
وزیر رفاه در واکنش به سوال نمایندگان مجلس:

تامین اجتماعی مجوز قانونی برای 
ایجاد هلدینگ درمان نداشته  است

مدیریت جدید، همه فعالیت های درمانی را 
در اختیار معاونت درمان قرار دهد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بابیان اینکه به لحاظ قانونی امکان 
تاکیدکرد:  تامین اجتماعی وجود نداشته  ایجاد هلدینگ درمان 
»مدیریت جدید این سازمان باید کلیه فعالیت های درمانی این 
مجموعه را تحت نظر معاونت درمان قرار دهد تا از آنجا به طور 

کامل هدایت شود.«
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد 
هلدینگ  چرا  اینکه  بر  مبنی  وی  از  مجلس  نمایندگان  سوال 
غیرقانونی درمان تامین اجتماعی منحل نمی شود؟ گفت: »به لحاظ 
امکان به وجود آورن تشکیالتی تحت عنوان هلدینگ  قانونی 
به این شکل را نداشتیم و احتماال مجوزی هم برای انجام این 
کار نداریم، بنابراین مدیریت جدید این سازمان باید برای حل 
این مشکل گام بردارد به گونه ای که کلیه فعالیت های درمانی 
سازمان تحت نظر معاونت درمان قرار بگیرد و از آنجا به طور 

کامل هدایت شود.«
این عضو کابینه دولت دوازدهم، در رابطه با مطالبه برخی نمایندگان 
تامین  انحالل هلدینگ غیرقانونی درمان  لزوم  بر  مبنی  مجلس 
اجتماعی، تاکید کرد: »این هلدینگ اصال ثبت قانونی نشده است 
که بخواهیم آن را منحل کنیم و این تشکیالتی که به صورت 
غیررسمی فعال شده بود در تصدی معاونت درمان قرار گرفته 

و تنها اقدام انجام شده در این خصوص متوقف شد.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تغییر رویکرد تامین 
اجتماعی بعد از انتصاب مدیرعامل جدید این سازمان، یادآور 
فعالیت  از  حاصل  تجربه  از  کوله باری  با  ساالری  »آقای  شد: 
را در سطوح  اینکه همین حوزه  استانداری های مختلف و  در 
استانی مدیریت کرده است به عنوان نیروی مبتکر و جوان در 
ماهه   6 سرپرستی  که  زدا  آقای  و  گرفته  قرار  سازمان  اختیار 
تامین اجتماعی را برعهده داشت نیز به عنوان قائم مقام در کنار 
وی قرار گرفت و در قالب یک خانواده این مجموعه عظیم را 

ساماندهی خواهند کرد.«

کریمی، سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس:

درمان مطئمن و بدون هزینه 
حق آزادگان و ایثارگران است

سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس با انتقاد از اینکه ایثارگران 
با  تکمیلی  بیمه  ویژه  به  درمان  حوزه  در  همچنان  آزادگان  و 
مشکالت حادی روبه رو هستند، گفت: »فرزندان تعداد زیادی 

از آزادگان شغل ندارند.«
علی اکبر کریمی در مورد وضعیت حمایت از آزادگان و ایثارگران، 
گفت: »آزادگان نماد مقاومت ملت ایران هستند، سال ها تحت 
شکنجه های روحی و جسمی دژخیمان بعثی بودند و بسیاری از 

آنها به افتخار و درجه جانبازی نائل آمدند.«
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  ایثارگران  فراکسیون  سخنگوی 
»آزادگان با مشکالت جسمی حاد مواجه هستند به ویژه اینکه 
اغلب آنها پا به سن گذاشتند البته طی سال ها تالش هایی برای 
رفع مشکالت معیشتی، شغلی، تحصیلی و درمانی آنها صورت 
با مشکل  آزادگان  از  زیادی  تعداد  فرزندان  اما همچنان  گرفته 

اشتغال مواجه هستند.«
وی ادامه داد: »همچنین آزادگان در حوزه درمان به ویژه بحث 
بیمه تکمیلی نیز مانند سایر ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا 

با مشکالت حادی روبرو هستند.«
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی، 
با یادآوری اینکه سه هفته پیش موضوع بیمه تکمیلی ایثارگران 
در نشستی با حضور شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در  که  داد  وعده  شهیدی  »آقای  گفت:  شد،  پیگیری  و  مطرح 
چهارشنبه همان هفته نشستی را با حضور چند نفر از اعضای 
کابینه دولت از جمله آقای نوبخت برگزار خواهند کرد تا تامین 
کسری های مالی تعیین تکلیف شود اما هنوز نتیجه را به فراکسیون 

منعکس کرده اند.«
کریمی یادآور شد: »ما در اولین فرصت این موضوع را پیگیری 
خواهیم کرد و اگر الزم باشد جلسات دیگری برگزار خواهیم 
کرد تا در این رابطه از سوی دولت اقدامات شایسته ای انجام 
شود و مشکالت حوزه درمان ایثاگران و آزادگان رفع شود؛ به 
از درمان مطئمن و  با که حداقل  آنها است که  طور قطع حق 

بدون هزینه برخوردار شوند.«

خانه ملت 
شماره 1498 31 مرداد 1398

2

در سالی که گذشت، پزشک و پزشکی و دارو و تجهیزات، 
از جمله سوژه های اصلی رسانه ها بودند و چالش هایی 
چون فساد در نظام سالمت، مالیات، فرار مالیاتی و نصب 
پایانه فروشگاهی در مطب ها، کمبود پزشک و افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشجو، پزشکان بیکار و مهاجرت و... 
برخی موضوعاتی بودند که مناقشاتی را هم در سطح 
جامعه و هم میان مسئوالن و کارشناسان حوزه سالمت 

موجب شدند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، یکم شهریور ماه، زادروز 
ابن سینا و روز پزشک، بهانه ای شد تا مروری بر مهم ترین 
حواشی مطرح شده در حوزه پزشک و پزشکی کشور 

داشته باشیم.
جدای از بحث استعفای سیدحسن قاضی زاده هاشمی - 
وزیر سابق بهداشت - در دی ماه سال گذشته به دلیل آنچه 
که کمبود بودجه و برخی مشکالت بیان شد و همچنین 
آمدن دکتر سعید نمکی بر مسند وزارت بهداشت و به 
دنبال آن ایجاد برخی تغییرات بویژه اصالحات اقتصادی 
در برنامه های طرح تحول نظام سالمت و همچنین مباحث 
مربوط به کمبودهای گاه و بیگاه دارو و تجهیزات و اقدامات 
انجام شده در جهت تامین دارو و دور زدن تحریم ها، 
مباحثی نیز نظیر فساد در حوزه پزشکی بویژه در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی، مالیات گروه پزشکی و ماجرای 
نصب کارتخوان و کمبود پزشک یا نیروی مازاد پزشکی 
و ... نیز از جمله موضوعات خبرساز مرتبط با پزشک و 

پزشکی کشور در سالی که گذشت بود.
سعید نمکی پس از ورود به وزارت بهداشت ، نخستین 
تغییر را در سازمان غذا و دارو رقم زد و با طرح اظهاراتی 
مبنی "امضاهای طالیی در سازمان غذا و دارو"، از فساد 
و  برداشت  پرده  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه  در 
در ادامه فعالیتش در مسند وزیر بهداشت، در یکی از 
سخنرانی هایش با اشاره به آنچه که "دو کانون فساد در 
وزارت بهداشت" خواند، گفت: »با یک فساد سازمان یافته 
در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت های 
وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم و ابایی ندارم 
بگویم بسیاری از این شرکت های وابسته به هیات امنای 

ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند.«
در مجموع گم شدن یک میلیارد و 3۰۰ میلیون یورو 
پزشکی، عمل  تجهیزات  در حوزه  ارز رسمی کشور 
نکردن1۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر 
به تعهدات شان، واردات مفتول برق به جای استنت قلبی، 
سامانه تیتک و راز سر به ُمهر سازمان غذا و دارو، بازداشت 
سه متخلف ارزی در سازمان غذا و دارو و ... از جمله 
عناوین جنجالی منتسب به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
هستند که با حضور وزیر جدید بهداشت خبرساز شدند؛ 
عناوینی که اظهارات و تحلیل های متفاوتی را به دنبال داشتند.
در هر حال، وزیر بهداشت در آخرین سخنرانی خود 
در این زمینه، ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام 
شده در جهت ایجاد شفافیت در وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو و تشریح این اقدامات، تاکید کرد: »با 
پدیده ای به نام موریانه فساد در ساختار اجرایی کشور 
و در درون وزارت بهداشت مبارزه می کنیم و این را به 

فال نیک می گیرم و امیدوارم اثرات مثبت آن را ببینیم.«

پزشکان مالیات پرداز یا فرارِی از مالیات!
هر سال در روزهای داغ خرداد و تیر که موِسم چرتکه 
انداختن صنوف مختلف برای پرداخت مالیات شان است، 
تب و تاب درباره بحث مالیات های پزشکی هم  باال 
می گیرد؛ مساله ای که البته حواشی زیادی را هم به دنبال 
دارد؛ به طوری که همواره عده ای در رسای مالیات دهی 
درست و به موقع پزشکان سخن می گویند و برخی هم داد 
سر می دهند که هیهات پزشکان از زیر بار پرداخت مالیات 
فرار می کنند. امسال هم به سیاق هر سال بحث مالیات های 
پزشکی از ابتدای سال داغ بود. این بار اما برخی به نقل از 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی آمار و ارقامی را 
درباره فرار مالیاتی پزشکان عنوان و اعالم کردند که مالیات 
پزشکان شش هزار و 8۰۰ میلیارد تومان است که بخشی 
از آن پرداخت نشده و فرار مالیاتی محسوب می شود؛ 
موضوعی که البته همان زمان از سوی وزیر بهداشت و 
صنف پزشکان تکذیب و بعد از چند هفته مشخص شد 
که این گزارش مبنای درستی نداشته است. محمدرضا 
ظفرقندی- رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز در 
این باره اعالم کرد که در این زمینه جلسات متعددی 
با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم و منشا برخی 
ارقامی که درباره فرار مالیاتی پزشکان مطرح می شود، مرکز 
پژوهش های مجلس بود که در این زمینه آماری را اعالم 
کرده بودند، اما بعد از مراجعه به مجلس و درخواست 
بررسی مجدد، خود مرکز پژوهش ها و نمایندگان سازمان 
امور مالیاتی اعداد و ارقام اعالم شده را تکذیب کردند.

۲ مصوبه مالیاتی مجلسی ها برای پزشکان
در بحبوحه جنجال مالیاتی پزشکان بود که در کمیسیون 
تلفیق در حین بررسی الیحه بودجه سال 98، تصویب 
دو مصوبه مرتبط با پزشکان نیز رقم خورد؛ یکی الزام 
پزشکان به نصب پایانه فروشگاهی )کارتخوان( در مطب ها 
و دیگری هم کسر 1۰ درصد از حق الزحمه آنها از سوی 
مراکز درمانی به عنوان مالیات. باز هم برخی موافق اجرای 
این دو مصوبه بودند و برخی هم معتقد بودند که جدا 
کردن پزشکان از سایر صنوف به نوعی اجحاف و تبعیض 
در حق این قشر که همچنان جزو سه گروه مرجع  اصلی 
جامعه هستند، محسوب می شود. این دو مصوبه در حالی 
مطرح شد که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشتی ها 
بارها اعالم کرده اند که پزشکان بخش دولتی از آنجایی 
که کارمند دولت محسوب می شوند، به صورت کاماًل 
قانونی و مطابق با معیارهای قانونی مالیات شان پیش از 
دریافت درآمد، کسر و پرداخت می شود. بر این اساس 
بهداشت و درمانی ها معتقدند که پزشکان بخش دولتی 
خوش حساب ترین پرداخت کنندگان مالیات هستند. حال 
برخی از کارشناسان حوزه سالمت می گویند که انگشت 
مجلسی ها در دو مصوبه اخیرشان درباره مالیات پزشکان 
بیشتر به سوی پزشکان بخش خصوصی نشانه رفته است؛ 
چراکه پزشکان بخش دولتی با درآمد کمتر، بیش از پزشکان 
بخش خصوصی با درآمد بیشتر، مالیات می دهند. بنابراین 

بر خالف کارکنان بخش دولتی که حقوق شان شفاف 
بوده و مالیات شان از سوی دولت کسر شده و کارکنان 
بخش خصوصی که مالیات شان از سوی کارفرما کسر و 
پرداخت می شود، مالیات مشاغل آزاد و اصناف بر اساس 
خوداظهاری مالیاتی دریافت می شود. بنابراین این شبهه 
وجود دارد که اصنافی با درآمد باال به اَشکال مختلف 
می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند که البته درصدی 
از پزشکان هم از این قاعده مستثنی نیستند. از طرفی باز 
هم سازمان نظام پزشکی معتقد است که نباید به دلیل 
تخلف عده ای قلیل جامعه پزشکی را از سایر اصناف 
جدا کرد. هرچند که به هرحال چندی پیش هم سازمان 
امور مالیاتی ضرب االجلی را برای پزشکان جهت نصب 
کارتخوان در مطب هایشان تعیین کرد و قرار شد تا تاریخ 
31 مرداد ماه همه پزشکان در مطب هایشان کارتخوان 
بگذارند. هرچند که علی رغم تعیین این ضرب االجل 
برای شفاف سازی  نظام پزشکی می گوید که  سازمان 
درآمد پزشکان و عمل به قانون پزشکان این اقدام را 
انجام می دهند، اما باید توجه کرد که زیرساخت های 
سازمان امور مالیاتی برای چنین کاری فراهم نیست و 
بسیاری از پزشکان برای ثبت کارتخوان هایشان در سامانه 
سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شده اند. به هر حال 
باید دید که در نهایت دعوای مالیاتی جامعه پزشکی به 
کجا خواهد رسید و آیا می توان یکبار برای همیشه به 

این بحث ها پایان داد.

داستان پرحاشیه »کمبود پزشک«
کمبود پزشک در کشور هم یکی دیگر از حواشی اخیر 
درباره پزشکان بود؛ به طوری که ایرج حریرچی- معاون 
کل وزارت بهداشت اعالم کرد: »در حال حاضر در کشور 
شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک 
1.6 به ازای هر 1۰۰۰ نفر جمعیت است. این درحالیست 
که کف مورد نیازمان در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر 
1۰۰۰ نفر است. البته علی رغم تربیت نیروهای پزشکی 
که داشتیم، تعدادی از این افراد به دلیل مالحظاتی که در 
انتخاب دانشجو وجود داشته و بنابر شرایطی که داشتند، 
به خارج از کشور رفته اند.« همین صحبت ها کافی بود 
که داستان پرحاشیه ای از کمبود پزشک در کشور شروع 
و به بحث هایی چون مهاجرت پزشکان و لزوم افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مطرح شود. بر همین 

اساس عده ای بر لزوم افزایش ظرفیت دانشگاه های علوم 
پزشکی تاکید و اعالم کردند که پزشکان در راستای حفظ 
منافع و بازار خود، اجازه افزایش ظرفیت های پزشکی را 
نمی دهند. این درحالی بود که سازمان نظام پزشکی در 
پاسخ به چنین اظهاراتی اعالم کرد که افزایش ناگهانی 
و بدون بررسی کارشناسی ظرفیت های پزشکی منجر به 
اُفت کیفی آموزش شده و در نهایت کیفیت ارائه خدمات 

درمانی به مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. 
نظام پزشکی مطرح کرد  همچنین رییس کل سازمان 
که افزایش دو برابری ظرفیت های پزشکی که برخی 
گروه های فشار آن را مطرح می کنند، 8۰ هزار میلیارد 
تومان هزینه دارد. به گفته ظفرقندی، تعداد دانشجویان 
پزشکی از سال 88 تا 9۷، افزایش داشته است؛ به طوریکه 
در سال 1388، تعداد دانشجویان پزشکی ۲۲ هزار و 
اما در سال 139۷، 48 هزار و  بوده است،  نفر   381
۵96 دانشجوی پزشکی فقط در بخش دولتی داشته ایم. 
همچنین در حال حاضر حدود 139 هزار پزشک اعم از 
پزشک عمومی و متخصص در جامعه داریم که این عدد 
شاخص 1.۷4 به ازای هر 1۰۰۰ نفر را نشان می دهد 
و در مقایسه با بسیاری از کشورها و با توجه به سرانه 

و وضعیت اقتصادی کشور، شاخص مناسبی است.
پزشکی  ظرفیت های  افزایش  با  هم  بهداشت  وزیر 
دانشگاه ها مخالفت کرد و از توزیع نامناسب پزشکان 
در کشور سخن به میان آورد و گفت: »ممکن است در 
جاهایی کمبود پزشک احساس شود، اما این موضوع 
به دلیل آن است که نیروهای پزشکی را به خوبی توزیع 
نکرده ایم و همچنین خیلی از فارغ  التحصیالن پزشکی 
به دالیلی به حرفه پزشکی وارد نشده اند.« نمکی درباره 
تامین نیروهای پزشکی مورد نیاز در مناطق کمتر برخوردار 
نیز گفت: »برای مناطق محروم و در رشته های تحصیلی 
پزشکی و پیراپزشکی حداقل 3۰ درصد ظرفیت گذاشته ایم 
و به این ترتیب پیش بینی می شود که تا سه - چهار 
سال آینده تقریبا نیروهای تخصصی مان در این مناطق، 

از نیروهای بومی خواهند بود.«
مهاجرت پزشکان ایرانی هم یکی از ماجراهای پرحاشیه 
اما و  و همیشگی در حوزه سالمت کشور است که 
اگرهای زیادی را هم به دنبال دارد. برآورد می شود که 
در حوزه پزشکان عمومی ساالنه 3۰۰ الی 3۵۰ نفر و در 
حوزه تخصصی هم ساالنه 3۰۰ نفر از فارغ التحصیالن 
ما به خارج از کشور مهاجرت می کنند. حال از یک سو 
برخی کارشناسان از مهاجرت پزشکان گالیه دارند و 
معتقدند برای پوشاندن ضعف ناشی از کمبود پزشکانی 
که مهاجرت کرده اند، باید ظرفیت دانشجویان پزشکی 
افزایش یابد. از سوی دیگر اما عده ای از کارشناسان حوزه 
سالمت اعتقاد دارند که مهاجرت پزشکان ابعاد مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... دارد و ابتدا 
باید این مسائل را حل و فصل کرد تا بتوانیم سرمایه های 
ملی مان را نگه داریم. از طرفی برخی هم اعالم می کنند 
که بر اساس الگوهای جهانی سطح درآمد پزشکان باید 
متناسب با شرایط هر کشور، عددی معقول باشد و این 
سطح درآمد به طور مستقیم با بحث مهاجرت پزشکان 
مرتبط است. بنابراین اگر با افزایش بی رویه و بدون پشتوانه 
تعداد پزشک، سطح درآمد روزبروز کاهش یابد، نه تنها 
توفیقی در حل مشکل کمبود پزشک نخواهیم داشت، 
بلکه پزشکان بیشتری به مهاجرت به کشورهایی که درآمد 
باالتری برایشان دارد، روی می آورند. امید می رود که در 
روز پاسداشت پزشکان، متولیان حوزه سالمت بتوانند با 
همراهی کارشناسان این حوزه، سازمان نظام پزشکی و 
خود پزشکانی که بار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
به مردم را به دوش می کشند، با رویکردی منطقی و به 
دور از سیاسی کاری و روش های هیجانی این حواشی را 
حل و فصل کنند تا نه پزشکان متضرر شوند و نه اعتماد 

عمومی نسبت به این سرمایه های کشور کاهش یابد

حاشیه های پزشکی در سالی که گذشت...

تا پزشکان
 مالیات پرداز

از موریانه فساد 

رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت بهداشت جزئیات اقدام دو مرحله ای 
وزارت بهداشت برای تسهیل ارائه داروهای بیماران خاص را تشریح کرد.
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا، گفت: »درحال حاضر 
در مرحله صدور حواله الکترنیکی برای داروهای پیوند و داروهای بیماران 
خاص هستیم که در تهران به طور کامل برای داروهای پیوند اجرایی شده و 
در زمینه برخی بیماری های خاص مانند ام اس و سرطان نیز در حال تکمیل 
است.« وی افزود: »در گام اول روال کار به این صورت خواهد بود که بعد 
از تجویز نوع  دارو و میزان آن از سوی پزشک،  بیمار به معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مربوطه مراجعه می کند و اطالعاتش در سامانه ای 
ثبت می شود. سپس نزدیک ترین داروخانه به محل زندگی یا کار بیماران 
تعیین می شود و می توانند از آن داروخانه، داروهایشان را دریافت کنند.« 
شادنوش ادامه داد: »حال اگر دارو یا میزان آن دچار تغییر شود، صرفا با 
مراجعه بیمار به مسئول فنی داروخانه مربوطه، امکان تغییر در سامانه وجود 
دارد که بعد از تایید کارشناس مربوطه در دانشگاه، دستور جدید پزشک 
قابلیت اجرایی خواهد داشت. این اقدام به ما کمک می کند که بدانیم در 
هر زمانی، در هر نقطه از کشور، چه بیمار خاصی با چه کد ملی، با چه 
دارو و به چه میزانی نیازمند دارو است و این باعث می شود که بتوانیم 

وضعیت دارو را مدیریت کنیم. به ویژه در شرایطی که به سختی امکان 
دسترسی به این داروها وجود دارد، با این اقدام می توانیم پیش بینی های 
الزم برای میزان مورد نیازمان را داشته باشیم و داروی مورد نیاز را تامین 
کنیم.« رییس مرکز پیوند و بیماری های وزارت بهداشت همچنین گفت: 

»در عین حال با این اقدام دارو حتما به دست نیازمند واقعی اش می رسد. 
همچنین با توجه به اینکه قیمت داروهای خاص در کشور ما از کشورهای 
همسایه بسیار پایین تر است و بسیاری از اوقات این داروها قاچاق معکوس 
می شوند، با این اقدام مدیریت مناسبی در بازار این داروها اتفاق می افتد و 
از قاچاق آن جلوگیری می شود.« شادنوش با بیان اینکه بعد از اینکه حواله 
الکترونیکی تکمیل شد و دانستیم که هر بیمار، با چه کد ملی و در چه 
آدرسی نیازمند چه میزان دارو است، گام بعدی امکان پذیر خواهد بود، 
گفت: »در گام دوم دارو را درب منزل به بیماران تحویل می دهیم. کسانی 
هم که باید داروهایشان را در مراکز درمانی تزریق کنند، آن ها را در مراکز 

درمانی قرار دهیم تا بیمار به آنجا مراجعه کند و کارش را انجام دهد.«
رییس مرکز پیوند و بیماری های وزارت بهداشت با بیان اینکه در تهران 
گام اول یعنی صدور حواله الکترونیک تقریبا تا دهم شهریور ماه کامل 
خواهد شد و گام به گام و استان به استان در سطح کشور کار را گسترش 
می دهیم، اظهار کرد: »فکر می کنم تا پایان امسال همه کشور تحت پوشش 
گام اول این برنامه قرار گیرد. بنابراین در گام اول داروها در داروخانه های 
نزدیک به محل سکونت یا کار بیماران توزیع می شود. بیمار هم فقط یک 

بار برای ثبت نام اولیه باید به معاونت درمان مراجعه کند.«

رئیس مرکز پیوند و بیماری های وزارت بهداشت تشریح کرد

چگونگی تحویل داروی بیماران خاص، درب منزل


