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نجفی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: 
»تزریق ارز 4200 تومانی به کاالهای 
تجهیزات  و  دارو  ازجمله  اساسی 
چون  بود  نابخردانه  اقدامی  پزشکی 
اختصاص  وجود  با  می رسد  نظر  به 
بهره ای  یارانه  این  از  مردم  ارز،  این 

نبرده و طرفی نبسته اند.«
به گزارش سپید، محمود نجفی عرب با 
بیان این مطلب به سالم خبر گفت: »من 
فکر می کنم تزریق ارز 4200 تومانی به 
تمامی کاالهای اساسی ازجمله دارو 
نابخردانه و  اقدام  تجهیزات پزشکی 
اشتباهی بود و ادامه آن این دو بخش 
را بیش ازپیش آسیب پذیر می کند. ضمنًا 
از  هم  بازرگانی  اتاق  فعاالن  موضع 
همان ابتدا، یعنی از روزی که آقای 
جهانگیری نرخ ارز را برای کاالهای 
اساسی 4200 تومان اعالم کردند، این 

بود که این اقدام نادرستی است.«
وی افزود: »در شرایطی که نقل وانتقال 
است  فراوانی  چالش های  دچار  ارز 
به  را  ارز  می توانیم  به سختی  ما  و 
دست شرکای خارجی خود برسانیم 
برای  بوروکراتیک الزم  روندهای  و 
تأمین این ارز بسیار دشوار و نفس گیر 

است. ضمن آنکه اختصاص نیافتن این ارز برای تأمین 
دستگاه های الزم برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات 
غیراقتصادی  قیمت گذاری  و  سو  یک  از  پزشکی 
بر  را  مضاعفی  فشار  دیگر  از سوی  آنها  محصوالت 

شانه صنعت گران این دو حوزه تحمیل می کند.«
نجفی عرب با تأکید بر اینکه ما به سیاست تک نرخی 
شدن ارز معتقدیم، گفت: »تعیین نرخ ارز 4200 تومانی 
برای تأمین کاالهای اساسی، رانت ها و فسادهایی را به 
دنبال دارد که نظارت های جدی تر و قوی تری را طلب 
می کند و در نتیجه فضای کسب وکار آلوده و مشوش 
می شود. این در حالی است که می شد مابه التفاوت ارز 
4200 تومان با نرخ ارز آزاد را به شیوه های مختلف به 

دست اقشار آسیب پذیر رساند.«

وی افزود: »اکثر مردم ما زیر چتر حمایتی سازمان های 
بیمه گر قرار دارند و می توان برای باال نرفتن پرداخت از 
جیب مردم، درآمد حاصل فروش ارز به نرخ آزاد را به 
بیمه ها اختصاص داد تا از آن طریق افزایش قیمت های 

ناشی از افزایش نرخ ارز را جبران کنند.«
این عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی، ادامه داد: »ما در حوزه انرژی هم همین بحث را 
داریم که چرا باید یارانه انرژی به شیوه موجود تزریق 
شود و نتیجه آنکه بخش زیادی از این سوخت به خارج 
از مرزهای ایران قاچاق می شود، درحالی که می شد این 

منابع را صرف توسعه ملی کرد.«
وی گفت: »برخی از داروهای اساسی ما در حال قاچاق 
از کشور هستند و بنابراین می توان گفت یارانه ای که 

برای این محصوالت اختصاص داده می شد به دست 
مردم خودمان نمی رسد و کشورهای دیگر از آن منتفع 

می شوند.«
نجفی عرب در حالی این سخنان را مطرح می کند که در 
شرایط فعلی نسبت بدهی شرکت های تأمین کننده دارو 
و تجهیزات پزشکی به مرزهای بحرانی رسیده و آنها 
را درگیر شکاف سرمایه در گردش خود کرده است؛ 
به طوری که آنها ظرفیتی برای تحمل فشار مالی بیشتر را 
ندارند و اجرای این سیاست در شرایطی که الزامات آن 
به خوبی دیده و رعایت نشوند؛ خود می تواند برای بخش 

دارو تجهیزات مشکلی بر مشکالت پیشین بیفزاید.«
نجفی عرب اما معتقد است ما پیشتر هم در حوزه دارو 
تجربه  این  از  و  کرده ایم  تجربه  را  دولتی  ارز  حذف 

که  آموخته ایم  زیادی  درس های 
استفاده از این تجربیات می تواند ما 
با  وی  دهد.  قرار  مسیر صحیح  در 
بیان اینکه افزایش نرخ ارز دارو به 
فاصله  توجه  با  و  آزاد  بازار  قیمت 
نرخ دست کم،  این دو  برابری  چند 
در  سرمایه  برابری  چند  افزایش  به 
گردش مورد نیاز است، تأکید کرد: 
»با یک سری شرط و شروط منطقی 
می توان ارز 4200 را حذف کرد و 
با اتخاذ راهکارهای منطقی که بارها 
توسط کارشناسان ارائه و با نهادهای 
مختلف در مورد آنها بحث شده، به 
تأمین ریالی و منابع جاری مورد نیاز 

شرکت ها پرداخت.«
نجفی عرب گفت: »برای مثال با توجه 
به اینکه تأمین ارز از سامانه نیما برای 
تولیدکنندگان مشکالت فراوانی را در 
پی دارد می توان تدابیری اتخاذ کرد که 
مسیر تأمین ارز از بانک مرکزی بگذرد 
با اطمینان بیشتری  تا تولیدکنندگان 
ضمن  دهند.  ادامه  خود  فعالیت  به 
آنکه تناقضات و تعارضات موجود 
در روند تخصیص ارز و قیمت گذاری 
شوند  انجام  همزمان  و  مرتفع  همه 
تا صنعت گران این حوزه ها از این 

سردرگمی رهایی یابند.«
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ناکام ماندن این سیاست 
همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد، گفت: »تا پیش 
از ورود دکتر نمکی به وزارت بهداشت صحبت هایی بر 
سر حذف ارز دولتی از حوزه دارو و تجهیزات وجود 
داشت، اما پس از آن این بحث ها متوقف شد و ظاهراً 

اعتقادی به آن وجود ندارد.«
نجفی عرب گفت: »به نظر می رسد دلیل این مخالفت 
هم نگرانی از اجرای نادرست این سیاست و اختصاص 
نیافتن به موقع درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز به 
سازمان های بیمه گر و عمل نکردن دولت به تعهدات 
خود و در نتیجه باال رفتن پرداخت از جیب مردم در 
حوزه درمان باشد. کما اینکه در دوره گذشته هم که 

اخبــار

سومین محموله دارویی 
هالل احمر به لرستان ارسال شد

سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر از ارسال سومین محموله دارو 
و تجهیزات پزشکی از طریق شرکت پخش سها هالل به مناطق 

سیل زده استان لرستان خبر داد.
به گزارش سپید، سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد که 
محموله دارو و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف با هدف کمک به 
هم وطنان سیل زده استان لرستان از شرکت پخش سها هالل وابسته 
به سازمان تدارکات پزشکی به مناطق سیل زده لرستان ارسال شد. بر 
اساس گزارش هالل احمر،  اقالم ارسالی شرکت پخش سها هالل 
با هماهنگی انجمن داروسازان لرستان و بر اساس نیازهای دارویی 
اعالمی از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

تهیه شده و در اختیار این معاونت قرار گرفته است. 
پیش از این نیز محموله نخست سازمان تدارکات پزشکی که 
شامل اقالم زیستی و بهداشتی به ارزش 5 میلیارد و 500 میلیون 
ریال به استان های خوزستان و لرستان ارسال و دومین محموله 
نیز شامل انواع دارو و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف با وزن 6 
تن در روزهای اخیر برای سیل زدگان استان خوزستان ارسال شده 
بود. به دلیل وقوع بارش های سنگین و کم سابقه از ابتدای سال در 
استان های شمالی، غربی و جنوب  غربی  کشور و به دنبال آن جاری 
شدن سیالب در این مناطق، خسارات جانی و مالی فراوانی وارد 
شده است و در این میان، استان های گلستان، خوزستان، لرستان و 

فارس، بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند.

وضعیت دارورسانی 
بیماران هموفیلی و 

تاالسمی مناطق سیل زده
کارشناس مسئول بیماران هموفیلی و تاالسمی در وزارت بهداشت 
با اشاره به وضعیت رسیدگی به بیماران تاالسمی و هموفیلی در 
استان های سیل زده کشور، گفت: »وضعیت بیماران خاص در 

استان های سیل زده را رصد می کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، راضیه حنطوش زاده با اشاره 
به وضعیت بیماران هموفیلی و تاالسمی در استان های سیل زده، 
گفت: »وزارت بهداشت در هر نوروزی در فروردین ماه برای تمام 
دانشگاه ها 20 درصد افزایش سهمیه دارو و فاکتور برای بیماران 
تاالسمی و هموفیلی ارسال می کند و میزان این داروها و فاکتورها 

در مناطق مسافرپذیر 30 درصد افزایش می یابد.«
وی افزود: »مناطق سیل زده ای که تاکنون با ما در تماس بودند 
شامل گلستان، لرستان، اهواز و دزفول اعالم کردند که دچار کمبود 
فاکتورهای انعقادی شده اند که ما بالفاصله فاکتورهای انعقادی 
را برایشان ارسال کردیم. از طرفی وزیر بهداشت به دانشگاه های 
علوم پزشکی دستور دادند که همه دانشگاه های علوم پزشکی باید 
برای پذیرش بیماران مناطق سیل زده و کمک به آنها همکاری کنند؛ 
بنابراین با معاونت های درمان مناطق سیل زده تماس گرفتیم و اعالم 
کردیم که عالوه بر فاکتورها و داروهایی که برایتان ارسال شده، اگر 
نیازی به صورت اورژانسی یا موردی داشتید یا بیماری داشتید که 
باید بستری می شد، با ما تماس بگیرید که سریعاً ساماندهی کنیم.« 
حنطوش زاده با بیان اینکه بیماران هموفیلی خودشان تزریق هایشان 
را انجام می دهند،   اظهار کرد: »بیماران تاالسمی هم برای تزریق 
خون به مراکز خاص خود مراجعه می کنند و تاکنون در هیچ کسی 
از این بیماران موردی را نداشتیم که دچار کمبود داروی مورد 
نیازشان شوند.« وی با بیان اینکه اگر مرکز تزریق خون بیماران 
به  آنها  باشند،  مناطق سیل زده دچار مشکل شده  تاالسمی در 
مراکز قطب مراجعه می کنند، گفت: »البته اغلب مناطقی که دچار 
مشکل سیل شده اند، روستاها هستند، اما مراکز درمانی بیماران 
تاالسمی عمدتاً در شهرها هستند. از طرفی اگر مرکزی دچار مشکل 
شده باشد، به سرعت جایگزین آن اعالم می شود. به عنوان مثال در 
اهواز بیمارستان »سالمت« و »بقایی دو« باید تخلیه می شدند که 
خودشان بالفاصله بیمارستان های »گلستان« و »شفا« را به عنوان 
جایگزین معرفی کردند؛ بنابراین بیماران تاالسمی به مراکزی که 
در شهرها هستند و یا مراکز جایگزین که در همه دانشگاه های 
مناطق سیل زده اعالم شده اند، مراجعه می کنند.« کارشناس مسئول 
بیماران هموفیلی و تاالسمی در وزارت بهداشت با بیان اینکه ما 
برآورد دقیقی از تعداد بیماران خاص در مناطق سیل زده در اختیار 
داریم، گفت: »حتی به صورت منطقه ای هم آمار بیماران را داریم. 
به عنوان مثال اعالم کرده ایم که در منطقه آق قال گلستان 13 بیمار 
بوده که شناسایی شدند؛ بنابراین ما کاماًل وضعیت بیماران خاص 
در استان های سیل زده را رصد می کنیم. از طرفی بیماران هم با اداره 
بیماران خاص معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی و 
شعب انجمن های حمایتی در شهرشان می توانند در موارد خاص یا 

اورژانس نیازهایشان را به اطالع ما برسانند تا آن ها را رفع کنیم.«

تزریق ارز 4200 تومانی به دارو و تجهیزات اقدام نابخردانه ای بود

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت از تأمین امکانات مورد نیاز جهت خدمت رسانی 
به بیماران ساکن در مناطق سیل زده کشور خبر داد و 
گفت: »تالش های وسیعی صورت گرفته تا آسیب های 
ناشی از سیل در مناطق مختلف کشور بر خدمت رسانی 
به بیماران خاص تأثیر منفی نداشته باشد و این تالش ها 

همچنان ادامه دارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مهدی شادنوش در 
خصوص اقدامات انجام شده توسط وزارت بهداشت 
دیالیزی  بیماران  به  در راستای خدمت رسانی درمانی 
ساکن در مناطق سیل زده کشور، اظهار کرد: »در این 
راستا، تالش شد پشتیباني از ماشین های همودیالیز این 

مناطق تقویت شود.«
وی افزود: »10 دستگاه دیالیز به منظور خدمات رسانی 
به مردم شهرستان سوسنگرد ارسال شده که به صورت 
موقت در بیمارستان امام خمینی اهواز نصب شده است 
و بیماران دیالیزی سوسنگردی که در شهر اهواز اسکان 

موقت داده شده اند، با مراجعه به این بیمارستان از خدمات دیالیز 
استفاده می کنند.« رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت بیان کرد: »به منظور خدمات رسانی به بیماران دیالیزی 
ساکن در مناطق سیل زده استان گلستان نیز 10 دستگاه دیالیز ارسال 

شده و این دستگاه ها در حال حاضر در شهر گرگان اسکان داده 
شده و در حال خدمت رسانی هستند.«

وی عنوان کرد: »همچنین 5 دستگاه دیالیز نیز به شهرستان شوش 
جهت مقابله با شرایط سیالب اختصاص داده شده است.« به گفته 
شادنوش، علیرغم وقوع سیالب های وسیع در روزهای اخیر خللي 

در امر خدمت رسانی درماني ایجاد نشد.
وی گفت: »در شهرستان پلدختر به دلیل مشکالت 
پیش آمده در زمینه تأمین آب سالم، سیستم تصفیه 
آب بخش دیالیز دچار آسیب شد که با پیگیری های 
صورت گرفته سیستم تصفیه آب مجدداً احیا شده 
و با کمک تانکرهای ارتش، آب سالم برای بخش 
دیالیز مراکز درمانی پلدختر تأمین شد. البته، پس از 
تثبیت شرایط، سیستم تصفیه آب RO جدید برای 

شهرستان پلدختر تأمین خواهد شد.«
بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت در خصوص تأمین داروهای مورد 
نیاز بیماران دیالیزی و پیوندی، تصریح کرد: »داروهای 
مورد نیاز بیماران پیوندی و کلیوی ساکن در مناطق 
نیاز  در صورت  و  تأمین شده  نیز  سیل زده کشور 
در دسترس آنها قرار می گیرد. همچنین، داروهای 
انعقادی خون نیز برای تمام مناطق سیل زده بیش از 

حد نیاز تأمین شده است.«
بسیاری  تالش های  »به طورکلی  کرد:  تأکید  پایان  در  شادنوش 
صورت گرفته تا آسیب های ناشی از سیل در مناطق مختلف کشور 
این  باشد،  نداشته  منفی  تأثیر  خاص  بیماران  به  خدمت رسانی  بر 

تالش ها همچنان ادامه دارد.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت خبر داد

ارسال 25 دستگاه دیالیز به مناطق سیل زده

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: »مطالبات داروخانه ها 
به 5 ماه رسیده و آخرین پرداختی بیمه ها به داروخانه ها آبان ماه سال 

97 بوده است.«
به گزارش سپید به نقل از تسنیم، حمید خیری ضمن تشریح میزان مطالبات 
داروخانه ها از سازمان های بیمه گر اظهار کرد: »آخرین پرداخت های بیمه ها 
مربوطه به آبان ماه سال گذشته است و بر اساس قانون، تقریبًا دو ماه 
دیگر را باید سازمان های بیمه گر پرداخت کنند تا مطالبات داروخانه ها 

به روز شود.«
به گفته خیری، متوسط مطالبات داروخانه ها در سال گذشته حدود 500 
فقط  بیمه گر  اگر سازمان های  و  است  ماهیانه  به صورت  تومان  میلیارد 

چهار ماه تأخیر داشته باشند، میزان مطالبات داروخانه ها به حدود 2 هزار 
برای سازمان های  یکباره آن،  میلیارد تومان می رسد که قطعًا پرداخت 
بیمه گر دشوار خواهد بود. وی ادامه داد: »وضعیت اقتصاد داروخانه ها، 
کشور،  سراسر  داروخانه های  یک سوم  حداقل حدود  و  است  شکننده 
به صورت جدی گرفتار معضالت اقتصادی و کمبود نقدینگی شده اند 
انباشته  و  نقدی  افزایش خریدهای  هزینه های جاری،  دلیل رشد  به  و 
پایانی  ماه های  در  داروخانه ها  بدنه  بر  اقتصادی  فشار  مطالبات،  شدن 
افزایش پیدا کرده است.« خیری اضافه کرد: »داروسازان  سال گذشته، 
خواسته ای فراتر از قانون ندارند. رسالت داروسازان آن است که داروی 
مورد نیاز بیماران را در اختیار متقاضیان مربوطه قرار دهند و توقع دارند 

درازای این خدمات، سازمان های بیمه گر نسبت به برنامه زمان بندی که 
قانون حکم کرده است، متعهد باشند.«

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: »سازمان های بیمه گر 
باید از همین ماه های آغازین سال، برنامه ریزی کنند که مطالبات داروسازان 
را در موعدی که قانون تعیین کرده است، پرداخت کنند و مانع انباشت 
مطالبات شوند.« وی تأکید کرد: »در این رابطه سازمان های بیمه گر باید 
یک استراتژی مشخص و شفاف داشته باشند و اینکه داروسازان را وارد 
چرخه ای کنند که در نهایت برای حفظ حیثیت اجتماعی خود، وادار به 
دریافت تسهیالت بانکی با سود باال جهت تأمین نقدینگی داروخانه ها 

شوند جفا در حق داروسازان کشور است.«

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران:

آخرین پرداختی بیمه ها به داروخانه ها آبان ماه سال ۹۷ بود


