، آنان را پذيرش کنن

ھای تحت ھا و کمبود امکانات و با توجه به حجم باالی بيماران در مقابل تعداد اندک بيمارستانالزم به اين بيمارستان

بدھی باالی تامين اجتماعی به . پوشش بيمه تامين اجتماعی، ھر روز بر ناکارآمدی اين دفترچه ھا افزوده می شود

باعث ) اطالعات مشخصی موجود نيست(ھا و داروخانه ھا و آزمايشگاه) ٩۴يارد تومان بھمن  ميل١۵٠٠(ھا بيمارستان

 ھزار ميليارد تومان تا پايان ٩٠(از طرفی بدھی دولت . شده تا آنھا از پذيرش بيماران تامين اجتماعی خودداری کنند

به سازمان ) ٩٣ تومان تا پايان سال  ھزار ميليارد١٠(ھای پيمانکاری و شھرداری و کارفرمايان و شرکت) ٩٣سال 
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از بودجه منجر به تضعيف ) مرتضوی و بابک زنجانی(ھای کالن مديران و مسئولين دولتیتامين اجتماعی و دزدی

 .  مردم و حقوق بگيران می باشد شده استئیشدن اين سازمان که جز دارا

 بيماران را درمان می کند، اما چرا؟ اين سوالی برخالف دھه گذشته، به ندرت  دفترچه ھای تامين اجتماعی دردی از

طرح سالمت شايد .  شده است برای حراج آنچه متعلق به مردم استتعييناست که جوابش در سازمان خصوصی سازی 

برای دوره ای کوتاه مدت و برای گروه اندکی از مردم به کار گرفته شود اما آن ھم به دليل نداشتن منابع کافی به ويژه 

 در طرح ھدفمندی يارانه ھا می باشد، ناکارآمد می ماند، تنھا مسکن و پوششی است برای از ئیز محل صرفه جوکه ا

  . ھای موجودبين بردن حداقل

طرح تحول سالمت در راستای خصوصی سازی بھداشت ودرمان است و قرار است که منابع مالی آن از جيب مردم 

  .پرداخته شود

ھای پرداختی مردم دو  برای تأمين منابع مالی طرح تحول سالمت و کاھش ھزينه:  استسخنگوی وزرات بھداشت گفته

  .ھا را باال ببريم  ھا را افزايش دھيم و دوم سھم پرداخت بيمه راه پيش رو داشتيم اول اينکه ماليات

کنيم، متعلق به مردم  می را که خرج ئیھا ما تمام پول کند می اعتراف ديگری مصاحبه در بھداشت وزارت مقام قائمالبته 

اما اينکه چند درصد و چه کسانی از اين . پول نفت، ماليات، گاز و پرداختی مستقيم از جيب، متعلق به مردم است. است

ولی در ادامه در جواب خبرنگار در مورد اشکاالت بخش سالمت . منافع مالی بھره مند می شوند، آماری ارائه نمی کند

نی داريم و طبق مبانی علمی و قانونی بايد ئيکرد پا کال اول اين است که در حوزه سالمت ھزينهاش: برای مردم می گويد

  )١٢ (.ھا و اشکال سوم مقرون به صرفه نبودن ماست ن بيمهئياشکال دوم مشارکت پا. آن را افزايش دھيم

 باشد، مردم ھر روز شاھد از بين ھای حاکميت فارغ از اين که دولت نھم يا يازدھم روی کاربنابر اين با توجه سياست

 قانون اساسی ھستند بندی که حاکميت  را صريحا به پايبندی به ٤٣رفتن حقوق اوليه و حتی قانونی شان بر اساس اصل 

کن کردن فقر و محروميت و  برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ريشه(حقوق قانونی مردم ايران مقيد می کند 

مسکن، خوراک، پوشاک، بھداشت، : ن در جريان رشد، با حفظ آزادی او،تأمين نيازھای اساسیبرآوردن نيازھای انسا

 ).درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکيل خانواده برای ھمه

ھای روی کار آمده تا کنون ھيچ اقدامی در جھت اجرای اين اصل ننموده اند و تنھا زمانی به قانون  اساسی  اما دولت

اين قانون اساسی . دشان، که به آن سوگند ياد کرده اند، استناد  کرده ومی کنند که پای منافع خودشان در ميان باشدخو

تنھا زمانی که خصوصی سازی يا ھمان خودمانی سازی که منجر به تعطيل توليد وصنعت کشور شده و تحت عنوان 

ستانه  می پردازند و کارگران را به صرف درخواست امنيت ملی به سرکوب ھرگونه انديشه وتفکر انسانی و بشردو

گرچه قانون اساسی حاکميت بھداشت را يکی از نيازھای اساسی . حقوق معوقه شان به شالق می بندد قابل اجرا است

مردم ايران می داند و حکومت را ملزم به انجام آن می داند اما اين التزام تا کنون فقط در جھت مخالف بھداشت عمومی 

ارکرد داشته و ھزينه ھای سرسام آور دارو و درمان در کنار مشکالت جسمی و روحی روزافزون مردم به دليل ک

 که صعب العالج بوده و مدت درمان طوالنی دارد واز ئیھامشکالت محيط زيستی ، اقتصادی و اجتماعی و بيماری

 روز دامنه اش گسترده تر و مردم از حل اين طرفی تمام اعضای خانواده و کل معيشت خانواده را درگير می کند ھر

 که بخشی از خانواده اقدام به فروش اعضاء بدن خود نموده تا شايد بخشی ئیمشکل ھولناک درمانده تر می شوند تا جا

از ھزينه ھای درمان را تھيه و جان عزيزانشان را نجات دھند در حالی که بخش اعظم بودجه بسيار ناچيزبھداشت 

الس می شود و يا به داليلی  تحقق نمی يابد اما اين قوانين الزم االجرا فقط برندگيش برای مردمی است که ودرمان اخت
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 که ھر روز ما شاھد به شالق بستن ئیامانشان را بريده کاربرد دارد تا جا.... مشکالت متعدد از بيکاری ، گرانی و 

  . است که فقط برای حق وحقوقشان به فرياد آمده اندئیھامردم و به ويژه کارگران و صدور احکام سنگين برای انسان
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  پردازند ھای درمان را می  ديگران چند درصد از ھزينه– ١٠

مين آن تنھا دغدغه مردم ايران نيست چرا که در کل دنيا ھم مردم نگران تامين آن ھستند و ھم أوه ت درمان و نحۀھزين

ھای درمان خود به نتايج  البته بررسی سھم پرداختی مردم جھان از ھزينه. ای برای ارتقای آنند ھا به فکر چاره دولت

ھا را برعھده دارند و در برخی از  چکی از ھزينهدر برخی کشورھا مردم تنھا بخش کو. شود کامال متفاوتی منجر می

  .کشورھا ھنوز نظام سالمت و درمان مناسبی اجرا نشده است

  صد تا صفر از آسيا

ھای درمان را برعھده دارند و   درصد ھزينه۴٠اکنون مردم چين  ھم. در قاره آسيا شدت و ضعف زيادی وجود دارد

اما در ژاپن؛ سھم مردم از .  درصد برساند٣٠رداختی مردم را به  سھم پ٢٠١۵دولت اين کشور قصد دارد تا سال 

سيستم بيمه درمان ژاپن دسترسی جامع به درمان را فراھم کرده و با وجود . درصد است١٨.٧ھای درمان فقط  ھزينه

ھای  ارستان درصد بيم٨٠اگرچه . شان نباشند ھای باالی درمان، باعث شده که بيماران چندان نگران ھزينه سالمت ھزينه

در مقابل آذربايجان به عنوان يکی .  برخوردارندئیھای دولتی از کيفيت بسيار باال اند اما بيمارستان ژاپن خصوصی

ھا مجبورند برای درمان   برای شھروندان خود بيمه درمان ندارد و به ھمين دليل آذربايجانیئیھای آسيا ديگر از کشور

در کشورھای عربی منطقه نظير کويت و امارات نيز سھم مردم نھايتا . خود به شھرھای مرزی ايران سفر کنند

شود ولی اوضاع در تمامی  ترين خدمات درمانی در جھان ياد می البته از قطر با عنوان دارنده ضعيف. درصد است٣٠

ھای بھداشت   درصد از ھزينه٢٢در کويت به علت جمعيت کم و درآمد باال مردم تنھا . کشورھای عربی مثل قطر نيست

 .شود ھای درمانی توسط مردم پرداخت می  درصد از ھزينه٣٠پردازند و در امارات ھم تنھا  شان را می و درمان

ھای ملی و  نظام بيمه ترکيه با کمک بيمه. کنند  درصد ھزينه می٢٨در ترکيه ھمسايه غربی ما مردم برای درمان خود 
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ھای   درصد ھزينه٨٠کند و جالب اينجاست که دولت رقمی بيش از  میھای خصوصی برای تامين رفاه مردم تالش  بيمه

  .شود  مردم را متقبل میئیدارو

 رايگان بيمه مھد اروپا

کودکان و . پردازد در سوئد دولت بابت خدمات درمانی و بھداشتی يارانه می. اما در اروپا شرايط تا حدودی بھتر است

ھر سوئدی با پرداخت ھزينه معينی يک کارت آزاد دريافت . گان بھرمندند سال از خدمات درمانی راي١٨نوجوانان زير 

  .تواند از خدمات درمانی رايگان برخوردار شود کند و با اين کارت می می

در انگلستان، پوشش بيمه اجباری و ھمگانی است و سھم ھر کس از پرداخت حق بيمه، با توجه به درآمد و وضعيت 

 .کنند شان را طی می  درصد مردم اين کشور با بيمه خصوصی مراحل درمان١٢ تنھا. شود اش مشخص می شغلی

بيمه دولتی اين دو کشور که . گيرند ھا ھم با بيمه خصوصی و ھم با بيمه دولتی تحت درمان قرار می ھا و فرانسوی یالمان

 درصد از ھزينه تمام ١/٢٣ دھد و تنھا  درصد مردم اين کشورھا را تحت پوشش قرار می٨٨نام دارد و » بيمه سالمت«

 .پردازند شده درمان را خود مردم می

  بقيه از تر عقب امريکا

درصد از سھم توليد ١٨.٩گرچه اياالت متحده . ھای درمان بيش از ساير کشورھاست  سھم مردم از ھزينهامريکااما در 

 درصد ۵۵.٣يت باال، مردم حدود اش را به سالمت اختصاص داده است اما در اين کشور به خاطر جمع ناخالص داخلی

پردازد ولی حدود  ھای درمان را می  درصد ھزينه۴۴.٧ھر چند دولت . پردازند شان را خودشان می ھای درمان از ھزينه

ھای  در کانادا بدون نياز به بيمه. ھای خصوصی قرار دارند  درصد از ساکنان اين کشور تحت پوشش بيمه٨٠ تا ٧۵

ترين کشورھای جھان در اين  کانادا يکی از پيشرفته.  درصد است٢.٣٠ھای درمان تنھا  نهخصوصی سھم مردم از ھزي

کوبا يکی ديگر از . گيرد ھای پزشکی را دربر می در اين کشور بيمه دولتی است و اغلب ھزينه. آيد زمينه به حساب می

 درصد از ھزينه ٨.۵ين کشور تنھا  توجه بيشتری به سالمت مردم دارد بطوری که شھروندان اامريکاکشورھای قاره 

 .پردازند درمان را می
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