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گرو نگه  داشتن جسد به خاطر 9 میلیون تومان!
 علی اکبر 

ابراهیمی
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گرو نگه داشتن جسد برای گرفتن هزینه های بیمارستان، داستانی دنباله دار است که انگار تمامی 
ندارد و این بار اتفاقی مشابه در بیمارستان »م« در کرج و برای یک زن افغان افتاده است. بیماری 
به نام عذرا احمدی که بعد از مراجعه چندباره به بیمارستان های »ب« و »م« کرج و عمل جراحی 
فوت کرده و به دلیل پرداخت نکردن هزینه های بیمارستان جنازه تحویل خانواده داده نمی شود. 
اقدامی که خالف همه اصول انسانی و قانونی رایج در دنیا و حتی نظام  بهداشت و درمان کشور بوده اما همچنان 
در حال وقوع است. پژمان اسداللهی، از آشنایان فرد متوفی برای »سالمت« تعریف می کند: »عذرا احمدی، همسر 
پیرمردی با 65 سال سن و از اتباع افغانستان است. وی به دلیل عارضه روده ای به پزشک مراجعه می کند و طبق اعالم 
پزشکان باید بخشی از روده وی برداشته می شد. بنابراین این عمل جراحی در آذرماه سال گذشته در بیمارستان 
»ب« کرج با کمک خیرین موفقیت آمیز انجام می گیرد.« وی ادامه می دهد: »متاسفانه به دلیل مشکل تامین هزینه های 
داروی بعد از عمل جراحی، عفونت مجددا موضع عمل شده را فرامی گیرد و در مراجعه بعدی بیمار به بیمارستان  
در تیرماه سال 96 این بیمارستان بعد از بستری یک هفته ای اعالم می کند که خانم احمدی باید برای ادامه درمان به 
بیمارستان دیگری مراجعه کند. بنابراین با مراجعه به این بیمارستان برای آذرماه سال 96 وقت مراجعه به وی داده 
می شود و بعد از بستری و شروع روند دارودرمانی و تهیه کمک هایی از سوی خیریه های مختلف برای هزینه های 
درمان اقداماتی انجام می شود. بعد از طی دوره درمانی بیمارستان اعالم می کند باید مبلغ 8 میلیون تومان برای 
عمل جراحی به حساب مرکز پرداخت شود و البته این هزینه نیز از سوی خانواده بیمار و کمک های خیرین تامین 
می شود اما بعد از تامین هزینه  عمل جراحی متاسفانه عمل به صورت موفقیت آمیز انجام نمی شود و تیم جراحی 
نتیجه را رضایت بخش اعالم نمی کند.« اسداللهی اضافه می کند: »روند درمان تا پایان دی ماه سال 96 ادامه داشت، 

تا اینکه پزشکان اعالم می کنند کاری از دست آنها برنمی آید و بیمار باید ترخیص شود. بنابراین خانواده عذار 
احمدی هنگام مراجعه به حسابداری بیمارستان »م« برای ترخیص با فیش 8 میلیون تومان مواجه می شوند و بعد 
از عنوان کردن عدم توانایی در پرداخت هزینه، بیمارستان از ترخیص بیمار خودداری می کند. حتی خانواده بیمار 
حاضر به گرو گذاشتن گذرنامه نزد بیمارستان می شوند اما بیمارستان حاضر به همکاری نمی شود. بنابراین بیمار 
همچنان در بیمارستان می ماند و بعد از گذشت 2 هفته و در تاریخ 14بهمن ماه به خانواده وی اعالم می شود بیمار 
به دلیل عارضه روده ای فوت کرده و باید برای ترخیص جنازه به بیمارستان مراجعه کنند. خانواده بیمار بعد از 
مراجعه برای گرفتن جنازه با فاکتوری 17 میلیون تومانی بابت هزینه بیمارستان مواجه می شوند.« این فرد مطلع 
می گوید: »بعد از مراجعه خانواده متوفی به مسووالن بیمارستان جهت هماهنگی برای ترخیص و گرفتن تخفیف 
برای بخشی از هزینه های بیمارستانی با این جواب مواجه می شوند که چون بیمار از اتباع افغانستان است و پوشش 
بیمه ای هم ندارد باید کل هزینه ها را پرداخت کند. حتی خانواده احمدی با مراجعه به کمیته امداد هم نتیجه ای 
نمی گیرند و امروز به خاطر 9 میلیون تومان پول جنازه به خانواده احمدی تحویل داده نمی شود.« اسداللهی در 
پایان تاکید می کند:»این فرد از اتباع قانونی افغان است که همسر وی مجوز فعالیت در ایران را هم دارد اما 
به دلیل نداشتن هیچ پوشش بیمه ای به این روز افتاده است. حتی در مراجعه آنها به سفارت افغانستان برای گرفتن 
پوشش بیمه ای سفارت افغانستان اعالم کرده که باید مبلغ 1 میلیون و 700 هزار تومان برای هر فرد به حساب این 
سفارتخانه پرداخت شود که به دلیل مشکالت مالی این امکان نیز برای آنها فراهم نیست. البته در مراجعات ما به 
بخش حسابداری بیمارستان عنوان شده که اگر بیمارستان بخواهد مساعدتی در این زمینه داشته باشد می تواند یک 

تا یک و نیم میلیون تومان کمک داشته باشد«

مردم به واحدهای مددکاری مراجعه کنند
سیدجواد حاجی میراسماعیل، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص اینکه اگر 
بیمار به دلیل مشکالت مالی نتواند هزینه های  بیمارستان را پرداخت کند، بیمارستان می تواند 
مانع از ترخیص یا تحویل بیمار فوت شده شود یانه، به خبرنگار »سالمت«  گفت: »در این باره 
دستورالعملی از سوی وزارت بهداشت به همه دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های 
تابعه ابالغ شده، با این محتوا که به هیچ عنوان بیمار یا جنازه ای به دلیل نداشتن هزینه های 
درمانی نباید در بیمارستان نگه داشته شود.« وی با بیان اینکه اگر اتفاقی در این خصوص 
رخ دهد و بیمارستانی اقدام  به نگهداری جنازه کند تخلف کرده، افزود: »در موارد این چنینی خانواده فرد متوفی 
می تواند با مراجعه به وزارت بهداشت اقدام به شکایت از بیمارستان مربوط کند. ضمنا اگر فرد متوفی از اتباع 

کشورهای دیگر باشد هم این قانون و ابالغیه به قوت خود باقی است.«
حاجی میراسماعیل با اشاره به شرایط خاص اتباع کشور افغانستان در ایران تاکید کرد: »نکته ای که در خصوص 
اتباع خارجی به ویژه افغان ها وجود دارد این است که بیشتر این افراد به دلیل مشکالت مالی با این مانع روبرو 
هستند و در پرداخت ها دچار مشکل می شوند. البته این اتفاق در بیشتر موارد به این دلیل  است که هیچ نوع 
پوشش بیمه ای و دفترچه بیمه ای ندارند.« وی با ذکر مثالی از پیش بینی های انجام شده از سوی وزارت بهداشت 
و دانشگاه های علوم پزشکی برای مواجهه با مشکالتی از این نوع، گفت: »به عنوان نمونه ساالنه در بیمارستان 
سوختگی شهید مطهری مبلغ 2 میلیارد تومان برای جبران هزینه های پرداخت نشده از سوی بیماران صرف  و 
هزینه ها رایگان می شود زیرا در بیشتر این موارد نگه داشتن بیمار در بخش یا در سردخانه بیمارستان غیر از 
هزینه های اضافی از قبیل هزینه های درمانی و غذا و اشغال تخت برای مجموعه درمانی عایدی دیگری ندارد.«

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران اضافه کرد: »البته برای این منظور در بیمارستان های دولتی بخشی تحت 
عنوان مددکاری وجود دارد که می تواند در موارد عدم توانایی مالی بیمار در هزینه های بیمارستانی ورود کند و 

درصدی از هزینه ها را به عنوان تخفیف با توجه به شرایط بیمار از بیمارستان دریافت کند.«
حاجی میراسماعیل در پایان تصریح کرد: »باید به این نکته توجه جدی شود که طبق دستورالعملی که وزیر بهداشت 
ابالغ کرده اند هیچ مرکز درمانی ای نمی تواند بیمار فوتی یا هر بیمار دیگری را به بهانه مسائل مالی ترخیص نکند 
و در بیمارستان نگهداری کند، اما بیمارستان ها می توانند در موارد این چنینی و برای جبران هزینه های انجام شده 
از سوی بیمارستان ضمانتی را از خانواده بیماران یا متوفی دریافت کنند. بنابراین بیمارستان با توجه به ابالغیه 
وزارت بهداشت موظف است گواهی فوت را در مواقع مرگ بیمار صادر کند زیرا نمی تواند جسد را در بیمارستان 
نگه دارد و باید اجازه دفن داده شود، اما موردی که به عینه مشاهده می شود این است که بعد از این اتفاق هیچ 

هزینه ای به حساب بیمارستان گذاشته نمی شود.«

چند مورد مشابه در چند سال اخیر
هرچند برخی بیمارستان ها تا تسویه حساب کامل اجازه ترخیص 
به  مواردی  در  حتی  و  نمی دهند  را  فوت شده  فرد  یا  بیمار 
گروکشی برای دریافت کامل هزینه ها اقدام می کنند، وزارت 
قابل پیگیری  و  را جرم  اقدام  این  قانونی  مراجع  و  بهداشت 
می دانند. حال می خواهیم به موارد متعدد از این اتفاق نگاهی 

گذرا بیندازیم.
بهمن ماه سال 94 بود که نصرا... پژمان فر، نماینده مردم مشهد 
در مجلس از گروگان گیری جسد زنی به خاطر پرداخت نکردن 
هزینه های درمان در بیمارستانی در مشهد پرده برداشت. وی 
در تشریح جزییات این اتفاق گفته بود: »این موضوع مربوط 
به خانمی است که به دلیل مشکالت مالی در یک کوره پزخانه 
کار می کرده و تحت پوشش  اطراف مشهد  منطقه ای در  در 

بیمه کمیته امداد نیز بوده است.«
مورد دیگر مربوط به فروردین ماه سال 95 بود. آنجا که جسد 
یک بیمار مرد در شهر یزد، به دلیل ناتوانی در تسویه حساب 
از جانب خانواده این بیمار، تحویل خانواده داده نشده بود. 
بنا بر اعالم فرزند این بیمار این اتفاق در بیمارستان خیریه ای 
در شهرستان یزد رخ داده بود. آن طور که علی عظیمی، فرزند 
این متوفی اعالم کرده بود: »خانواده عظیمی از شهرستان انار 
استان کرمان برای گرفتن خدمات بیمارستانی به بیمارستانی 
در شهر یزد مراجعه کرده بودند و بعد از 4٠ روز درمان با 
این  سوی  از  هزارتومانی   4٠٠ میلیون  و   4 صورت حساب 
با  پرداخت  در  ناتوانی  دلیل  به  که  شدند  مواجه  بیمارستان 

عدم تحویل جنازه مواجه شده بودند.« 
مورد بعدی در خصوص نوزادان سه قلوی یک خانواده است 
در  نوزادان  این  آمده اند.  دنیا  به  جاری  سال  دی ماه  در  که 
یکی از بیمارستان های دولتی به دنیا آمده بودند که به دلیل 
نارس بودن، تیم پزشکی مجبور به نگهداری آنها در بخش 

مراقبت های ویژه شدند. 
روز  تا  بودند  بیمارستان  در  ماه   2 حدود  نوزادان  ازاین رو 

ترخیص و زمانی که پدر نوزادان مقدمات بازگشت فرزندان 
و  ترخیص  برگه  با  می کرد،  فراهم  منزل  به  را  همسرش  و 
این  پدر  ادعای  طبق  شد.  مواجه  بیمارستان  تسویه حساب 
نوزادان سرانجام بیمارستان اعالم کرده بود با این بخشی که 
پرداخت کرده اید، تنها می توانید دو نوزاد دختر را ترخیص 
کنید و پسر تا تسویه حساب کامل در بیمارستان خواهد ماند 
و در صورت عدم تسویه حساب  نوزاد به بهزیستی واگذار 

خواهد شد.
از  نوزاد پسر در یکی  به گرو گرفتن  مربوط  ماجرای دیگر 
بیمارستان های تهران است. این اتفاق زمانی رسانه ای شد که 
زن جوانی با مراجعه به دادسرای یافت آباد مدعی شد، به دلیل 
پرداخت نکردن هزینه زایمان، مسووالن بیمارستان نوزادش 

را به او تحویل نمی دهند.
 زن جوان تبعه کشور افغانستان در شکایتش به قاضی پرونده 
عنوان کرده بود برای زایمان به بیمارستانی در جنوب تهران 
رفته و مسووالن بیمارستان برای زایمان 1میلیون و 7٠٠ هزار 
تومان پول خواستند که با کمک همسایه ها و دوستان، هزینه 
فردای  و  است  رفته  عمل  اتاق  به  و  کرده  تهیه  را  سزارین 
بیمارستان رفته،  برای ترخیص به حسابداری  آن روز وقتی 
گفته اند به خاطر اینکه دوقلو به دنیا آورده، باید دوباره پول 

به حساب بیمارستان واریز کند.
  بنابراین نوزاد دختر را از بیمارستان ترخیص کرده و پسر 
را تا زمانی که هزینه بیمارستان را بپردازد، گرو نگه داشته اند. 
فوری  تحویل  دستور  قاضی  جوان،  زن  شکایت  با  بنابراین 
در  پاسخگویی  برای  را  بیمارستان  مسووالن  احضار  و  بچه 
مورد گرو نگه داشتن نوزاد 27 روزه صادر کرد و ساعاتی بعد 
مسووالن بیمارستان نوزاد پسر را تحویل خانواده اش دادند.

این موارد شاید گزیده ای از نمونه های متعدد بروز این اتفاق 
نادرست در طول سال باشد اما آیا این قصه همچنان 

ادامه خواهد داشت؟

اگر مراکز دولتی و خصوصی اقدام به نگه داشتن متوفی 
کنند، مجرم هستند

پس از به وقوع پیوستن چندباره این ماجرای ناگوار در بیمارستان های 
مختلف و گروکشی های بیمارستان ها، وزیر بهداشت هم گروگان گیری 
جسد بیماران متوفی در بیمارستان ها را به دلیل دریافت وجه، بسیار 
شنیع، زشت و غیرقانونی خوانده و گفته است: »تمام مراکز دولتی 
و خصوصی اگر برای پرداخت هزینه اقدام به نگه داشتن متوفی 
کنند، مجرم هستند، اما اینک پی درپی این اتفاق می افتد و خبر از 

یک نقض و قانون شکنی عمدی و آگاهانه دارد.«

نظام پزشکی در صورت وقوع گروگان گیری ورود می کند
محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه  ریزی سازمان نظام پزشکی 
در  کامل  تسویه حساب  تا  بیمار  گروگان گیری  با  ارتباط  در  نیز 
بیمارستان ها می گوید: » این کار از لحاظ اخالقی و قانونی درست 
نیست و نوعی تخلف محسوب می شود. البته چنین مواردی بسیار 
نادر است ولی به طورکلی در چنین مواردی تخفیف داده می شود 

و مددکاری بیمارستان نیز اقدامات خاصی انجام می دهد.«
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی چنین مواردی را رصد 
برای  را  بیمار  اجازه گروکشی  به هیچ عنوان  »بیمارستان ها  می کند:  تصریح  می کنند، 
تسویه حساب ندارند و شاید چنین مواردی شخصی بوده و تنها به صورت گفتمان 
باشد. البته موارد گفتمانی نیز تخلف  و قابل پیگیری از جانب وزارت بهداشت و 
سازمان نظام پزشکی است.« معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با تاکید 
بر اینکه دستورالعمل ها در این زمینه به ویژه در بخش دولتی مشخص است، می گوید: 

»مردم می توانند چنین مواردی را برای پیگیری به وزارت بهداشت  اعالم کنند.«

تشکیل کمیته حقوقی در وزارت بهداشت
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم دراین باره 
اقدام خالف قانون است و می توان   این  قانونی  گفت: »از لحاظ 
گفت غیرقانونی است.« وی با اشاره به تشکیل واحدی در وزارت 
بهداشت برای این منظور افزود: »طبق اطالعی که من دارم، کمیته ای 
در این خصوص در وزارت بهداشت تشکیل شده تا در صورت 
بروز مشکالتی از این  نوع با بیمارستان های متخلف برخورد شود. 
حتی چندی پیش نمونه ای داشتیم که به یک فوتی در یکی از بیمارستان های معروف 
تهران به دلیل پرداخت نشدن هزینه های بیمارستانی اجازه ترخیص داده نمی شد که 
با شکایت خانواده فرد به وزارت بهداشت در اسرع وقت اجازه ترخیص داده شد.« 
این حقوقدان تاکید کرد: »البته در قوانین مختلف ازجمله قانون مدنی و قانون جزا 
مواد قانونی در این خصوص وجود ندارد اما با توجه به خاص بودن این اتفاق، قانون 

خاصی در نظام پزشکی در این مورد تدوین شده است.«

با تخلفات برخورد قانونی می کنیم
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت هم در 
مورد تسویه حساب بیمارانی که از لحاظ مالی 
شرایط مناسبی ندارند، گفته است: » موضوع 
گروگان گیری در بیمارستان ها را به هیچ وجه 
تایید نمی کنم و از این اصطالحات استفاده 
نمی کنیم چراکه این مساله وجود خارجی عینی 
ندارد و در بیمارستان های دولتی فرانشیز قانونی 5درصد برای 
بیمه شده های روستایی و 1٠درصد برای بیمه شده های شهری 
است.« وی اضافه کرده است: »اگر بیماری توان پرداخت هزینه 
را نداشته باشد، به شرط اینکه مشخص شود فرد نیازمندی است 
از طریق مددکاری بیمارستان و کمیته امداد به او کمک می شود 
ولی اگر در بیمارستانی گروگان گیری شده باشد، تخلف بوده و 

ما برخورد قانونی می کنیم.«

گروکشی برای تسویه حساب مصداق بازداشت 
بدون مجوز است

پایه یک  وکیل  ترک همدانی،  مصطفی 
: »هیچ  این زمینه گفته  دادگستری هم در 
بیمارستان و مرکز درمانی ای مجوز گروکشی 
بیمار تا زمان تسویه حساب را بر اساس قانون 
ندارد. بنابراین موارد این چنینی مصداق نوعی 
بازداشت بدون مجوز است و عمل مجرمانه 
بیمار در  »تهدید خانواده  محسوب می شود.« وی می افزاید: 
چنین مواردی حتی اگر به صورت قطعی نیز چنین اقدامی انجام 

ندهند، جرم محسوب می شود و نوعی عمل مجرمانه است.«

گروکشی بیمارستان ها 
غیراخالقی است

دکتر محمدحسن 
رئیس  ناصری، 
دانشگاه  سابق 
علوم پزشکی البرز 
هم در پاسخ به این 
سوال که اگر بیمار 
به دلیل مشکالت مالی نتواند هزینه های  
بیمارستان را پرداخت کند، بیمارستان 
می تواند مانع از ترخیص یا تحویل بیمار 
فوت شده شود؟ تصریح کرد: »معموال 
این اتفاق نمی افتد ولی اگر این اتفاق 
افتاد یک اقدام غیرقانونی است. البته 
نیز  بیمارستان ها  این چنینی  در موارد 
تخفیف هایی برای آن قائل می شوند.« 
در  محل هایی  به وجود  اشاره  با  وی 
بیمارستان ها برای این منظور ادامه داد: 
»در موارد این چنینی  فرد متوفی اقدام به 
پرداخت  هزینه ها می کند اما اگر هیچ یک 
از نزدیکان فرد فوت شده این استطاعت 
را نداشته باشند می توانند با مراجعه به 
واحد مددکاری در بیمارستان بخشی از 
هزینه ها را از این طریق تخفیف بگیرند. 
البته این درخواست از غیرانسانی بودن 
اقدام بیمارستان ها کم نمی کند  بنابراین 
اگر بیمارستان چنین اقدامی را مرتکب 

شود، کاری غیراخالقی است.«

تصویر فیش صادره از بیمارستان برای خانم عذرا احمدی است. طبق بندهای فیش، 
بستگان خانم عذرا احمدی، زن تبعه افغان در تاریخ 3٠ بهمن ماه سال جاری مبلغ 8 
میلیون تومان به عنوان ودیعه به حساب این بیمارستان واریز می کند اما به دلیل ناتوانی 

در پرداخت مابقی مبلغ جنازه وی تحویل خانواده او نمی شود.    


