
دبیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو:

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

داروهای وارداتی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی 
همچنان مشمول ارز دولتی می شوند

تجویز و مصرف غیر منطقی دارو به اقتصاد درمان  ضربه می زند

ارزی  سیاست های  اصالح  قرارگاه  دبیر 
حال  در  دارویار  طرح  اینکه  بیان  با  دارو 
داخل  تولید  داروهای  برای  تنها  حاضر 
وارداتی،  »داروهای  گفت:  می شود،  اجرا 
همچنان  پزشکی  تجهیزات  و  شیرخشک 

دولتی می شوند.« ارز  مشمول 
به گزارش سپید، حیدر محمدی در گفت وگو 
با ایلنا در پاسخ به این موضوع که شائبه هایی 
مبنی بر اینکه بیمه های پایه و از جمله تأمین 
اجتماعی هنوز نتوانسته اند به تعهدات خود 
»این  گفت:  کنند،  عمل  دارویار  طرح  در 
حال  در  بیمه ها  و  ندارد  صحت  موضوع 
حاضر پول داروخانه ها را پرداخت می کنند. 
سازمان برنامه و بودجه نیز در حال حاضر 
4 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است 
رابطه  این  در  مشکلی  حاضر  حال  در  و 

وجود ندارد.«
وی همچنین با بیان اینکه پرداختی بیمه ها 
به داروخانه ها در حال انجام است، گفت: 
»بیمه تأمین اجتماعی مقداری به لحاظ زمانی 
عقب است که دلیل آن هم بدهی های قبلی 

آن به داروخانه ها است که ارتباطی به طرح 
دارویار ندارد.«

برای طرح  یادآور شد: »کل عدد  محمدی 
دارویار 73 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است. با توجه به 4 هزار میلیارد تومانی 
که سازمان برنامه و بودجه در اختیار بیمه ها 
طریق  این  از  سالمت  بیمه  است،  گذاشته 
داروخانه ها  مطالبات  تمامی  است  توانسته 
را برای طرح دارویار تسویه کند و سازمان 
تأمین اجتماعی نیز در حال انجام این کار 
است. اآلن بیمه ها بودجه دارند و می توانند 

این کار را انجام دهند.«
محمدی یادآور شد: »طرح دارویار در حال 
اجرا  داخل  تولید  داروهای  برای  حاضر 
شده است و هنوز برای داروهای خارجی 
پزشکی  تجهیزات  شیرخشک،  وارداتی،  و 

اجرا نشده است.«
گفت:  نیز  آن  اجرای  زمان  مورد  در  وی 
»برای اجرای این طرح باید دستورات الزم 
صادر شود، اما به ما گفته اند فعال اجرای این 
طرح را برای داروهای وارداتی، شیرخشک 

و تجهیزات پزشکی اجرا نکنیم و ارز دولتی 
همچنان به آنها اختصاص داده شود تا ستاد 
آن  اجرای  نیز  دولت  هیئت  و  بازار  تنظیم 

را برای این گروه مصوب کند.«

بیمه های  بر  »عالوه  شد:  یادآور  محمدی 
پای  می توانند  نیز  تکمیلی  بیمه های  پایه، 
هنوز  درخواست  علی رغم  اما  بیایند،  کار 

پاسخی به طرح دارویار داده نشده است.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به اینکه تجویز و مصرف غیر منطقی 
اقتصاد درمان ضربه می زند،  به  دارو 
اظهار کرد: »با توجه به افزایش شدت 
گرمای هوا و شیوع موج هفتم کرونا، 
جامعه پزشکی نسبت به تجویز منطقی 
دارو مساعدت الزم را انجام دهند.«
رئیس  محمد  سپید،  گزارش  به 
نظام  سازمان  با  گفت وگو  در  زاده 
پزشکی، با بیان اینکه تجویز و مصرف 
دارو  حد  از  کمتر  یا  حد  از  بیش 
سبب  بیمار  در  عارضه  ایجاد  ضمن 
می شود،  درمانی  هزینه های  افزایش 
ایجاد  در  متعددی  »عوامل  کرد:  بیان 
غیرمنطقی  مصرف  و  تجویز  چرخه 
داروها بویژه در ایام تابستان و بروز 
آن  از  که  است  تاثیرگذار  گرمازدگی 
اعتقادات  و  باورها  به  می توان  جمله 
بیماران در خصوص تجویز و دریافت 

اشاره کرد.« دارو  حتمی 

وی با اشاره به اینکه تجویز و مصرف 
غیر منطقی داروها می تواند به اقتصاد 
درمان ضربه وارد نماید، افزود: »لزوما 
برای رفع هر مشکل نیاز به تجویز و 
مصرف دارو نیست و گاهی اوقات با 
رعایت یکسری از اصول می توان به 
یافت.« مطلوب دست  درمانی  هدف 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره 
تجویز  در  پزشکی  جامعه  اینکه  به 
اقالم دارویی مورد نیاز بیماران دقت 
الزم را داشته باشند، خاطرنشان کرد: 
با  تراپی  از سرم  استفاده  مثال  »بطور 
درخواست  و  هوا  گرمای  به  توجه 
بیماران در ایام تابستان بیشتر می شود 
و  منطقی  تجویز  به  نسبت  باید  که 
رفع  برای  اصول  از  یکسری  رعایت 
و همچنین جلوگیری  بیماران  مشکل 
بیمارانی  در  دارویی  اقالم  کمبود  از 
دارند؛  برای مصرف  بیشتری  نیاز  که 

را معطوف داشت.« توجه الزم 
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