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حسین بحیرایی
تحلیلگر حوزه سالمت 

در این گیرودار شبکه های اجتماعی و هجوم پیام های تبلیغاتی 
و خبری، چند روزی است که تصویری با نام کارآفرینان پیشرو 
گوشی به گوشی می چرخد، تصویر بزرگانی همچون عالی نسب، 
آزمایش، خلیلی و...که باعث افتخار هر ایرانی است که در زمان 
خود برند ملی ایران را ارتقا دادند و مصرف کننده با خیالی آسوده 
این کاالها را خریداری می کرد، تذبذب مفید بودن ورود به بخش 
صنعت یا کشاورزی می تواند همچنان محل بحث اقتصاددانان 
و تولیدکنندگان و دیگر صاحب نظران باشد، اما ورود به بخش 
خدمات و تولید در حوزه سالمت مقدمات کارآفرینی و ایجاد 

شغل است.
نیازهای برآورده نشده و خلق نیازهای جدید همچنان می تواند 
دو عامل اصلی و نیروی محرکه این چرخه باشد، به بیان ساده تر 
شاخص های سالمت هنوز پایین تر از استانداردهای منطقه ای و 
بین المللی است و ظرفیت خالی این بخش می تواند در قسمت 

داروها، اقالم پزشکی و دیگر تجهیزات افزایش یابد.
اما راه حل چیست؟ برای عبور از این دوره گذار و اثبات داشتن 
مزیت رقابتی در این عرصه، شاید در یک فاصله چندساله نیاز 
به همکاری با کشورهایی باشد که در تولید و خدمات خوشنام 
هستند و این فرصت مغتنم است تا با همکاری های دوطرفه و 
استفاده از نام ایران در کنار کشورهایی مثل ژاپن، آلمان، ایتالیا، 

فرانسه و...آب رفته را برگرداند.
داشتن محصول مشترک ایران و هر کشوری که با تکنولوژی 
موج چهارم تولید یا خدمت ارائه می دهد، مقدمه برای انتقال 
تکنولوژی و دانش برای احیای برند ملی است. متأسفانه این 
خوبی  شروع  آن که  علی رغم   خودروسازی  بخش  در  تجربه 
از  و شیرینی  تجربه خوب  دهه های گذشته  ایرانیان  و  داشت 
محصوالت مشترک ایران و کره جنوبی و ایران و فرانسه و آلمان 
و ...داشتند، ولی سیاست های غیرحرفه ای با عنوان خودکفایی و 
قطعه سازی های غیراستاندارد این تجربه را تا حدودی به بیراه برد، 
اگرچه تالش می شود تا با عقد قراردادهای جدید با کشورهای 

فرانسه و آلمان در مسیر درست قرار بگیرد.
داشتن محصول مشترک  ایران و کشور ثانی در حوزه سالمت، 
هم در بخش دارو و هم در قسمت تجهیزات و اقالم پزشکی به 
الزامات حقوقی و استاندارهای بین المللی نیاز دارد و این مسئله 
می تواند این آسیب را کمتر کند، توجه به دانشجویان خبره و 
المپیادی و محققین شرکت های دانش بنیان یکی دیگر از الزامات 
این راه است. در حال حاضر بسیاری از اختراعات ثبت شده و 
محصوالت معرفی شده به ستاد نانو، قابلیت رقابت با کاالهای 
رقیب اروپایی را دارد و تالش های قابل تقدیری در این زمینه 
انجام شده است که نیاز به حمایت سرمایه گذاران، تجویز پزشکان 
و در نهایت خرید یا قبول خدمت توسط مصرف کنندگان دارد.
مثال  به طور  باشد،  طریق  چند  به  می تواند  دولت  حمایت 
وضع قوانین و مقررات متناسب در جهت تالش برای معرفی 
این محصوالت یا اعطای مشوق های صادراتی برای محصوالتی 
که ثبت اختراع شده اند یا با تکنولوژی نانو یا بیوتکنولوژی تولید 
یعنی  باشد،  استاندارد  ارتقای  می تواند  قوانین  می شوند. وضع 
زمانی که محصولی با تکنولوژی باالتر تولید می شود، قوانینی 
وضع شود تا محصوالت بی کیفیت و وارداتی بدون استاندارد 

قابل خریداری نباشند و در کوتاه مدت حذف  شوند.

حوزه سالمت الگویی برای احیای 
برند ملی

مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص افزایش مصرف بالنکیت در نان های سنتی شهر تهران، هشدار داد. احمد 
جنیدی جعفری در خصوص افزایش مصرف بالنکیت )جوهر قند( در نمونه برداری های صورت گرفته از نان های سنتی در استان تهران 
هشدار داد و گفت: »بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 2۶28، استفاده از بالنکیت در تهیه نان های سنتی اعم از لواش، تافتون، بربری و 
سنگک ممنوع است.« وی افزود: »بعضی نانوایی های شهر تهران، به منظور تسریع در کوتاه شدن فرآیند تولید و جبران نقایص ناشی از عدم 
تخمیر طبیعی به مصرف مواد شیمیایی چون جوش شیرین، بالنکیت )جوهر قند( و نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش 

مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن و سفیدتر شدن نان روی می آورند.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه سفیدی بیش ازحد نان ها حکایت از مصرف بالنکیت در تهیه آن دارد، 
گفت: »باقی مانده بالنکیت مصرف شده در نان، بعد از ورود به دستگاه گوارش موجب از بین بردن پرزهای معده و روده و در درازمدت 

ممکن است باعث بروز سرطان دستگاه گوارش شود.«
جنیدی در ادامه به مضرات استفاده از بالنکیت اشاره کرد و گفت: »استنشاق مستقیم بالنکیت موجب تحریک سیستم تنفسی، پوستی 
و چشمی نانوایان شده و موجب بروز بیماری دیابت از طریق بلوک کردن هورمون های بدن به ویژه انسولین در مصرف کنندگان نان های 

حاوی بالنکیت می شود.«
وی در خصوص بهترین و مناسب ترین شیوه تهیه نان های مسطح مانند لواش، تافتون و بربری گفت: »مناسب ترین و بهترین شیوه تهیه 
نان انجام عمل تخمیر بیولوژیک است که موجب تغییرات بسیار مطلوبی در ویژگی های حسی، شیمیایی، فیزیکی و ارزش غذایی نان می شود 

و موجب افزایش قابلیت هضم نان و جذب مواد معدنی خواهد شد.«

مهر: کارشناس ارشد سازمان غذا و دارو، نسبت به مواد مصرفی در تهیه شکالت ها، توضیحاتی ارائه داد. زهره پوراحمد گفت: »هنگام 
تهیه شکالت حتما به قسمت مواد متشکله آن توجه شود و با دیدن کلمه CBS یا روغن جانشین کره کاکائو بدانید که در این فرآورده  از 

مشتقاتی استفاده شده است که شاید برای سالمتی مضر باشد.«
وی افزود: »شکالت فرآورده ای است که باید در تهیه آن از کره کاکائو استفاده شود. کره کاکائو طی چندین مرحله فرآیند از دانه کاکائو 

استخراج می شود.«
پوراحمد گفت: »عمده اسید چرب شکالت، اسید چرب استئاریک است که تقریبا خنثی است.«

کارشناس ارشد تغذیه اداره  نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: »در شکالت 
بیش از 18 درصد کره کاکائو باید استفاده شود و با توجه به نوع محصول تولیدی، از پودر کاکائو، شیر خشک، شکر، مغزهای خوراکی 

و... استفاده می شود.«
پوراحمد اظهار کرد: »آنچه اهمیت دارد، لزوم استفاده از کره کاکائو است و تولید شکالت با کره کاکائو فرآیند پیچیده و ظریفی است 
و مستلزم تکنولوژی و دانش فنی است و در حال حاضر نکته قابل توجه این است که قیمت کره کاکائو و تکنولوژی استفاده از آن برخی 
تولیدکنندگان را به تولید محصولی شبیه به شکالت ولی با استفاده از روغن جانشین کره کاکائو که برای قلب و عروق مضر است، ترغیب 
می کند.« وی با بیان اینکه این محصول ارزان تر و بسیار ساده تر تهیه می شود، توصیه کرد: »هنگام تهیه شکالت حتما به قسمت مواد متشکله 
آن توجه شود و با دیدن کلمه CBS یا روغن جانشین کره کاکائو بدانید که در این فرآورده  از مشتقاتی استفاده شده است که شاید برای 

سالمتی مضر باشد  و با دانش و آگاهی نسبت به خرید اقدام کنید.«

مهر: یک فعال حوزه تولید داروهای بایوتک؛ معتقد است گاهی شاهد مقوله »تولید نمایی« در محصوالت حوزه 
بیوتکنولوژی دارویی هستیم و همین امر به بی اعتمادی جامعه پزشکی منجر می شود.

امیر فرشچی، یکی از مشکالت صنعت بیوتکنولوژی دارویی در ایران را شکاف دانش بین تولیدکنندگان و 
متخصصان صنعت بیوتکنولوژی دارویی و سازمان های مربوطه در این حوزه عنوان کرد 
و افزود : »به رغم رشد دانش بیوتکنولوژی دارویی در ایران توسط تولیدکنندگان و ارائه 
محصوالت بیوسیمیالر با کیفیت شبیه محصول برند خارجی، این دانش در ارگان ها و 
سازمان های مرتبط با این حوزه به خوبی رشد نکرده است که موجب شکافی تأثیرگذار می شود.«
وی ادامه داد: »این مسئله به عدم درک صحیح ارزش افزوده این دانش در کشور منجر 
شده است. به این معنی که تولیدکنندگانی که این دانش را بومی کرده اند همواره دچار 
چالش هایی با این ارگان ها هستند، مثل ارگان های مرتبط با سیاست گذاری، قیمت گذاری، 

صادرات، گمرک و...«
این فاصله  بردن  بین  از  تنها راه  تولید  ارتقای فرهنگ  فرشچی گفت: »در راستای 
تقویت ابزارهای نرم افزاری، سخت افزاری و نیز دانش کارشناسان درگیر این حوزه است.«

این فعال حوزه فناوری دارویی، راستی آزمایی تولید و اعتمادسازی برای مصرف کننده و متصدیان حوزه سالمت 
کشور را بسیار مهم دانست و توضیح داد: »راستی آزمایی تولید در شرکت های مدعی تولید توسط ارگان های 
نظارتی قدرتمند نکته بسیار حیاتی است که باید برای جلب اعتماد نظام سالمت کشور و مصرف کننده ها از 

یک سو و امنیت سالمت کشور از سوی دیگر موردتوجه قرار گیرد.«
وی ادامه داد: »متأسفانه گاهی شاهد مقوله »تولید نمایی« در محصوالت حوزه بیوتکنولوژی 
دارویی هستیم و همین امر به بی اعتمادی جامعه پزشکی نسبت به مصرف این قبیل 
محصوالت تولید داخل منجر می شود. گاهی این مسئله آب گل آلودی ایجاد می کند که 

صرفاً فرصت ماهیگیری به برخی سودجویان را می دهد.«
فرشچی در خصوص اقدامات وزارت بهداشت تصریح کرد: »وزارت بهداشت می تواند 
کمیته راستی آزمایی تولید محصوالت بیوتکنولوژی دارویی را ایجاد کند و حتی می تواند 
از مشاورین متخصص »بدون تضاد منافع« داخلی و خارجی کمک بگیرد. آنچه مسلم 
است متصدیان حوزه سالمت کشور منتظر هستند تا جواب روشن و قابل اعتمادی در 

این خصوص بگیرند.«

تبعات»تولید نمایی« در صنعت بیوتکنولوژی دارویی 

مراقب »شبه شکالت ها« باشیدجوهر قند نان های سنتی پایتخت باالست

 فاطمه انصاری
 

سپید: فردی که مبتال به بیماری نادر است، بیماری 
مزمن، پیشرفت کننده و بسیار دردآوری دارد مهم ترین 
خدمتی که می توان به این بیماران کرد، رساندن به 
موقع دارو است. با این حال در سال های اخیر ایران 
از سوی کشورهای اروپایی تحریم شده بود که تاکنون 
گشایشی آنچنانی در این بعد صورت نگرفته و تالش 
مسئولین برای رفع تحریم ها هنوز به سرانجام نرسیده 
است. حاال تحریم ها و مسائل سیاسی مهم ترین درد 
این بیماران شده اند و آنها چشم انتظارند تا بشنوند 
که تحریم هایی که در خصوص داروهای آنها وجود 
دارد برداشته شده و آنها بتوانند این داروها را به موقع 

و با قیمت مناسب تهیه کنند.
حسین نجمی، یکی از اعضای هیئت مدیره بنیاد 
بیماری های نادر به خبرنگار سپید می گوید: »در حال 
حاضر اولویت برنامه ریزی های این بنیاد برای برداشتن 
بیشتر  آینده هرچه  تا در  تحریم هایی دارویی است 
آنها  بیماران کشور در دسترس  نیاز  داروهای مورد 

قرار بگیرد و مشکالت شان رفع شود.« 
در  روزها  این  بیماران،  این  نیاز  مورد  داروهای 
دسترس نیست. این داروها زمان زیادی طول می کشد تا 
وارد کشور شوند و زمانی که به دست بیمار می رسند، 
قیمت باالیی دارد. او درباره مشکالت کنونی بیماران 
نادر توضیح می دهد: »باید بتوان تعامالتی ایجاد کرد تا 
در آینده داروهای بیماران نادر آسان تر در اختیارشان 
قرار گیرد و هم بتوان ارزان تر باشد. مشکل عمده در 
حوزه دارو قیمت باال و زمان دسترسی به آن است 
که علتش تحریم و مشکالت بانکی است که هنوز 

وجود دارد.«

از تحریم دارو تا آزمایش گران قیمت
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر نیز در مصاحبه های 
اخیر خود درباره مشکالت عدیده بیماران نادر گفت: 
»تاکنون ۶000 نوع بیماری نادر در جهان ثبت شده 
و 200 نوع آن شیوع باالیی دارد. کما اینکه 58 نوع 
بیماری نادر در ایران شناسایی شده است. در حال 
حاضر ما 4 یا 5 نوع بیماری داریم که ساختارشان با 
بیماری های نادر متفاوت است و بیش از 3 هزار شعبه 
نیز در رابطه با بیماری های خاص فعالند و تفاوتشان 

در کارکرد جهانی و ملی آنهاست.«
علی داوودیان معتقد است که مسئله تحریم داروها 
عمده ترین مشکالت بیماران نادر است. او با انتقاد 
از تحریم های دارویی که علیه ایران انجام می شود، 
گفت: »بیماران ما چه گناهی دارند که به دلیل شرایط 
سیاسی باید در تحریم باشند و داروها و غذاهای خاص 

مورد نیازشان را در دسترس نداشته باشند. پانسمان 
بیماران EB که در اروپا 100 هزار تومان است در 
ایران بین 500 تا 700 هزار تومان هزینه بر می دارد. 
در این راستا ما از این هیئت اروپایی می خواهیم که 
صدای ما را به اتحادیه اروپایی بیماران نادر ببرند.«

البته نمی توان از گران بودن آزمایش های ژنتیکی نیز 
غافل بود. داوودیان افزود: »85 درصد بیماری های نادر 
ریشه ژنتیک دارند و 80 درصد مبتالیان آنها کودکانند.  
بحث غربالگری در کسانی  که ابتدای زندگی هستند 
این  انتقال  این جهت که عامل  از  بسیار مهم است 
بیماری ها ژن معیوب است که اکثرا متعلق به آقایان 
نوزادان  تولد  از  می توان  آزمایش ها  این  با  و  است 

معیوب پیشگیری کرد.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر به مشکالت ناشی 
یا  ایران  انجام برخی تست های ژنتیکی در  از عدم 
گرانی آنها اشاره کرد و گفت: »بر این اساس بنیاد 
بسته  قرارداد  آلمان  در  شرکتی  با  نادر  بیماری های 
با  را  بیماران مان  ژنتیکی  بتوانیم تست های  تا  است 
به  البته  دهیم،   انجام  آنجا  در  تخفیف  درصد   20
دنبال انجام تست های ژنتیکی رایگان برای بیماران 
نادر هستیم و یکی از اهداف مان در دعوت این هیئت 

از اروپا همین موضوع است.«
همچنین نجمی، یکی از اعضای هیئت مدیره در 
خصوص اقدامات برای انجام این آزمایش ها در ایران 
توضیح می دهد: » زمینه های انجام این آزمایش ها در 

ایران وجود دارد و بنیاد بیماری های نادر با همکاری 
شرکت های پیشرفته آلمانی تالش می کند تا امکانات 
تشکیل یک آزمایشگاه ژنتیکی پیشرفته را فراهم کند. 
در صورتی که این آزمایشگاه بتواند کار خود را شروع 
نیازی که قبال به اروپا و  کند اکثر تست های مورد 
مراکز پیشرفته ارجاع داده می شدند، در ایران انجام 

خواهند شد.«

تفاهمی برای رفع تحریم ها
با تالش هایی که در کشور صورت گرفت نمایندگانی 
از اتحادیه اروپایی بیماران نادر به ایران آمدند. دنیس 
کاستلو، یکی از اعضای یوروردیز با بیان اینکه اتحادیه 
بیماری های نادر اروپا با بنیاد بیماری های نادر ایران 
اهداف مشترکی دارند، در خصوص تفاهم نامه با ایران 
»در حال حاضر می توانیم  به خبرنگار سپید گفت: 
پیش بینی کنیم که خواسته های مشترکی مانند برگزاری 
مشترک روزهای جهانی وغیره با بنیاد بیماری های نادر 
در مجامع بین الملل داریم بنابراین ما می توانیم صدای 
بیماران نادر ایرانی را در جامعه بین الملل منعکس کنیم. 
همچنین پیش بینی می کنم که فعالیت های مشترک و 
مستقیمی برای تشخیص و درمان بیماری های نادر 
خواهیم داشت. امیدوارم در آینده نزدیک ببینیم که 
این همکاری ها شروع شود. در حال حاضر نیاز است 

که کارهای فنی را انجام دهیم.«
او با تاکید بر اینکه بیماران نادر به امید به زندگی 

نیاز دارند، توضیح داد: »با گسترش فعالیت ها، می توان 
به تشکیل انجمن ها توجه بیشتری داشت تا بتوان امید 
بیماران را افزایش داد.. به هرحال بیماران به مراقبت، 
اقدامات روزانه ای که  تشخیص و درمان بر اساس 
باید انجام بشود، احتیاج دارند. این مشخص است که 
خیلی از خدمات در ایران انجام می شود اما باز هم 
نیاز است تا در ارتباط با تحریم ها و مشکالت ایجاد 
شده کمک کنیم. باید مشکالتی که در اثر تحریم ها 
به وجود آمده از بین برود و به همین جهت از سوی 
این  باهم  تا  ارائه مستندات داریم  به  نیاز  ایرانی ها  

مشکالت را بیان و رفع کنیم.«
اروپایی  اتحادیه  نماینده   رنیه  پاتریک  همچنین 
بیماری های نادر اروپا به خبرنگار سپید با بیان اینکه 
انتظار نداشته وضعیت ایران با وجود تحریم ها، بهتر از 
بسیاری از کشورها باشد، گفت: »ایران سالیان پیش در 
زمینه پزشکی بسیار پیشرفته تر از غرب بوده  و پیشینه 
قابل قبولی دارد اما مسائل سیاسی به ضرر این کشور 
تمام شده است و ما متواضعانه هرکاری که از دستمان 

بربیاید برای تعامل بیشتر با ایران انجام می دهیم.«
نادر  بیماری های  بنیاد  بر اساس گفته مدیرعامل 
اروپایی  اتحادیه  نادر در  بیماری های  بخش فارسی 
»قرار است  او گفت:  نادر تشکیل می شود.  بیماران 
در فدراسیون بیماری های نادر زبان فارسی به عنوان 
هشتمین زبان مطرح شود تا به بیماران فارسی زبان 

خدمات خاص داده شود.«

تفاوت هزینه پانسمان بیماران EB در ایران و اروپا 400 تا 600 هزار تومان است

انعکاس جهانی صدای بیماران نادر ایرانی


