
بیمـار را مـورد آزار و اذیـت قـرار داده 
و داروی او را پرداخت نشـد.« 

وی افزود: »قبل از اجرای طرح دارویار 
قیمـت قـرص جیدنیـو ۲۰ هـزار و ۷۰۰ 
بـا  اسـت  قـرار  اکنـون  بـود،  تومـان 
آزادسـازی ارز آن بـه ۱۱۰ هـزار تومـان 
شـود، از آن سـو گفته انـد کـه شـرکت 
تولیـد کننـده بایـد ۱۰ درصـد تخفیـف 
دهنـد در حالیکـه دعـوای شـرکت بـا 
سـازمان غذا و دارو ارتباطی ندارد. ۹۵ 
هزار تومان این نرخ را بیمه قرار اسـت 
پرداخـت کنـد و مابقـی مابه التفاوت نرخ 
ارز ترجیحـی بـه ارز نیمایـی قـرار اسـت 

در جیـب سـازمان غـذا و داو بـرود.« 
عـرب ادامـه داد: »بیمـار بـا ایـن شـرایط 
قادر به پرداخت هزینه دارونیسـت چرا 
که هزینه های درمانی را زیادی به بیمار 
تحمیـل می کنـد. بیمـار به صورت مداوم 
بـه دلیـل اینکـه خـون مصـرف می کنـد و 
خوننیز اساسـا عفونت زا اسـت در نتیجه 
بیمارا دچار عفونت شـده و به مصرف 
بیشـتر آنتی   بیوتیک و سـایر داروها نیاز 

پیـدا خواهد کرد.« 
وی تأکیـد کـرد: سـایر داروهـا کـه بیمـار 
تاالسـمی مصرف نمی کند بیمه نیسـت، 
مثـا مکمـل دارویـی کـه بـرای بیمـار 
خـاص از شـرایط مکمـل بـودن خـارج 
می شوند بیمه نیستند و بیمار مثا برای 
یـک آمپـول پوکـی اسـتخوان بایـد بیـن 
۵ تـا ۱۰ میلیـون تومـان پـول پرداخـت 
کنـد. بـرای مکمـل هزینـه مصـرف کند. 
یـا داروی کلسـیمی کـه همـه مـردم بایـد 
سـالی یکبـار یـا دوبـار بخـورد، بیمـار 
تاالسـمی باید به صورت مرتب روزانه 
چهـار بـار مصـرف کنـد نـرخ تمامی این 

داروها به صورت آزاد محاسبه می شود. 
همـه اینهـا باعـث می شـود کـه بیمـار 
تاالسـمی دیگـر پولـی نداشـته باشـد تـا 

صـرف افزایـش قیمـت دارو کنـد.«
وی تأکیـد کـرد: »بـه نظـر مـا این افزایش 
قیمت بیمار دست بردن در جیب بیمار 
و خانواده هـای آن هـا اسـت و قطعـا جـز 
آسـیب زدن بـه جـان بیمـاران نمی توانـد 

نتیجه خوبی داشـته باشـد.« 

بسته های بیمه برای 
بیماران تاالسمی

افزایـش هزینـه بیمـاران تاالسـمی در 
حالـی اسـت کـه در ماه هـای اخیـر و 
پـس از اجـرای طـرح دارویـار تأکیـد 
زیـادی بـر ایـن موضـوع می شـد کـه 
قـرار نیسـت هزینه هـای بیمـاران افزایش 
پیـدا کنـد بلکـه قـرار اسـت مابه التفاوت 
افزایـش قیمـت دارو را بیمه هـا خواهنـد 
پرداخـت. ایـن اقـدام عمـا بـر خـاف 

وعـده ای اسـت کـه بـه ایـن بیمـاران داده 
شـده است. 

در همیـن حـال چنـدی قبـل شـایعاتی 
مبنـی بـر خـروج برخـی از خدمـات 
درمانی و تشـخیصی بیماران تاالسـمی 
از بیمـه منتشـر شـد کـه ایـن موضـوع از 
سـوی سـازمان بیمـه سـامت تکذیـب 
شـد.مهرداد الهامی معاون دفتر خدمات 
تخصصـی سـازمان بیمـه سـامت ایـران 
گفت: »هیچکدام از خدمات تشخیصی، 
درمانی تحت پوشش بیمه افراد مبتا به 
تاالسمی از پوشش خارج نشده است.«

بیمـاران  حمایتـی  »بسـته  افـزود:  وی 
مبتـا بـه تاالسـمی برابـر اعـام معاونت 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  درمـان 
سـرفصل  شـامل  پزشـکی  آمـوزش 
هـای ویزیـت پزشـک، مشـاوره هـای 
روانشناسـی و تغذیه، شـنوایی سـنجی 
و بینایی سنجی، خدمات پرتو پزشکی، 
تصویر برداری و آزمایشگاهی، خدمات 

توانبخشـی در حال حاضر در سـامانه 
نسـخه الکترونیک سـازمان بیمه سامت 
پیاده سازی شده و بیمه شدگان مشمول 
در قالـب نسـخه الکترونیـک عـاوه بـر 
سـهم بیمـه پایـه از پوشـش صنـدوق 

برخـوردار هسـتند.«
معاون دفتر خدمات تخصصی سـازمان 
بیمـه سـامت ایـران افـزود: ب»سـته 
تاالسـمی از بسـته هایـی اسـت کـه در 
اولیـن مرحلـه اجـرای صنـدوق صعـب 
العاج و از آبانماه سال جاری عملیاتی 
شـده اسـت . در سـال جاری هیچکدام 
از خدمـات تشـخیصی درمانـی تحـت 
پوشـش بیمه شـدگان مبتا به تاالسـمی 
در بخش سـرپایی و بسـتری از پوشـش 
خـارج نشـده و کلیـه تعهـدات بیمـه پایه 

کمافی السـابق برقرار اسـت.«
پمـپ  »هزینـه  کـرد:  تاکیـد  وی 
دفروکسامین ) دسفرال ( برابر ضوابط و 
بر اسـاس فاکتورهای معتبر، به صورت 
۱۰۰ در صـد مبلـغ رسـمی تعییـن شـده 
قابـل پرداخـت مـی باشـد، ضمـن اینکه 
بـر اسـاس بنـد ) ج ( مـاده ۷۴ قانـون 
جمهـوری  توسـعه  ششـم  پنجسـاله 
اسـامی ایـران، سـازمان هـای بیمـه گـر 
پایـه مکلـف بـه حمایـت از داروهـای 
تولیـد داخـل بـر اسـاس نـوع ژنریـک 
می باشـند. بر همین اسـاس همه انواع 
تولیـد داخـل داروهـای تخصصی بسـته 
تاالسـمی بصـورت  بیمـاران  خدمتـی 
رایگان تحت پوشـش بیمه می باشـد«.
الهامـی اظهـار کـرد: »سـازمانهای بیمـه 
گـر در بحـث کیفیـت داروهـای تولیـد 
داخـل و مدیریـت حجـم تولیـد مداخلـه 
ای نداشـته و صاحیـت اظهـار نظـر در 
ایـن خصـوص در حیطـه اختیـارات و 
وظایـف سـازمانهای ذیربـط مـی باشـد 
خدمـات  تعرفـه  تدویـن  همچنیـن   .
تشـخیصی درمانـی برابـر روال مصـرح 
در قانـون انجـام شـده و کلیـه تعرفـه 
هـا و ضوابـط اجرایـی آن کـه از سـوی 
هیـات محتـرم وزیـران ابـاغ مـی گـردد 

مـاک عمـل ایـن سـازمان قـرار دارد.«
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عرب: هزینه یک تنها یک قرص داروی این 
بیماران از دو هزار تومان به پنج هزار تومان رسیده 
است. بیمار ما ماهی ۱۸۰ قرص مصرف می کند، لذا 
این افزایش قیمت تحمیل هزینه به جیب بیماران است


