
در  یازدهم  مجلس  در  سمیرم  نماینده 
خصوص اجرای طرح »دارویار« که چند 
صباحی است از سوی وزارت بهداشت 
و درمان در دستور کار قرار گرفته است، 
مراحل  در  فعاًل  »دارویار«  »طرح  گفت: 
اولیه خود به سر می برد و گذشت زمان، 
خروجی آن را بر همگان روشن خواهد 

کرد.«
در  سلیمی  اصغر  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با فارس، در خصوص اجرای 
است  صباحی  چند  که  »دارویار«  طرح 
در  درمان  و  بهداشت  وزارت  سوی  از 
دستور کار قرار گرفته است، گفت: »طرح 
به  اولیه خود  مراحل  در  فعاًل  »دارویار« 
سر می برد و گذشت زمان، خروجی آن 

را بر همگان روشن خواهد کرد.«
وی افزود: »طرح »دارویار« به نظر بتواند 
رضایت مردم را جلب کند و من به آینده 
آن خوشبین هستم. از آن جایی که شاهد 
تورم فزاینده ای در کشور هستیم و تهیه و 
قیمت دارو هم همیشه برای مردم مهم بوده 
است، اجرای اصولی این طرح، یعنی رفع 

چالشی که مدت ها مردم را آزار می داد.«
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
تورم  که  کرد  کاری  »باید  کرد:  تصریح 
بیشتر از این مردم را گرفتار نکند. ثبات 
حوزه  در  است.  جامعه  مطالبه  قیمت ها، 
که  هستند  این  خواهان  مردم  هم،  دارو 
مرتب با افزایش قیمت ها روبرو نشوند. 
اینکه قیمت دارو کنترل شود و دولت با 
حمایتی  چتر  این بخش  به  کمک هایش 
یک  می تواند  کند،  گسترده تر  را  بیمه ها 
امیدوارم  که  باشد  ماندنی  و  بزرگ  کار 
به  طرح  این  از  بتوانیم  آتی  ماه های  در 

کنیم.« یاد  نیکی 
کارهای  از  »یکی  داشت:  اظهار  سلیمی 
است  این  بگیرد  باید صورت  که  مهمی 
که مردم را تا جایی که می شود از خرید 
افراد  یعنی  کنیم.  منع  دارو،  خودسرانه 
با  تا  مراجعه  دکتر  به  دارو  به  نیازمند 
دریافت نسخه پزشک، دارو ارزان قیمت 
را تهیه کنند. در این روش، می توان کنترل 
درست تری بر میزان داروی موردنیاز مردم 

داشت.«

»طرح  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
»دارویار« می تواند در دو بخش به طور 
خاص، ارزشش ثابت شود. اول، جلوگیری 
از سوءاستفاده برخی افراد در تهیه ماده 
از  دوم، حمایت  و  گران فروشی  و  اولیه 

تولیدکنندگان. یعنی تورم باعث نشود که 
کمیاب  در کشور  دارو  و  ُکند  آن ها  کار 
در  اخیر  سال های  در  ایران  زیرا  شود، 
حوزه دارو و خودکفایی به موفقیت های 

قابل مالحظه ای رسیده است.«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »منابع 
به موقع اختصاص  باید  مالی طرح دارویار 

پیدا کند.«
در  شهریاری  حسینعلی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»طرح دارویار باید از اول سال جاری اجرایی 
تامین  دلیل عدم  به  مردم  ماه  می شد، چهار 
از جیب  این طرح  اجرای  برای  مالی  منابع 

خود هزینه کرده اند.«
تصویب  قانونی  مجلس  در  وی،  گفته  به 
کرده ایم که پرداختی از جیب مردم در زمینه 
دارو و خدمات درمانی نسبت به شهریور ماه 
مالی  منابع  نکند.  پیدا  افزایش  گذشته  سال 
طرح دارویار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان 
به صورت ساالنه در نظر گرفته شده است، 
لذا ماهانه هفت هزار میلیارد تومان باید به 

بیمه ها تخصیص داده شود.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »اگر 
مدیریت و نظارت در اجرای طرح دارویار 
به موقع  انجام شود و منابع مالی  به خوبی 
اختصاص داده شود، این طرح، طرحی خوب 
خواهد بود وگرنه اگر یکی از این موارد به 
خوبی انجام نشود، طرح دارویار دچار اختالل 

خواهد شد.«
وی افزود: »اجرای طرح دارویار بستگی به 
تامین به موقع منابع مالی دارد و اگر این منابع 

به موقع تامین نشود مشکالتی در اجرای طرح 
ایجاد خواهد شد.«

شهریاری گفت: »مجلس ۶ هزار میلیارد تومان 

اعتبار اختصاص داد تا دهک های پایین جامعه به 
صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند 

تا مردم از خدمات طرح دارویار استفاده کنند.«
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قیمت داروها باید کنترل شود
به آینده طرح »دارویار« خوشبین هستم

تصویب ۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار

سلیمی، نماینده سمیرم در مجلس:

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

دارووتجهیزات

گزارش


