
65

گفت  و گو  با  مدير کل سابق بيمه سالمت
استان خراسان رضوي

با توجه به اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و پوشش بيمه 
سالمت ايرانيان فرصت را مغتنم شمرده و گفت و گويي را با دکتر 
مهدي درخشان، مدير کل بيمه سالمت استان خراسان رضوي 
انجام داده ايم. توجه شما عزيزان را به اين مصاحبه جلب مي کنيم.
• لطفاً درباره تاريخچه تشکيل بيمه سالمت ايرانيان توضيح دهيد.

از سال هاي گذشته بحث ورود بيمه ها به بخش سالمت مطرح بود 
تا از درمان نگري خارج شوند. اين مسأله مستلزم تغييرنگاه دولت به 
مجلس بود و احتياج به سرمايه گذاري سنگيني داشت. باالخره در 
2 سال گذشته در برنامه پنجم توسعه، مجلس تصويب کرد، بيمه ها 
وارد بخش سالمت شوند و به همين منظور تشکيل سازمان بيمه 
سالمت را به دولت تکليف کرد. بر اساس برنامه پنجم توسعه ماده 
38 قرار شد همه بخش هاي بيمه هاي درماني صندوق هاي کشور 
تحت عنوان سازمان بيمه سالمت، شکل داده شوند و محوريت آن 
با سازمان بيمه خدمات درماني باشد، که اين کار امسال انجام شده 
و سازمان بيمه سالمت تشکيل و مقرر شد، بيمه هاي درماني از 
مقوله درمان نگري خارج و از طريق اجراي برنامه پزشک خانواده و 
نظام ارجاع وارد سالمت شوند. دولت نيز خود را متعهد کرده است 
تا اعتبارهاي الزم را در اختيار بيمه ها قرار دهد و سرمايه گذاري 

براي سالمت مردم انجام شود.
• پيش بيني شما در باره اجراي برنامه پزشک خانواده چيست؟ 

مهم ترين اهرم نظام سالمت کشور و يکي از زيربناهاي اصلي اجراي 
بيمه سالمت، پزشک خانواده است. اين برنامه مقدماتي مي خواهد 
و در ابتدا بايد زيربنا آماده شود و دو مسأله مهم نيز براي شروع 
کار وجود دارد: اول آماده سازي بستر ماشيني مورد نياز تا ساختار 
آماده شود و دومين  اتوماسيون در سراسر کشور  و  الکترونيکي 
مسأله سرمايه گذاري دولت است که بايد اعتبار پيش بيني شده را 
در اختيار بيمه قرار دهد. در اين ميان ثبت نام پزشکان و ثبت نام 
مردم، آماده کردن زيرساخت ها و آموزش به پزشکان و مردم نيز 

کارهايي است که بايد انجام شود.
• آيا مشکالت را در اجرا پيش بيني کرده ايد؟

برخي مسايل به خود بيمه ها مربوط است اين که نرم افزارهاي بيمه 
و دفترچه ها در اين رابطه تغيير کند و آموزش هاي الزم داده شود 
که البته اين فعاليت ها انجام شده است. به اميد خدا با شروع برنامه 
پزشک خانواده از نظر بيمه ها هيچ مشکلي نداريم، فقط بحث اعتبار 

است که با حمايت دولت تأمين خواهد شد.
• آيا سازمان بيمه سالمت براي آگاهي مردم فعاليت آموزشي 

داشته است؟ 

بهاندازهجمعيت»چين«پولداروميدهيم!

خاطره بره مقدم کارشناس دفتر 
فصلنامه بهورز و عضو هيأت تحريريه

يکي از مهم ترين فضاهاي هزينه کرد بودجه هاي تبليغاتي و 
آموزشي، بيمه است؛ چرا که ما با مجامع مختلف اجتماعي در 
ارتباط هستيم و از اين طريق مي توانيم آموزش ها را ارايه دهيم.
• کساني که تحت پوشش بيمه نيستند، چگونه اقدام کنند؟ 
به محض مراجعه آن ها براي ثبت نام پزشک خانواده به ما 

معرفي شده و ظرف مدت کوتاهي بيمه مي شوند.
يکي از مزاياي پزشک خانواده نيز اين است که کساني که بيمه 

نيستند مجبور مي شوند تحت پوشش بيمه درآيند.
• در صورت چالش اعتباري بيمه ها چه خواهند کرد؟ 

ما معتقديم پزشک خانواده حداکثر 2 تا 3 سال بعد از فعاليت، 
احتياج به کمک دولت دارد و بعد بر عکس خواهد شد و برگشت 
منابع و سرمايه را خواهيم داشت. در حال حاضر بزرگ ترين 
مشکل، اتالف هزينه  است، چون ما به اندازه جمعيت کشور 
چين پول دارو  مي دهيم و معتقديم با نظام ارجاع اتالف هزينه 
نخواهيم داشت. اکنون نظام سالمت کشورمان بيمار است و بايد 
پزشک خانواده اجرا شود. چندسال بعد از اجرا، بيمه ها به تعادل 
خواهند رسيد و ديگر نيازی به کمک دولت نخواهد بود. نظام 

ارجاع برای مردم و دولت سود دارد و برد برد است.
• از مردم و ساير سازمان ها چند سال بعد از اجرا بيمه ها به 
تعادل خواهند رسيد و ديگر نيازی به کمک دولت نخواهد 
بود. نظام ارجاع برای مردم و دولت سود دارد و برابر است. در 
رسيدن به اجراي بهينه برنامه پزشک خانواده و پوشش بيمه 

سالمت چه انتظاراتي داريد؟
ما از همه انتظار داريم کمک کنند، سازمان بيمه سالمت پا 
 بگيرد تا بتواند به خوبي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را 
پشتيباني کند و از مردم مي خواهيم نسبت به اين برنامه آگاه 
باشند و مقاومت منفي نشان ندهند و مطالب رسانه ها را در اين 

زمينه پيگيری کنند.
• چه پيامي براي بهورزان داريد؟

از اجزاي اصلي نظام ارجاع و  از نگاه ما يکي  بهورزان 
پزشک خانواده در روستاها هستند. از ديد ما نظام ارجاع 
و پزشک خانواده در روستا در مرحله نابالغي است و در 

آينده بالغ خواهد شد.
• نقش فصلنامه بهورز را چگونه مي بينيد؟

از دست اندرکاران نشريه تشکر مي کنم. نشريه بسيار خوبي در 
زمينه اطالع رساني است.

در خاتمه از دکتر درخشان تشکر مي کنيم و به ديدگاه مثبت و 
نگاه دلسوزانه ايشان به سالمت جامعه ارج مي نهيم.
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