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و كليوي جزء بيماري بيماري و بسيار پرهزينه است كه هم از جنبه هزينه هاي خاص از هاي ديردرمان و هم هاي پزشكي

و روحي دليل ناتوانيبه(جنبه كاهش درآمد  مي) هاي جسمي هاي گذشته طي سال. گذارد بر زندگي خانوارها اثر منفي

و بيمه سالمت براي اينهاي نسبتاً مؤثري در قوان حمايت بيني شده كه فشارهاي گونه بيماران پيش ين نظام سالمت

.اي را بر آنان كاهش داده است سنگين هزينه

ازـ در صورتيمذكور بيماران،اين وجود با و استفاده ـ همچنان از ناحيه شرايط محيط كار كه شاغل باشند

و بازنشستگي تحت فشار هستند گونه طرح ازسوي نمايندگان محترم مجلس در جهت كاهش ايناين. مزاياي بيمه

و بهبود شرايط زندگي بيماران ياد .شده ارائه شده است فشارها

 ارزيابي كارشناسي طرح

و بيمه و كاهش هزينه درمان كارگراني است كه به بيماري هدف اصلي طرح بهبود شرايط شغلي و كليوي اي هاي خاص

ب. شوند دچار مي پذير جامعه را مورد حمايت قرار هاي آسيبه خودي خود يك نقطه قوت است كه يكي از گروهاين هدف

ميبا. دهد مي .شود كه در اجرا با موانع جدي روبرو شود وجود اين، نقاط ضعف اين طرح موجب

:شرح زير است مهمترين نقاط ضعف اين طرح به

مي)76(ماده»2«حيه تبصره طرح، افراد نامبرده مشمول اصال)1(موجب مادهبه.1 با. شوند قانون تأمين اجتماعي

به آنكه عنوان قانون ياد به شده و دقيق بيان نشده، مي طور صحيح رسد منظور طراحان محترم طرح، شمول مزاياي نظر

و زيان رج در در اين صورت، ساير شرايط مند. آور به افراد نامبرده است بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت

و تبصره در بندها و در نتيجه، اين قانون هاي قانون مورد اشاره با شرايط شغلي جامعه هدف سازگار نخواهد بود

.مورد آنان قابل اجرا نيست

به)76(ماده»2«به بيان ديگر، اصالحيه تبصره آنو ماهيت زيان» شغل«قانون تأمين اجتماعي ناظر وا آوري ست

و زيانحتي ممكن است استهال و روحي ناشي از مشاغل سخت و نشانهك جسمي و آور داراي عالئم هاي آشكار

و كليوي نشانه،مشخص نباشد از اما در مورد بيماران خاص و در اغلب موارد ناشي هاي بيماري كامالً آشكار بوده

در. آور محيط كار نيست يا احراز آن غيرممكن است عوامل زيان مانع روبرو با گونه موارد اين بنابراين، اجراي قانون

.شود مي

از.2 در گردد) جزئي يا كلي(هاي خاص يا كليوي منجر به ازكارافتادگي ممكن است بيماريموارد در بسياري كه

و مقررات ازكارافتادگي مشمولاين صورت  بازنشستگي پيش از موعد به آن قابل تسري مقرراتو گردندميقوانين

.اجرا نيست

به)2(مورد مادهدر.3 اي قانون تأمين اجتماعي، انجام معاينات دوره)76(ماده»2«موجب اصالحيه تبصره طرح،

و معاينات دوره. عهده كارفرماست به و امكانات الزم براي اقدامات پيشگيرانه و اختيارات در ازسوي ديگر، وظايف اي

و به و آموزش پزشكي است ها، جب قوانين، سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينهمو اختيار وزارت بهداشت درمان

بر اين، احاله اين وظيفه به سازمان تأمين اجتماعي مغاير با احكام قانون برنامه پنجم عالوه. اختيار يا امكاناتي ندارد

و يكپارچگي بيمه توسعه مبني و نظارت بخش سالمت .هاي سالمت است بر تمركز در سياستگذاري
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و رفاه اجتماعي اجازه. قانون كار است)52(اين طرح در حكم اصالح ماده)3(ماده.4 در صورت تصويب اين ماده، وزارت تعاون، كار

د ساعات كار افراد مشمول قانون را كه در بخش خصوصي شاغلند، كاهش دهد كه نتيجه آن ايجاد هزينه براي بخش خصوصي خواهدباي مي

ب. بود ميهبنابراين، از نظر شكلي، و بايد در قالب الحاق يك تبصره به ماده نظر قانون كار)52(رسد كه جزئيات اين موضوع جنبه تقنيني دارد

و كليوي تعيين شود به و شفاف شرايط كار بيماران خاص اي موجب ناپايداري اشتغال افراد اما از نظر محتوايي، چنين مصوبه،طور دقيق

و  شدكاهش احتمال استخدام موصوف .افزايش احتمال اخراج آنها خواهد

چراكه،طرح، سازمان تأمين اجتماعي اضافه است چراكه اين سازمان در موضوعات اين ماده اختيار مستقلي ندارد)4(در ماده.5

مو) 1373مصوب(موجب قانون بيمه همگاني خدمات درماني به و داروهاي رد نيازو قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين سطح خدمات

فر بيمه هيآشدگان طي و امور اجتماعي به تصويب و وزارت تعاون كار و آموزش پزشكي ت وزيرانئيندي با پيشنهاد وزارت بهداشت درمان

.رسد مي

با)5(ماده.6 و اجزاي آن و اشكال اساسي دارد ي چراكه تعيين زمان بازنشستگي براي افراد ماهيت تقنين. هم سازگار نيست طرح ابهام

و لحاظ آن در بودجه سنواتي مغاير با اصل از. قانون اساسي استودوم پنجاهدارد و چگونگي» حمايت«ازسوي ديگر منظور طراحان محترم

.اعمال آن روشن نيست

و زيان.7 دچار شدگاني است كه در حين كار آور به كليه بيمه با توجه به اينكه طرح مذكور درصدد گسترش شمول مقررات مشاغل سخت

و كليوي مي و از آنجا كه طريقه جبران هزينه مذكور در اين طرح پيش بيماري خاص بيني نشده است، مغاير اصل شوند، لذا داراي بار مالي بوده

.باشد هفتادوپنجم قانون اساسي مي

و بار مالي خارج از ارقام اد هرگونه تعهد بيمه، ايج)1389مصوب(ساله پنجم قانون برنامه پنج)26(ماده»3«عنايت به اينكه براساس بندبا.8 اي

هاي مذكور، هاي بازنشستگي ممنوع است؛ لذا طرح مذكور از جهت ايجاد بار مالي براي صندوق مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق

ش)26(ماده»3«مغاير با بند  و به نوعي اصالح قانون برنامه محسوب مجلس داخلي نامه قانون آيين) 185(ده كه براساس ماده قانون مذكور بوده

.، نيازمند رأي دوسوم نمايندگان خواهد بود)1391اصالحي(شوراي اسالمي 

و پيشنهاد نتيجه  گيري

به با ـ و كليوي به عنوان يك قشر آسيب وجود آنكه حمايت از بيماران خاص ـ يك ضرورت است، اما مي پذير در جامعه ت نظر صويب اين رسد

به طرح در جهت حمايت از افراد ياد و رفع مشكالت آنان تأثيري نخواهد داشت چراكه با شده و عدم تطبيق دليل ناسازگاري با قوانين جاري

و اختيارات دستگاه مي. هاي ذيربط، اجراي آن با موانع زيادي مواجه خواهد بود امكانات قردشود كه كليات طرح بنابراين، پيشنهاد وانينو

.صورت هدفمند اصالح شوند مربوط به

:شود اما در صورت اصرار بر تصويب همين طرح، پيشنهادهاي زير ارائه مي

يابه)1(در ماده.1 شده تسهيل شود تا قابليت اجراي بيشتري داشتهد جاي بازنشستگي پيش از موعد، شرايط ازكارافتادگي براي افراد

.باشد

به» تأمين اجتماعيسازمان«)2(در ماده.2 و آن حذف و رفاه اجتماعي«جاي .جايگزين شود» وزارت تعاون كار

.قانون كار، شرايط مورد نظر براي ساعات كار مشموالن قانون تعيين شود)52(با الحاق يك تبصره به ماده)3(در ماده.3

و بعد از عبارت وزارت بهدا» سازمان تأمين اجتماعي«)4(در ماده.4 و آموزش پزشكي، حذف و رفاه«شت درمان وزارت تعاون كار

.اضافه شود» اجتماعي

.حذف شود)5(ماده.5


