
 مریم شکرانی
بیماران سرطانی می گویند که داروهای مورد 
نیازشان در داروخانه ها کمیاب است و در بازار 
سیاه به وفور یافت می شود. آنها می گویند که 
قیمت داروهای سرطان در بازار سیاه گاهی 
تا ۳۰ برابر می رسد اما بهرام  عین اللهی، وزیر 
بهداشت می گوید که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به داروهای سرطان ادامه دارد و قاعدتا نباید 

قیمت آنها جهش داشته باشد!

فروش داروهای سرطان 
در بازار سیاه

سرطان از شایع ترین بیماری های صعب العالج 
محسوب می شود که ساالنه 11۰ هزار ایرانی را 
گرفتار می کند. این در حالی است که هزینه های 
درمان این بیماری در ایران جهش قابل مالحظه ای 
داشته است و دست بیماران زیادی را از درمان 

کوتاه کرده است.
حاال بیماران سرطانی از کمبود و البته گرانی 
داروهای مورد نیاز خود در بازار شکایت دارند. 
فعاالن بازار دارو می گویند که تحریم بر مشکالت 
واردات داروهای سرطانی افزوده است اما مجتبی 
بوربور، نائب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو 
چندی پیش به ایلنا گفت که دارو تحریم نیست 
و ایران در حال حاضر می تواند حتی داروهای 
امریکایی را از بازارهای واسطه ای تهیه کند اما 
بیشترین مشکل مربوط به نقل و انتقال پول است.
فعاالن بازار دارو هم توضیح می دهند که در 
حال حاضر حتی در واردات بانداژهای مورد 
نیاز جهت لنف درمانی هم مشکل وجود دارد  
و اکنون پزشکان ناچارند از مشابه داخلی این 
بانداژها استفاده کنند که بعضا کارآیی الزم را ندارد.
بیماران سرطانی توضیح می دهند که داروهایی 
که قبال تحت پوشش بیمه و با قیمت پایین 
در دسترس بود، اکنون به وفور در بازار آزاد 
پیدا می شود و قیمت شان گاهی تا ۷۰ میلیون 

تومان می رسد.
برخی بیماران می گویند هزینه درمان هفتگی آنها 
بین ۸ تا 1۰ میلیون تومان تمام می شود و دارو 
و درمان عشار سنگین اقتصادی به خانواده های 

بیماران تحمیل کرده است.
از »وین کریستین« مجاری تا »پگ آسپارژیناز« 
آلمانی، داروهای کمیاب بیماران سرطانی هستند 
و حاال به ناچار در بازار ایران با داروهای ساخت 

ترکیه و هند جایگزین شده اند.
به گفته بیماران سرطانی داروهای جایگزین 
عوارض شدیدی برای بیماران ایجاد کرده اند و  
کمترین عارضه این داروها قفل شدن عضالت 

و ناتوانی در حرکت است.
داروی  که  می دهند  توضیح  بیماران 
»وین کریستین« ترکیه ای است و بی حالی شدید 

و استفراغ ایجاد می کند.
خارجی  داروهای  از  بسیاری  قیمت  جهش 
شیمی درمانی و همچنین رشد قیمت هزینه های 
رادیوتراپی در حال حاضر بسیاری از بیماران 

سرطانی را ناتوان از درمان کرده است.

با تمام این اوصاف بیماران می گویند که داروهای 
مورد نیازشان در بازار سیاه به وفور یافت می شود 
و اگر مشکل واردات دارو یا تحریم و حتی 
داروهای  ارز دولتی است پس چرا  دریافت 
سرطان باید در بازار سیاه موجود باشد اما در 

داروخانه ها نه؟
بیماران می گویند که داروهای سرطان در بازار 
سیاه گاهی تا ۳۰ برابر قیمت به فروش می رسند 
و برای خرید دارو از داروخانه های دولتی باید 

هفت خوان رستم را پشت سر گذاشت .
این بیماران توضیح می دهند که داروهای مورد 
نیازشان یکی دو قلم نیست و اگر بخواهند تمام 
تهیه کنند  بازار سیاه  از  اقالم داروهایشان را 
هزینه ها میلیاردی می شود و توان خریدشان از 

عهده بسیاری از بیماران برنمی آید.

وزیر بهداشت: ارز ترجیحی داروهای 
سرطان حذف نشده است

وزیر بهداشت، با اشاره به هزینه های سنگین 
بیماری سرطان، گفت: »ارز ترجیحی داروهای 

سرطان حذف نشده است.«
بهرام عین اللهی، در نشست  مهر  به گزارش 
مشترک با سرپرست و معاونان ستاد اجرایی 
فرمان امام و بنیاد برکت که در حاشیه بازدید 
از مرکز جامع درمان سرطان برکت برگزار شد، 
گفت: »اقدامات ارزنده ای در ساخت و تجهیز 
این مرکز درمانی پیشرفته انجام شده، اما مهم تر 
از سخت افزارها، توجه به نهضت نرم افزاری 

و افزایش بهره وری است.«
او با بیان اینکه ساخت این مرکز نباید جنبه 
سرمایه گذاری و سودآوری داشته باشد، افزود: 

»اگر مبنا، درآمدزایی بود بنیاد برکت می توانست 
در دیگر حوزه ها سرمایه گذاری کند و حال آن 
که قطعاً انگیزه احداث این مرکز جامع درمانی، 
خدمت به مردم به ویژه محرومان و اقشار کم 

برخوردار است.«
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیماری سرطان 
گاه ممکن است خانمان برانداز باشد، یادآور 
شد: »بیمار مبتال به سرطان از نظر اقتصادی 
دچار مشکالت فراوانی می شود و عالوه بر 
اینکه نمی تواند اشتغال به کار داشته باشد، ممکن 
است در تهیه دارو و درمان گران قیمت این 
بیماری نیز متحمل دشواری هایی شود. به همین 
دلیل و با توجه به همین شرایط تا کنون ارز 
ترجیحی داروهای سرطان، حذف نشده است.«
عین اللهی تاکید کرد: »درمان سرطان، خدمتی 
خداپسندانه و ارزشمند است و در حوزه سرطان 
و حمایت از بیماران مبتال به آن، خیریه های 
بسیاری در کشور فعالیت دارند که باید قدر 
آنها را دانست؛ چرا که هزینه های این بیماری 

سنگین است.«
وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی صندوق 
حمایت از بیماران خاص در سازمان بیمه سالمت 
گفت: »این صندوق در شورای عالی بیمه و هیأت 
دولت تصویب و ۵۰۰۰ میلیاردتومان اعتبار از 
سوی مجلس برای آن در نظر گرفته شده که 
مرکز جامع درمان سرطان برکت با این صندوق، 

همکاری مستمر و مؤثری خواهد داشت.«

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی داروهای 
وارداتی تا پایان سال

به  ارز ۴۲۰۰ تومانی منحصر  البته پرداخت 

داروهای  تمامی  و  نیست  داروهای سرطان 
وارداتی همچنان ارز ترجیحی دریافت می کنند.
بر همین اساس سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در توئیتی تصریح 
کرد،  ارز ترجیحی داروهای وارداتی تا پایان 

سال 1۴۰1 حذف نمی شود.
 به گزارش ایرنا، پدرام پاک آیین توضیح داده 
است که ارز ترجیحی داروهای وارداتی حتی 
آنها که مشابه داخلی اما سهم بازار قابل توجه 
دارند، تا پایان سال 1۴۰1 حذف نمی شود و 
بنابراین قیمت این داروها نیز تغییری نخواهد 

کرد.
گفتنی است موضوع تخصیص ارز ترجیحی 
به دارو از سال 1۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد 
که دولت سیزدهم با اعالم اینکه پرداخت ارز 
۴۲۰۰ تومانی به دارو موجب ایجاد رانت و 
قاچاق دارو شده است تصمیم گرفت پرداخت 
کند  حذف   1۴۰1 سال  از  را  ترجیحی  ارز 
و در ازای آن پوشش بیمه ای انواع دارو را 

تقویت کند.
بر همین اساس از ۲۳ تیر امسال دولت سیزدهم 
با همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و بیمه ها، طرحی موسوم به »دارویار« 

را به اجرا گذاشت.
انتهای  به  داروها  یارانه  »دارویار«،  در طرح 
زنجیره منتقل و از طریق بیمه ها به مصرف 

کننده نهایی تخصیص خواهد یافت.
هرچند که اجرای دارویار تا امروز با اما و 
اگرها و چالش های بسیاری همراه بوده است اما 
دولت اعالم کرده که فعال تصمیمی برای حذف 

ارز ترجیحی داروهای وارداتی نگرفته است.

بیماران سرطانی می گویند که داروهایشان با ده ها برابر قیمت واقعی در بازار سیاه فروخته می شود

تجهیزات
داروو

گــزارش

تجارت سیاه با سرطان!
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