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 ادامه از صفحه 15
وی اضافه کرد: »ضمن اینکه امروز سازمان های 
بیمه گر به قدر کافی از دولت طلبکار هستند و 
اگر یارانه ای هم به این بخش ها داده شود در 
بخش مربوطه هزینه نخواهد شد و باز هم مردم 
و بیماران ضرر خواهند کرد. پس به اعتقاد ما این 

موضوع به هیچ وجه امکان پذیر نیست.«
ابراهیمی ادامه داد: »حل مشکالتی ازاین دست 
نیازمند زمان و بررسی همه جانبه است و نمی شود 
یک شبه نشست و این را تبدیل به قانون کرد 
چراکه باید نحوه برخورد و عملکرد بیمه ها در 
این بخش شفاف شود و این اطمینان حاصل 
محل  در  و  مستقیم  به صورت  یارانه  که  شود 

اصلی خود هزینه خواهد شد.«
وی در ادامه با بیان اینکه امروز هم بیساری از 
داروهای تحت پوششش بیمه نیستند، افزود: »در 
حال حاضر بیساری از فرآورده ها همچون مکمل ها 
و داروهای بدون نسخه تحت پوشش نیستند. البته 
امروز تنها یک داروی تزریقی بیماران سرطانی 
علیرغم داشتن پوشش بیمه ای به قیمت های باالیی 
همچون 5 میلیون تومان عرضه می شود و اگر 
بدی  اتفاقات  باشد  نداشته  پوشش وجود  این 

رخ خواهد داد.«
این نماینده مجلس اضافه کرد: »در کوتاه مدت 
باید کاالهای غیراساسی که در فهرست اساسی 
جا خوش کرده اند از این فهرست خارج شوند 
زیرا ما باید در مدیریت بودجه به یک توازن 
برسیم و با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها 
گردش اقتصادی کشور را مدیریت کنیم؛ ازاین رو 
در گام نخست باید ارز بخش های دیگر حذف 

شود و سپس به سراغ دارو برویم.«
ابراهیمی تصریح کرد: »نمی توان سالمت مردم 
را دستخوش تغییرات و تصمیمات یک شبه کرد 
زیرا اصلی ترین دارایی مردم سالمت است و اگر 
مردم نتوانند هزینه های سالمت را پرداخت کنند 

شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود.«
بحران  ابتدای  در  مثال  »برای  کرد:  اضافه  وی 
کرونا که برخی خدمات درمان بیماران کرونایی 
تحت پوشش بیمه قرار نداشت بسیاری از بیماران 
به مراکز درمانی مراجعه نمی کردند زیرا توان 
مالی کافی برای هزینه های درمان را نداشتند؛ 
بنابراین آزاد کردن هزینه های سالمت بخصوص 
دارو در شرایط فعلی تصمیمی درست و منطقی 

نخواهد بود.«
به  پاسخ  بهداشت مجلس در  عضو کمیسیون 
این پرسش که اگر این مصوبه در صحن علنی 
مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، آیا شاهد 
افزایش هزینه های نظام سالمت خواهیم بود؟ 
گفت: »یقینا هزینه های درمان به شدت افزایش 
خواهد یافت و یارانه حذف شده در مسیر ارتقا 
سالمت مردم قرار نخواهد گرفت. حتی شاهد 
طی شدن مسیرهای دیگر و خارج شدن یارانه ها 
از مسیر درست هم خواهیم بود و مردم متضرران 
اصلی این تصمیم خواهند شد؛ لذا باید با این 
موضوع به صورت علمی و عقالنی برخورد شود.«
ابراهیمی با اشاره به موافقت صنعت داروسازی 
با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز دارو، 
گفت: »متأسفانه رانت هایی در این بخش وجود 
بخش  این  در  باید  نظارتی  ارگان های  و  دارد 
به شدت فعال شوند تا این امر سامان پیدا کند. 
ضمن اینکه به اعتقاد ما صنعت نه تنها در این 
صورت ضرر نخواهد کرد بلکه سود خود را هم 

خواهد برد و متضرر اصلی مردم خواهند بود.«

ضعف نظارت  عامل فساد شده است
محمدعلی محسنی بندپی، دیگر عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس و از مخالفان حذف ارز دارو 
»تمام  اظهار داشت:  با سپید  هم در گفت وگو 
تالش بنده و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس 
بر این است که ارز دارو در بودجه سال 1400 

حذف نشود.«
امنیت  و  سالمت  مقوله  دو  اینکه  بیان  با  وی 
ازجمله مقوله های مهم توسعه هستند و حفظ 
این دو بر همه چیز ارجحیت دارد، افزود: »هرگونه 
تصمیم گیری برای بودجه سال آینده در شرایط 
فعلی که با تحریم های ظالمانه و فشارهای ناشی 
از مشکالت اقتصادی بحران کرونا مواجه هستیم 
می تواند سالمت مردم را تحت شعاع قرار دهد.«
محسنی بندپی با بیان اینکه اطمینان دارم این مصوبه 
در صحن علنی رأی نخواهد آورد، تأکید کرد: 
»همین امروز هم که بخشی از یارانه های دارو 
حذف شده شکایت های روزانه مختلفی از سوی 
مردم داریم. برای مثال روز گذشته فردی به بنده 
مراجعه کرده و عنوان می کرد که هفته گذشته یک 
دارو را 39 هزار تومان خریداری کرده است و 
به فاصله یک هفته همان دارو را به قیمت 190 
درحالی که  است؛  کرده  خریداری  تومان  هزار 
این افزایش قیمت بدون حذف کامل یارانه دارو 
صورت گرفته و اگر این اتفاق بیفتد تبعات غیرقابل 

جبرانی برای جامعه خواهد داشت.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: »نمی توان 
فهمید که کمیسیون تلفیق مجلس با چه استدالل 
و منطقی سعی کرده ارز دارو را حذف کند، اما 
بر  ارز دارو فشار سنگینی  مطمئنیم که حذف 
دوش مردم خواهد داشت و حتی اگر یارانه این 
محصول به صورت غیرمستقیم هم تأمین شود 
تبعات خود را خواهد داشت.« محسنی بندپی تأکید 
کرد: »باید به سمت کاستن از تخلفات برویم 
و آنها که ارز دارو گرفته  و دارو وارد نکرده اند 
را به پاسخگو وادار کرده و در صورت لزوم با 

آنها هم برخورد کنیم.«

وی در ادامه با بیان اینکه امسال زمان مناسبی 
داشت:  اظهار  نیست،  دارو  ارز  حذف  برای 
»برخی معتقدند که ارز دارو مستقیم به دست 
مصرف کننده اصلی نمی رسد، اما پاسخ آنها این 
است که اگر نظارت ها بیشتر شده و در همه روندها 
از سامانه هایی نظارتی استفاده شود شاهد کاهش 
تخلفات خواهیم بود؛ بنابراین نباید فشاری را که 
به واسطه تخلفی عده ای معدود رخ می دهد به 
مردم منتقل کنیم زیرا این تصمیم عاقالنه نیست.«
محسنی بندپی با اشاره به راهکار کمیسیون تلفیق 
این  باید  »آنها می گویند  دارو گفت:  ارز  برای 
یارانه توسط سازمان های بیمه گر به دست مردم 
برسد، اما سؤال این است که امروز چند درصد 
از داروها توسط بیمه ها پوشش داده می شود که 
انتظار داریم این روند بهتر شود؟ بنابراین اگر ارز 
دارو برداشته شود شاهد بروز یک بازار آشفته 
در بخش دارو خواهیم بود و آسیب پذیرترین 
بخش  این  در  هستند  بیماران  که  جامعه  قشر 
دچار ضرر و زیان خواهند شد. البته امروز هم 
شاهد هستیم که بیماران گالیه های فراوانی از 
روند  اگر  و  دارند  آن  قیمت های  دارو  کمبود 
فعلی ارز هم متوقف شود شاهد بروز اتفاقات 

بد خواهیم بود.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه با بیان 
اینکه برخی صاحبان صنایع داروسازی هم موافق 
حذف ارز دارو هستند، افزود: »متأسفانه امروز در 
همه بخش هایی که ارز دولتی دریافت می کنند 
رانت و فساد وجود دارد و مردم عادی هم این 
موضوع را می دانند؛ زیرا در چندین سال گذشته 
به واسطه عدم نظارت دقیق از سوی دولت و 
مجلس مفاسد بسیاری در این بخش شکل گرفته 
و باید به سراغ منبع فساد رفت و مسیر اشتباه را 

تغییر داد نه اینکه صورت مسئله را پاک کرد.«
وی ادامه داد: »بنابراین راهکار اصالح وضعیت 
فعلی افزایش نظارت ها است و اگر قرار باشد 
فردی ارزی برای دارو دریافت کند باید همه 
روندهای آن را به صورت شفاف و مشخص در 
دید عموم قرار دهد تا از توالی فساد جلوگیری 
شود. البته خوشبختانه در حال حاضر سامانه هایی 

مانند تی تک سازمان غذا و دارو بسیاری از روندها 
را به صورت درست ردیابی می کنند و امروز که 
چنین امکانی در اختیار داریم باید ضعف نظارت ها 
را به صورت جدی اصالح کنیم تا از وارد شدن 

فشار به مردم جلوگیری شود.«
نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه اگر 
این مصوبه در صحن علنی تصویب شود نظام 
سالمت دچار آسیب خواهد شد، اضافه کرد: »با 
این اتفاق شاهد افزایش هزینه های آن بخش از 
نظام سالمت خواهیم بود که به صورت مستقیم 
بر دوش مردم است؛ زیرا نظام سالمت یک فرد 
نیست و با این روند مردم آسیب خواهند دید. 
این را هم نباید فراموش کنیم که تمام دولت ها 
و نظام های حاکمیتی برای این منظور تشکیل 
شده اند که رفاه بیشتری برای شهروندان خود 
تأمین کنند و اگر طرح، الیحه و یا مصوبه ای 
مخالف منافع مردم باشد طرح مترقی نبوده و 

باید جلوی آن گرفته شود.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید مجدد 
بر اینکه امسال زمان مناسبی برای حذف ارز دارو 
نیست، افزود: »این تصمیم باید در سال های آتی 
که شرایط اقتصادی متفاوت از امروز خواهد بود 
گرفته شود. ضمن اینکه امروز علیرغم شرایط 
نامناسب اقتصادی و ادامه روند تخصیص ارز 
این بخش  دارو شاهد مشکالت عدیده ای در 
هستیم و قیمت برخی داروها سر به فلک کشیده 
است حال اگر این روند متوقف شود قیمت ها 
افزایش چشمگیرتری خواهند داشت و این به 

ضرر همه خواهد بود.«
شاهد  امروز  »متأسفانه  افزود:  پایان  در  وی 
هستیم که نظارت ها در کشور با جدیت دنبال 
نمی شود و در همه امور با این مشکل مواجه 
هستیم درحالی که می توان با نظارت جدی در 
همه زمینه ها بخصوص دارو روند اشتباهات را 
متوقف کرد. البته نمی شود همه داروخانه ها و 
مراکز درمانی را نظارت کر؛ بنابراین با تصویب 
قوانینی می توان از وقوع تخلف جلوگیری کرد 
و قوانین را به گونه ای تنظیم کرد که خروجی 

آنها متضرر شدن متخلفان باشد و نه مردم.«


