
رییس انجمن تاالسمی با انتقاد از پولی 
شدن داروهای رایگان بیماران تاالسمی 
و افزایش ۴ برابری قیمت داروها گفت: 
»از سوی بیماران تاالسمی روزانه بیش 
از صد تماس داریم و آنها نسبت به نبود 
دارو اظهار ناراحتی می کنند و اگر قرار 
باشد این روند تا آخر سال ادامه داشته 
باشد، ممکن است سال آینده شاهد 

مرگ و میرهای بیشتری باشیم.«
به گزارش سپید، میثم رمضانی درباره 
وضعیت دارویی بیماران تاالسمی در 
شرایط اقتصادی فعلی به ایلنا گفت: 
»متاسفانه بیماران تاالسمی در وضعیت 
خوبی به سر نمی برند و اوضاع فعلی 
بسیار نابسامان است.« وی با اشاره به 
اینکه داروهای خارجی تاالسمی به طور 
معدود و محدود در بازار وجود دارند، 
گفت:  »قیمت داروهای خارجی بسیار 
باالست و توان مالی اغلب بیماران در آن 
حد نیست که آنها را تهیه کنند، زیرا به 
دلیل عدم فرهنگ سازی در زمینه اشتغال، 
بیکار هستند؛ بنابراین عده ای معدود از 

داروهای خارجی استفاده می کنند. خارجی می پردازند.«
رمضانی با تاکید بر اینکه بیماران تاالسمی در تامین هزینه ها 
از سوی دولت و مراجع دولتی حمایت نمی شوند، گفت: 
»سبدهای کاالی حمایتی که توسط وزارت رفاه و دیگر 
مجموعه های سیستم های دولتی توزیع می شود اغلب به 
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی تعلق می گیرد و 
افرادی که بیماری های خاصی چون تاالسمی و هموفیلی 
دارند و آنهایی که به بیماری های صعب العالج دچارند در 
این میان سهمی ندارند. در صورتی که بیماران مختلف 
با امراض خاص یا حتی آنهایی که مثال هفته ای دوبار 
دیالیز می شوند، امکان کار کردن ندارند. در این باره بارها 
با مراجع ذی ربط مکاتبه کرده ایم، حتی به وزارت رفاه 
نیز مراجعه کرده ایم، اما مسئوالن در پاسخ گفته اند که 
سرفصلی ندارند و وظیفه شان صرفا کمک به مددجویان 

کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.«
رییس انجمن تاالسمی درباره چگونگی همکاری وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو در جهت حل مشکالت 

موجود گفت: »مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو برای بهبود وضعیت موجود و حل مشکالت 
بیماران تاالسمی نهایت تالش شان را می کنند و برای 
بهبود وضعیت موجود جلسات متعددی برگزار شده 
است. البته این را بگویم که در حوزه معاونت درمان، 
گاه کارشکنی هایی در بخش کارشناسی ها رخ می دهد 
و سهل انگاری هایی وجود دارد و به هرحال همه اینها 
باعث می شوند که در مجموع مشکالت بیماران تاالسمی 

الینحل بماند.«
 رمضانی درباره افزایش قیمت داروهای تاالسمی و نظر 
برخی مسئوالن مبنی بر عدم افزایش قیمت داروها گفت:  
»قیمت داروها افزایش چهار برابری داشته و با توجه به 
پیگیری ها و مراجعات چندباره به مجلس و مکاتبات با 
رییس جمهور و وزیر از شرکت ها خواسته شد تا قیمت ها 
را پایین تر بیاورند و در همین راستا منابعی نیز به آنها 
تزریق شده، اما با این حال قیمت داروها به روال قبل 
بازنگشته است. در صورتی که همان داروها سال گذشته 

به صورت رایگان به بیماران ارائه می شدند.« رییس انجمن 
تاالسمی درباره نحوه حمایت بیمه ها و تاثیر آنها بر ثابت 
نگاه داشتن قیمت داروها گفت: »در این میان چرخه ای 
وجود دارد، به این ترتیب که بیمه ها مطالبات مراکز درمانی 
و داروخانه ها را با تاخیر پرداخت می کنند و داروخانه ها 
توان خرید ندارند و حتی مراکز درمانی نیز به شرکت های 
تولید کننده و توزیع کننده بدهکارند؛ همه اینها به هم 
مرتبط هستند و این چرخه همچنان ادامه دارد و در این 
میان باید به دنبال پرتقال فروش بگردیم و آن را بیابیم که 
کار راحتی نیست.« رمضانی درباره بودجه اختصاص یافته 
به بیماران خاص در سال 1398 گفت: »در تخصیص این 
بودجه تورم محاسبه نشده و از طرفی سال گذشته توسط 
مجلس سه بیماری دیگر به بیماری های خاص اضافه 
شده اند، در حالی که بودجه سال 97 برای توزیع بین 
هفت بیماری خاص در نظر گرفته شده بود، لذا منطقی 
این بود که در محاسبه بودجه امسال سه بیماری اضافه 
شده را نیز محاسبه می کردند و بودجه بیشتری برای آنها 

در نظر می گرفتند که نه تنها این اتفاق نیفتاده 
بلکه بودجه امسال از بودجه سال گذشته نیز 
کمتر است. البته اگر آن سه بیماری نیز به 
بیماری های خاص اضافه نمی شدند بازهم 
با  نبود.« وی  کافی  یافته  اختصاص  بودجه 
تاکید بر اینکه بیماران تاالسمی چندین ماه 
است به داروهای مورد نیاز دسترسی ندارند، 
که در چنین شرایطی دچار عارضه های شدید 
می شوند، گفت: »از سوی بیماران تاالسمی 
روزانه بیش از صد تماس داریم و آنها نسبت 
به نبود دارو اظهار ناراحتی می کنند و اگر قرار 
باشد این روند تا آخر سال ادامه داشته باشد، 
ممکن است سال آینده شاهد مرگ و میرهای 

بیشتری باشیم.«
رمضانی درباره کیفیت داروهای خوراکی که 
توسط شرکتی دانش بنیان داخلی در سه دوز 
تولید شده، گفت: »دوماه است که خودم از 
این داروها استفاده می کنم. از آنجایی که به 
مدت شش سال از داروهای خوراکی ایرانی 
استفاده می کردم بدنم آمادگی پذیرش آن داروها 
را دارد و اینکه مصرف این داروها از دیگر 
داروهای مشابه راحت تر است و الزم نیست 
در آب حل شوند، یعنی به طور معمولی قابل مصرف 
هستند و فعال به طور رایگان به بیماران ارائه می شوند. 
به امید آنکه دیگر بیماران تاالسمی نیز نتیجه مثبتی از 
این دارو بگیرند و به مصرف آنها گرایش پیدا کنند تا 
در این میان مطالبه داروهای تزریقی کمتر شود. زیرا 
هزینه تولید و تامین داروهای تزریقی به مراتب بیش از 

داروهای خوراکی است.« 
وی در پایان گفت: »بیماران تاالسمی به جز دشواری های 
درمانی در زمینه اشتغال مشکالت بسیاری دارند. آنها حق 
حیات دارند اما به راحتی نمی توانند فعالیت های اجتماعی 
داشته باشند و حتی با وجود استعداد و کسب رتبه های 
باالی دانشگاهی در مرحله مصاحبه برای استخدام رد 
می شوند. بارها این موضوع را پیگیری کرده ایم، اما نه 
دولت و نه مجلس نسبت به وضع قوانین جدید در 
رابطه با فعالیت های اجتماعی و شغلی بیماران توجهی 
نمی کنند تا بیماران تاالسمی الاقل بتوانند مخارج درمانشان 

را تامین کنند.«

پس از سال ها مبارزه با بیماری سرطان؛

حسین محب اهری 
درگذشت

حسین محب اهری صبح دیروز درگذشت.
به گزارش سپید، مهتاب مقصودلو همسر این هنرمند فقید در 
گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: »حسین محب اهری از سه روز پیش 
به کما رفت بود و همه خانواده نگران ایشان بودند که متاسفانه 
نیمه شب گذشته از دنیا رفت.« وی گفت هنوز زمان و مکان 

تشییع جنازه مشخص نشده است.
حسین محب اهری متولد ۲9 مهرماه سال 133۰ بعد از سال ها 
مبارزه با بیماری سرطان، بامداد چهارشنبه ۲۶ دی ماه و در سن 

۶7 سالگی در بیمارستان الله از دنیا رفت. 
وی از بازیگران باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون بود و حتی با 
وجود بیماری، بر صحنه تئاتر به ایفای نقش می پرداخت. او در 
چند سال گذشته در دو نمایش »خاله  مرجان و خروس«، »کلوچه 
دارچینی«، »خسیس« به کارگردانی مریم کاظمی به ایفای نقش 
تلویزیونی  از مجموعه های  پنج ساله کالس«  پرداخت. »مبصر 

ماندگار حسین محب اهری است. 
آن طور که در دانشنامه سینمای ایران آمده است؛ او فارغ التحصیل 
رشته ادبیات فارسی از مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی 
 )1353( نمایش  کارگاه  در  را  بازیگری  دوره  و   بود   )1358(
گذراند و فعالیتش در تئاتر نیز در همان سال آغاز شد. شروع 
فعالیت محب اهری در سینما با بازی در فیلم »رابطه« )پوران 

درخشنده 13۶5( بود.
نمایش ها: اژدها، بازی قتل عام، بردار شدن حسین بن منصور 
حالج، ساعت ششم، شاهزاده و گدا، شب جنایت کاران، پرواز 

بر فراز آشیانه فاخته، غارت و پیک نیک در جبهه.
مجموعه های تلویزیونی: ماه پنهان است، سربداران، محله بهداشت، 
بوعلی سینا، طنزآوران، کوی عاشقان، جنگ کودکان و نوجوانان، 
هتل پرستاره ، هزار برگ هزار رنگ، این خانه دور است، شاخه 
طوبی، ق. مثل قلقلک، شمایل، مسابقه تالش، ماجراهای رونالد 

و همسرش و نابغه های قرن بیست و یکم.
از  درخشنده 13۶5(، خارج  )پوران  رابطه  سینمایی:  فیلم های 
الوند  اعتماد 13۶۶(، محموله )سیروس  بنی  محدوده )رخشان 
13۶۶(، سال های خاکستری )مهدی صباغ زاه 13۶7(، سفر جادویی 
)ابولحسن داودی 13۶9( دو فیلم با یک بلیط )داریوش فرهنگ 
به  برها  جیب   ،)137۰ خواجوی  )اکبر  بزرگ  سیرک   ،)13۶9
بهشت نمی روند )ابولحسن داودی 137۰(، خوش خیال )مهران 
تاییدی 1371(، اتل متل توتوله )محمد جعفری 1371( من زمین 
)بهروز  فرشته  روز  داودی 137۲(  )ابوالحسن  دارم  را دوست 
افخمی 137۲( همسر )مهدی فخیم زاده 137۲( کاکادو )تهمینه 
میالنی 1373( راه افتخار )داریوش فرهنگ 1373( آقای شانس 
)رحمان رضایی 1373(، عروس کاغذی )حجت اهلل سیفی 137۴( 

و.... از جمله فیلم هایش بود.

روحش شاد و یادش گرامی.

پرداخت مطالبات سال ۹۶ 
از سوی بیمه سالمت تهران  

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران از پرداخت بخش عمده ای از 
مطالبات معوقه مراکز درمانی و بیمارستان ها در سال 9۶ خبر داد.
به گزارش ایسنا، کورش فرزین در نشست خبری اداره کل بیمه 
سالمت استان تهران درباره وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی 
طرف قرارداد این اداره کل گفت: »خوشبختانه پرداخت مطالبات 
سال 97 در مراکز درمانی مان روالی منطقی و قابل قبول دارد و 
در بخش خصوصی و دولتی در حوزه های بصری و سرپایی همه 

مطالبات را تا شهریور ماه 97 به طور کامل پرداخت کرده ایم.«
وی با بیان اینکه حدود ۶ هزار موسسه با اداره کل بیمه سالمت 
استان تهران طرف قرارداد هستند، اظهارکرد: »حال ممکن است 
برخی اعالم کنند که هنوز مطالبات شان را تا شهریورماه دریافت 
نکرده اند اما باید توجه کرد که برخی از این مراکز اسنادشان را 
به موقع و به طور کامل به ما ارائه نکرده اند و به همین دلیل در 

اولویت پرداخت ما نبوده اند.«
فرزین تصریح کرد: »خوشبختانه با اختصاص بخش اول 5۰۰ 
میلیون یوروی صندوق توسعه ملی در سطح استان تهران توانستیم 
از این محل عمده مطالبات مان را پرداخت کنیم. حال اگر یک 
مرحله تخصیص دیگر داشته باشیم، کل مطالبات باقیمانده سال 

9۶ را پرداخت خواهیم کرد.

اخبــار
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انتقاد رییس انجمن تاالسمی از اوضاع نابسامان داروی بیماران تاالسمی؛

با این وضعیت باید منتظر مرگ و میرهای بیشتر باشیم

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت: »تامین 
داروی بیماران خاص به صورت کامل در تعهد بیمه ها قرار دارد 
و مشکلی در رابطه با افزایش قیمت دار وها برای بیماران تاالسمی 

وجود ندارد.«
به گزارش سپید، سیدمرتضی خاتمی وضعیت دارویی بیماران تاالسمی 
به خانه ملت گفت: »وضعیت دارویی بیماران تاالسمی و هموفیلی 
مانند دیگر بیماران خاص است، دارو های خارج از فارماکوپه دارویی  
البته  دارد.  باالیی  قیمت  معموال  و  می شوند  محاسبه  آزاد  هزینه  با 
برخی از دارو های خارجی نیز طبق شرایط مشخصی تحت پوشش 
بیمه قرار می گیرند. ولی بطور کلی تامین داروی بیماران خاص به 
صورت کامل در تعهد بیمه ها قرار دارد و مشکلی در رابطه با افزایش 

قیمت دار وها برای بیماران تاالسمی وجود ندارد.«
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسالمی افزود: 
»آن دسته از بیماران خاصی که مددجوی کمیته امداد و تحت پوشش 

سازمان بهزیستی باشند سبد کاالی حمایتی تعلق می گیرد. بنابر این 
دارویی  هزینه های  تامین  برای  مالی  توان  فاقد  که  بیماران خاصی 
خود هستند باید عضویت شان را در سازمان های حمایتی به فراخور 

شرائط قطعی کنند.«
نائب رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمی در رابطه با 
وضعیت اشتغال بیماران تاالسمی  افزود: »طبق قانون سهمیه ای برای 
استخدام مددجویان سازمان بهزیستی و جامعه معلولین وجود دارد ، 
این  اما  نشده  تعیین  بیماران خاص  برای  هرچند سهمیه مشخصی 

موضوع به معنی عدم  پذیرش آنها نیست.«
خاتمی گفت: »اصوال برای استخدام  و اشتغال بیماران خاص ارائه 
طریق جدی صورت نگرفته و الزام قانونی وجود ندارد، انجمن ها و 
سازمان های مردم نهاد باید در زمینه اشتغال بیماران خاص مطالعه 
کارآفرینان  همچنین  و  ذیربط  تصمیم گیران  اطالع  به  را  نتیجه  و 

قرار دهند.«

سرپرست وزارت بهداشت گفت: »در این دوره بر پیشگیری و بهداشت 
تمرکز داریم زیرا هم موثرتر و هم ارزانتر است، هزینه دوره شیمی 
درمانی یک بیمار به اندازه واکسیناسیون یک روستاست و اقامت یک 
شب بیمار در بخش ICU در ارزانترین کشورها هزار دالر )بیش از 

1۰ میلیون تومان( هزینه دارد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سعید نمکی درباره توجه ویژه وزارت 
بهداشت به موضوع پیشگیری و بیماری های غیرواگیر در دوره جدید 
افزود: »با توجه به اینکه به سمت شیوع بیماری های غیرواگیر می رویم 
و بیماری هایی مثل بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون، سرطان ها، 
دیابت و غیره در حال افزایش است، باید سبک زندگی مردم تغییر 
کند و بیشتر از همیشه به موضوع پیشگیری بپردازیم.« وی با اشاره 
به اهمیت توجه به موضوع بیماری های غیرواگیر و ابالغ این مورد 
در حکم معاون بهداشت وزارت بهداشت، اظهار داشت: »حدود ۲8 

سال پیش که معاونت بهداشت وزارت بهداشت بودم می دانستم که 
وقتی کشور توانست بیماری های واگیر را مهار کند، الگوی همه گیری 
بیماری ها به سمت بیماری های غیرواگیر می رود و همان سال اداره کل 
بیماری های غیرواگیر را در وزارت بهداشت ایجاد کردم که متاسفانه 
بعد از دوره مسئولیت ما تعطیل و در دوره وزارت آقای هاشمی دوباره 
ایجاد شد.« نمکی ادامه داد: »در آن بازه زمانی می دانستم که طوفانی از 
بیماری های غیرواگیر در راه است و ما را گرفتار می کند. آن زمان با 5 
دالر کودکان را علیه ۶ بیماری مهلک مسری قابل پیشگیری واکسینه 
بیمار در یک دوره شیمی  اما در حال حاضر هزینه یک  می کردیم، 
یا شهرک  بزرگ  روستای  یک  واکسیناسیون  هزینه  از  بیش  درمانی 
 CCU یا ICU است.« وی گفت: »اکنون هزینه یک شب بیمار در
به علت بیماری های قلبی و عروقی یا سکته های مغزی در ارزان ترین 
کشورها حدود هزار دالر هزینه دارد.« سرپرست وزارت بهداشت اظهار 

داشت: «باید توجه داشته باشیم که اگر بیماری های غیرواگیر گریبان 
ما را بگیرد و به موقع پیشگیری نکنیم، هزینه های نظام سالمت در 
آینده به شکل وحشتناکی افزایش می یابد. زیرا همواره پیشگیری مقدم 
بر درمان است و سرمایه گذاری در زمینه بهداشت می تواند هزینه ها 

را در حوزه درمان و به خصوص در بخش بستری کاهش بدهد.«
نمکی گفت: »پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های واگیر 
نیست که فقط وزارت بهداشت بتواند این موضوع را کنترل کند و این 
موضوع نیازمند همکاری بین بخشی و کمک سایر دستگاه ها است 
تا بتوان در سبک زندگی مردم تغییراتی ایجاد کرد.« وی بیان کرد: 
»طرح تحول سالمت نیز با شدت ادامه پیدا می کند و در این طرح 
نیز بسته هایی مانند کاهش پرداخت از جیب بیمار، کاهش هزینه های 
و  محروم  نقاط  در  متخصص  پزشک  ماندگاری  بستری،  کمرشکن 

غیره مورد نظر است.«

خاتمی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت:

هیچ مانعی برای استخدام بیماران خاص وجود ندارد

سرپرست وزارت بهداشت:

یک شب اقامت در ICU هزار دالر هزینه دارد


