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 یاسر مختاری
بیماران تاالسمی از زمان خروج آمریکا 
از برجـام تـا بـه امـروز در شـرایط تقریبـا 
بحرانی به سر می برند، در دو سال اخیر 
بسـیاری از آنها خواسـتار دسترسـی خود 
را بـه داروهـای مـورد نیـاز بودنـد، ایـن 
موضوع با رایزنی های مختلف حل شـد 
امـا اکنـون بـه نظـر می رسـد موضوعـات 
از  پرداختـی  افزایـش  ماننـد  دیگـری 
جیـب در حـال تحمیـل هزینـه بـه آنهـا 

و خانواده هایشـان اسـت.
در اجـرای طـرح دارویـار کـه قـرار بود با 
حـذف ارز ترجیحـی، قیمـت دارو بـرای 
بیمـار افزایـش پیـدا نکنـد و مابه التفـاوت 
قیمـت آن را بـه جـای بیمـار، بیمه هـا 
بپردازنـد اکنـون بـه نظـر می رسـد اثـر 
خـود را بـر افزایـش پرداختـی از جیـب 
بیمـاران نیـز نشـان می دهـد چنانکـه بـه 
گفتـه انجمـن تاالسـمی ایـران پرداختـی 
از جیـب ایـن بیمـاران تنهـا بـرای یـک 

دارو ۲.۵ برابر شـده اسـت. 

انتقادتندانجمنتاالسمیایران
روابـط عمومـی و امـور بین الملل انجمن 
تاالسـمی ایران اعالم کرد: »سـازمان غذا 
و دارو برخالف وعده های داده شـده و 
اطمینان به انجمن تاالسمی ایران که در 
صـورت حـذف ارز ترجیحـی داروهـای 
وارداتـی بیمـاران تاالسـمی، پرداخـت از 
جیـب بیمـاران افزایـش نخواهد داشـت، 
عمـال بـا بدعهـدی مجـدد و اقـدام بـه 
از  پرداخـت  ترجیحـی،  ارز  حـذف 
جیـب بیمـاران را بـرای داروی بـا ارزش 
جیدنیو ۲.۵ برابر افزایش داد. این اقدام 
شـتابزده و ناراحت کننـده در تضـاد بـا 
وعده هـای وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی در خصـوص اجـرای 
طـرح دارویـار بـا هـدف هدایـت منابـع 
بـه سـمت بیمـاران و مصرف کننـدگان 

واقعی دارو اسـت.« 
آنجـا  »از  کـرد:  تأکیـد  انجمـن  ایـن 
از  ایـران  تاالسـمی  بیمـاران  کـه 

آسـیب پذیرترین اقشـار جامعه هسـتند 
و غالبـا بـه دلیـل تحمیـل هزینه هـای 
درمانـی و دارویـی متعـدد از وضعیـت 
مالی مناسـبی برخوردار نیسـتند، وزارت 
بهداشـت بایـد فـورا بایـد نسـبت بـه 
اصـالح ایـن فراینـد و تغییـر محاسـبه 
پرداخت یارانه ارزی تغییر قیمت داروی 

جیدنیـو اقـدام کنـد.« 

افزایششدیدهزینههایداروییو
مکملهایمصرفی

اطالعیـه ایـن انجمـن در حالـی اسـت 
کـه یونـس عـرب مدیرعامـل انجمـن 
حمایـت بیمـاران تاالسـمی ایـران نیـز 
کـرد:  اظهـار  بـا سـپید  در گفت وگـو 
»در طـرح دارویـار قـرار نبـود پرداختـی 
از جیـب بیمـار تغییـری نکنـد. ضمـن 
اینکه وزیر بهداشت در روزهای گذشته 
اظهـار کـرد کـه ارز ترجیحـی را بـرای 
داروهـای سـرطانی بـه دلیـل پیشـگیری 
از آسـیب زدن بـه بیمـاران بـر نخواهنـد 

داشـت. این بدین معنی اسـت که طرح 
دارویـار بـه بیمـاران آسـیب می زنـد.« 

وی افـزود: »وضعیـت بیماران تاالسـمی 
از بیماران مبتال به سـرطان بدتر اسـت 
در این چهار سـال ما تحت شـدیدترین 
تحریم هـا بودیـم و همیـن دارویـی هـم 
کـه وجـود دارد بـه بیمـاران نمی رسـد از 
سـوی دیگـر اجـرای چنیـن طرح هایـی 
هـم هزینـه بیمـاران و خانواده هـای آن ها 

را افزایـش می دهـد.« 
عـرب ادامـه داد: »هزینـه یـک تنهـا یـک 
قـرص داروی ایـن بیمـاران از دو هـزار 
تومان به پنج هزار تومان رسـیده اسـت. 
بیمـار مـا ماهـی ۱۸۰ قـرص مصـرف 
می کنـد، لـذا ایـن افزایـش قیمت تحمیل 
هزینـه بـه جیـب بیمـاران اسـت. بـرای 
داروهای دسـفرال نیز قرار اسـت چنین 
اتفاقـی رخ دهـد و از مـاه آینـده کـه قـرار 
اسـت محمولـه جدیـدی از آذرمـاه وارد 
کشور شوند ارز ترجیحی برداشته شود. 
اگـر قـرار بـود ایـن ارز آزاد شـود چـرا 
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افزایش ۲ و نیم برابری پرداخت از جیب بیماران تاالسمی
 عرب مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالسمی: 

 دارویار، هزینه  بیماران را افزایش داده است


