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ایسنا: 10 سال از روزی که عمل پیوند قلبش را انجام داده می گذرد 
و در تمام این  سال ها دغدغه »دارو« با او بوده است؛ او گاهی به راحتی 
داروهایش را در  داروخانه هایی نظیر هالل احمر پیدا می کند و گاهی 
هم مجبور است، علی رغم وضعیت جسمانی اش دارویی مصرف کند 

که با مزاجش سازگار نیست.
مریم که از متولدین دهه 60 است، در این باره می گوید: »بعد از انجام 
عمل پیوند قلبم، پزشک توصیه کرد که داروی خارجی مصرف کنم و 
من هم همین کار را می کردم، اما گاهی اوقات این دارو در دسترس مان 
نیست و مجبور می شوم نوع ایرانی یا اروگوئه ای داروها را مصرف کنم. 
این درحالیست که با مصرف داروهای ایرانی دچار تنگی نفس می شوم 
و از نظر جسمانی نمی توانم زیاد از آن استفاده کنم، اما وقتی نوع خارجی 

داروهایمان پیدا نمی شود، مجبورم نوع ایرانی را مصرف کنیم.«
چندی پیش اخباری اعالم شد حاکی از اینکه داروخانه ها به بیماران 
پیوند دارو ارائه نمی کنند و یا از آنها بابت دادن داروهایشان پول طلب 
می کنند، مریم در این زمینه می گوید: »یکسری از داروهای ما تحت پوشش 
بیمه خدمات درمانی هستند. داروهای ایرانی هم به صورت رایگان عرضه 
می شوند، اما وقتی می خواهم داروی خارجی مصرف کنم، باید مابه التفاوتی 
را بپردازم که البته بخشی از این مابه التفاوت را بیمه تحت پوشش دارد و 
هیات امنا هم تا سقف 500 هزار تومان کمک  هزینه  پرداخت می کند. اگر 

هزینه دارو بیشتر شود، مجبورم خودم آن هزینه را بپردازم.«
او ادامه می دهد: »البته گاهی اوقات اعالم می کنند که قیمت  داروها  گران 
شده و به همین دلیل هزینه دارو بیشتر می شود. برعکس این موضوع نیز 
اتفاق می افتد. یعنی قیمت  داروها طی سال هایی که من عمل پیوند انجام 

داده ام، همیشه در نوسان بوده است.«
این بیمار پیوندی این روزها کمی نگران است و می گوید: »انگار هر 
چه پیش می رود، نوع خارجی داروهایم گران تر می شوند و از این بابت 
خیلی نگرانم. کاش وزارت بهداشت که آمار دقیق بیماران پیوندی را دارد، 

بتواند داروی خارجی را برای ما تامین کند.«
رسول دیناروند در پاسخ به برخی اخبار مبنی بر وقفه در تامین داروهای 
بیماران پیوندی،  می گوید: »خیر. اصال به این صورت نیست که داروهای 
بیماران پیوندی دچار وقفه شود یا داروخانه ها برای ارائه این داروها از 

بیماران پول طلب کنند.«
او با بیان اینکه ما هیچ مشکل و کمبودی از نظر تامین داروهای بیماران 
پیوندی در کشور نداریم، ادامه می دهد: »از آنجایی که هزینه داروهای 
این بیماران را بیمه ها باید پرداخت کنند، سازمان های بیمه گر نسخه های 
بیماران را به صورت ماهیانه تایید می کنند و این برای بیماران دشوار بوده 

و مشکالتی را برایشان ایجاد می کند.«
دیناروند همچنین اظهار کرد: »بنابراین از سازمان های بیمه گر این 
درخواست و خواهش را کرده ایم که بیماران پیوندی که پزشک و رژیم 
دارویی اش مشخص است،  قرار نباشد که ماهیانه نسخه اش را دریافت 
کند و بیمه بخواهد به صورت ماهیانه نسخه این بیماران را تایید کند. 
در این صورت بیماران پیوندی می توانند طی چند ماه داروهایشان را به 
راحتی دریافت کنند. اگر بیمه ها این کمک را برای راحتی بیماران انجام 

دهند، ما از آن استقبال کرده و تشکر می کنیم.«
رییس سازمان غذا و دارو درباره نوسانات در داروهای خارجی بیماران 
پیوندی نیز می گوید: »در حال حاضر داروهای بیماران پیوند هم به صورت 
تولید داخل و هم به شکل وارداتی در بازار وجود دارد. حتی در بیماران 
پیوندی در مواردی که دارو وارداتی است،  می توان گفت که بیماران 
عمدتا مابه التفاوتی هم نمی پردازند و یا این مابه التفاوت بسیار ناچیز است.«

دیناروند ادامه داد: »بنابراین بخش عمده هزینه داروهای بیماران پیوندی 
را بیمه ها می دهند. بنابراین اگر داروخانه ای مازاد بر آن هزینه، هزینه ای را 
دریافت کند، تخلف کرده است. البته باید توجه کرد که ما تاکنون گزارشی 

درباره چنین تخلفاتی نداشته ایم.«

دغدغه های دارویی یک بیمار پیوندی 
که با »یارانه« روزگار می گذراند

باشگاه خبرنگاران جوان: عضو هیات مدیره صنعت پخش ایران گفت: »چنانچه وضعیت پرداخت سازمان های بیمه گر به داروخانه ها به همین 
منوال پیش رود، به نقطه بحرانی در حوزه دارو می رسیم.«

سید ابراهیم هاشمی با بیان اینکه میانگین مدت پرداختی های معوق داروخانه های بیمارستانی به شرکت های پخش دارو به باالی 10 ماه رسیده 
است، گفت: »گردش مالی داروخانه ها و به تبع آن شرکت های تولید و پخش دارو در حد فاجعه است و اگر فکر اساسی برای تامین نقدینگی نشود 

با ورشکستگی داروخانه ها و شرکت های پخش مواجه می شویم.«
او افزود: »وضعیت پرداخت ها به داروخانه های مراکز دولتی به مراتب بدتر است و خیلی از بیمارستان های دولتی توانایی پذیرش نسخ بیمه ای را ندارند.«

این دکترای داروسازی با بیان اینکه پیشنهاد اوراق مرابحه برای پرداخت معوقات به حوزه 
دارویی مطرح شده است، تصریح کرد: »امکان استفاده از این اوراق وجود ندارد، زیرا پول 
نقد مورد نیاز داروخانه ها و شرکت های تولید و توزیع دارو است تا بتوانند گردش اقتصادی 
برای تهیه و تامین دارو داشته باشند.« هاشمی ضمن ابراز این مطلب که باید منتظر انفجار در 
حوزه دارویی باشیم، اظهار کرد: »سیاست های انقباضی مالی در حوزه دارویی جوابگو نیست، 

زیرا سود دارو آنقدر نیست که بخواهیم با اوراق مرابحه مشکالت را حل و فصل کنیم.«
او یادآور شد: »اگر داروخانه ها گردش نقدینگی نداشته باشند، در آینده ای نزدیک شرکت های 
تولید و پخش دارو نیز از تامین داروهای مورد نیاز آن ها ناتوان خواهند بود، زیرا نبود نقدینگی 

یک سیکل معیوب را در زنجیره تامین دارو ایجاد می کند.«

ایسنا: رئیس انجمن داروسازان ایران از داروسازان سراسر کشور خواست که با وجود همه مشکالت و تنگناهای اقتصادی آخر سال، کماکان به 
خدمت رسانی به بیمه شدگان ادامه دهند. رئیس انجمن داروسازان ایران در مکاتبه خود با داروسازان سراسر کشور با اشاره به جلسه فوق العاده ای که در 
رابطه با معوقات بیمه ها با حضور مسئوالن سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و مسئولین سازمان های بیمه در هفته جاری در شهر مشهد برگزار 
خواهد شد، از همکاران خود درخواست کرد که با وجود همه مشکالت و تنگناهای اقتصادی آخر سال، کماکان به خدمت رسانی به بیمه شدگان ادامه دهند.
بنابر اعالم روابط عمومی انجمن داروسازان، در متن نامه دکتر رهبر مژدهی آذر، رییس انجمن داروسازان ایران خطاب به روسای شعب این انجمن 

در سراسر کشور، آمده است:
»پیرو نامه شماره 1131.الف 95 مورخ 95/11/10 این انجمن خطاب به مدیران عامل محترم  سازمان های بیمه تامین اجتماعی و سالمت ایرانیان، 

در رابطه با تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه ها، ضمن قدردانی از اعالم حمایت شعب انجمن سراسر 
کشور و همچنین فعاالن صنفی داروسازی از یک اقدام جمعی و سراسری در داروخانه ها، به استحضار 
می رساند بنا به اعالم مسئولین محترم سازمان های بیمه گر، در حال حاضر با دستور پیگیری مستقیم رئیس 
جمهور محترم مقرر گردیده تا معوقات داروخانه ها و موسسات پزشکی مطابق درخواست، در اسفند ماه 
پرداخت گردد. از این رو با توجه به همایش فوق العاده مورخ 1395/1۲/05 با حضور مسئولین محترم 
سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان ایران  و مسئولین سازمان های بیمه گر در شهر مقدس مشهد، از 
همکاران گرامی درخواست می گردد با وجود همه مشکالت و تنگناهای اقتصادی آخر سال و به دلیل 

رعایت مسائل اخالقی و رفاهی بیماران گرامی، کماکان به خدمت رسانی به بیمه شدگان گرامی ادامه دهند.«

D در  بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت نسبت به وضعیت نگران کننده ویتامین  ایسنا: مدیرکل دفتر 
کشور هشدار داد و گفت: »کمبود ویتامین D مشکلی جهانی است و با توجه به کمبود این ویتامین، تمام 

افراد نیازمند مصرف مکمل ویتامین D در کشور هستند.«
زهرا عبدالهی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های وزارت بهداشت در حوزه کمبود ریز مغذی ها، کمبود 
ویتامین D در جامعه است، گفت:»طبق آخرین پژوهش وضعیت ریزمغذی ها در ایران در سال 91 به نام 
 پورا، میزان کمبود ویتامین D  در تمام سنین در جامعه نگران کننده است. طبق این مطالعه وضعیت کمبود 

ویتامین D در کودکان 15 تا ۲3 ماهه ۲3.33، در کودکان 6 ساله 61/۸، نوجوانان 
۷6 درصد، زنان باردار  ۸5/3و میانساالن  59/11 است.«

او ادامه داد: »منبع اصلی تامین کننده این ویتامین نور خورشید است که به 
دلیل آلودگی هوا و زندگی آپارتمان نشینی که متعاقب زندگی شهری است، در 
معرض قرارگیری با نور خورشید کم است و از طرف دیگر  با توجه به منابع 
غذایی بسیار کم  این ویتامین و نبود ماده غذایی غنی از این ویتامین در سبد 
غذایی روزانه مردم، افراد باید در تمام سنین ویتامین D مورد نیاز خود را در 

شرایط فعلی از مکمل های ویتامین D  تامین کنند.«
کمبود  این  با  مقابله  و  رفع  منظور  به  بهداشت  وزارت  وضعیت،  این  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  عبدالهی 
با دوز 50   D رایگان ویتامین  توزیع  اقدامات  این  از جمله  آغاز کرده است.  از سال 1393  را  برنامه هایی 
با همکاری وزارت  ماه سال تحصیلی  در 9  آموزان  دانش  بین  در  ماهانه یک عدد  به صورت  هزار واحد 
 آموزش وپرورش و توزیع ماهانه یک مکمل 50 هزار واحد به صورت رایگان  برای تمام گروه های سنی در شبکه 
بهداشتی -درمانی کشور است.« او افزود: »عالوه بر آن با رایزنی با صنایع لبنی برخی از صنایع لبنی ویتامین 
D را به شیر اضافه کرده اند که با مصرف روزانه شیر غنی شده، بخشی از ویتامین
D مورد نیاز بدن تامین می شود. البته با توجه به کمبود شدید این ویتامین و  عدم 
مصرف مکمل این ویتامین توسط بسیاری از افراد، باید یکی از مواد غذایی پرمصرف 
سبد غذایی خانوار با ویتامین D غنی شود که در حال حاضر غنی سازی نان با 
ویتامین D به صورت کار تحقیقاتی با همکاری انستیتو  تحقیقات تغذیه و صنایع 
غذایی کشور شروع شده است. همچنین غنی سازی روغن خوراکی با این ویتامین  

نیز در دستور کار  سال 96 قرار گرفته است.«

وضعیت نگران کننده ویتامین D در کشور

درخواست رئیس انجمن داروسازان ایران از داروخانه داران»انفجار دارویی« ثمره گردش پایین نقدینگی در شرکت های پخش

فاطمه انصاری 
 

سپید:سال 95 صنعت داروسازی، یکی از بزرگترین 
شخصیت های برجسته خود را از دست داد. صنعتی که 
این روزها حال خوشی ندارد،جای خالی اساتیدی را حس 
می کند که باعث غرور و افتخارش بودند و تاکنون راه را به 
آنها نشان دادند. سه اسطوره داروسازی مرحوم دکتر حسن 
فرسام، مرحوم دکتر سید محمد شریعت پناهی و مرحوم 
دکتر عباس شفیعی از پیشکسوت های این صنعت بودند 
که در سال های 95 و 94 دار فانی را وداع گفتند. به مناسبت 
بزرگداشت این سه مراسمی در دانشگاه تهران با حضور 
پیشکسوت ها، دانشگاهیان و فعاالن حوزه دارو برگزار شد.

خدماتی که هیچ گاه نمی توان فراموش کرد
مرحوم دکتر عباس شفیعی، ملقب به پدر داروسازی 
نوین ایران، خرداد ماه 95 دار فانی را وداع گفت. علی 
خلج، یکی از پیشکسوتان داروسازی، از سال 55 مرحوم 
دکتر شفیعی را می شناخت. او در مراسم بزرگداشت سه 
اسطوره داروسازی ایران گفت: »من مدتی به عنوان قائم 
مقام ایشان در دبیرخانه شورای تخصصی داروسازی، به 
عنوان دبیر بورد، مدتی به عنوان مدیر گروه در خدمت 
ایشان بودم.« او با اشاره به ویژگی های مثبت مرحوم شفیعی 
ادامه داد: دکتر شفیعی تا آخرین روز عمرش حتی یک روز 
قبل از اینکه در بیمارستان بستری شود، از اولین کسانی بود 
که به دانشکده می آمد و آخرین کسی بود که از دانشکده 

می رفت. همیشه پر تالش بود.«
این پیشکسوت داروسازی معتقد است که دکتر شفیعی 
ناسیونالیست به معنای واقعی بود. خلج در این خصوص 
توضیح داد: »دکتر شفیعی استعداد فوق العاده ای داشتند. 
همه امکانات برایشان فراهم بودو موفقیت های زیادی را 
در آمریکا به دست آورده بودند. با اینکه ایشان می توانستند 
در سال های اول انقالب به کشورهای دیگر بروند اما در 
ایران ماندند و هیچ کس خدمات ایشان را در اوایل انقالب 
فراموش نمی کند.« او معتقد است که مرحوم شفیعی با 
موفقیت هایی که در تاسیس رشته های تخصصی داروسازی 
داشته اند واقعا لقب معمار آموزش نوین داروسازی کشور 
شایسته ایشان است.  عباس کبریایی زاده، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی به سپید گفت: »من افتخار داشتم 
که تقریبا 31 سال شاگرد دکتر شفیعی باشم و تا دم فوت 
دکتر افتخار شاگردی او را داشتم. از سال 65 همه کارهای 
تحقیقاتی خود را زیر نظر دکتر شروع کردم. دکتر شفیعی 
واقعا یک استاد کامل بود. استادی بود که نسبت به آنچه 
که قرار بود به ما یاد بدهد از بعد تخصصی، مسلط بود. 
در حالی که گاهی من خودم به عنوان کسی که امروز 
استاد دانشگاه هستم، دچار این دغدغه می شوم که این 
چیزی که امروز به دانشجو تدریس می کنیم، خودم با 
عمق و تمام وجود کامل فراگرفته ام یا خیر؟ دکتر شفیعی 

بی اغراق چیزهایی که آموزش می داد، خودش یاد گرفته 
بود و به عبارتی یک دانشگاهی کامل بود.«  او معتقد است 
که مرحوم شفیعی دو خصیصه داشت که هرگز از او جدا 
نمی  شد. کبریایی زاده افزود: »این دو خصیصه عبارتند از: 
هرآنچه که می گفت و هرآنچه انجام می داد، خدا و مردم 
جلوی نظرش بود. یعنی اگر آموزش می داد برای این بود 
که خداوند به ما گفته که معلومات و دانش ات را به عنوان 
زکات به بندگان خدا منتقل کنیم. دوم اینکه همیشه یاد آور 
می شد که باید یاد می گیرید. باید به درد مردم بخورد و 
باید موجب پیشرفت علم و دانش مردم باشد. و به طور 

خاص برای پیشرفت کشور دلسوز بود.«

علوم درست اندیشیدن و عمل کردن 
کبریایی زاده معتقد است که یکی از ُحسن های دانشکده 
داروسازی در ۸ تا 10 سال قبل این بود که هر کسی که 
وارد دانشکده می شد، درس شیمی عمومی را می گرفت 
که دکتر فرسام استادش بود. او می گوید: »البته دکتر فرسام 
درس های شیمی دارویی و درس های تخصصی دیگری 
هم می گفت ولی دانشجو های داروسازی که وارد دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران می شدند، یکی از 
نعمت هایشان این بود که ابتدا دکتر فرسام را می دیدند.« او 
درباره ویژگی های تدریس این استاد برجسته می گوید:»دکتر 
فرسام به طور یقین بیش از اینکه به دنبال یاد دادن صرف 
علوم محض باشد، به دنبال این بود که دانشجو فلسفه علم 
را یاد بگیرد. سعی می کرد نگاه موشکافانه و فیلسوفانه را 
به دانشجو منتقل کند که آنچه یاد می گیرید برای چیست. 
چرایی علم را در ذهن دانشجو باز می کرد. چرا من داروساز 

می شوم. لذا کسانی که با معیارها و مالک های صرفا مادی  
وارد این رشته شده بودند، وقتی که شاگرد دکتر فرسام 
می شدند، او این را در ذهن شان می کاشت و همین باعث 
شد که سال ها بعد که فرد فارغ التحصیل شده، از دانشگاه 
تهران رفته، هنوز این دغدغه دکتر فرسام را مطرح می کند 
که ما داروساز شده ایم تا برای مردم مفید باشیم و قدمی را 

به راه آسایش و آرامش بیشتر مردم برداریم.«
محمد شریف زاده، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در این مراسم درباره استاد فقید، 
دکتر حسن فرسام با بیان اینکه الگوی شاگردان خود 
بودند، گفت: »جمله دکتر فرسام الگوی همه دانشجویانش 
بود: علوم درست اندیشیدن و عمل کردن است و این 
جمله را همیشه همه شاگردانش پیروی دنبال خواهند 
کرد.دکتر فرسام آینده نگری خاصی در ذهنشان بود، آن 
چیزهایی که اکنون به آن افتخار می کنیم. دکتر فرسام 
بنیان داروخانه های دانشکده های داروسازی را در ارائه 
خدمات آموزشی دارویی را برداشتند و این افتخار جامعه 
داروسازی کشور است.« علی خلج، پیشکسوت داروسازی 
درباره آشنایی خود با مرحوم فرسام می گوید: »من در 
سال 4۲ وارد دانشکده داروسازی تهران شدم و با مرحوم 
دکتر فرسام آشنا شدم. ایشان رابطه خیلی نزدیکی با 
دانشجویان خود داشت. به طوری که بین آنها معروف 
به »عمو فرسام« بود. همیشه محرم اسرار دانشجویان بود 
و همه آنها را می پذیرفت. به همه گوش می کرد. خوب 
اندیشیدن، خوب فکر کردن و خوب عمل کردن را یاد 
می داد. ایشان نه به دنبال مقام و نه به دنبال پول بود 
بلکه فقط خدمت می کرد. شخصی متین، بردبار، صبور 

دکتر  مرحوم  از  خاطراتی  یادآور  او  بود.«  دانشمند  و 
فرسام در کار مدیریت خود در دوران انقالب شد:»من 
به خاطر می آورم در دوره انقالب زمانی که دانشجویان 
شور و شوق داشتند و با گرایش های مختلف سیاسی 
و برخوردهای عمیقی با خود داشتند، با مدیریت خود، 
دانشکده و دانشگاه را به خوبی اداره می کرد و در این 

کار بسیار موفق بود.«

سخت کوش، جدی همانند یک پدر
علی خلج، پیشکسوت داروسازی درباره آشنایی خود 
با مرحوم شریعت پناهی می گوید: »تمام موفقیت هایم را  
مرهون زحمات و ایثارگری های این استاد  می دانم. من 
با مرحوم دکتر شریعت پناهی هم دوره بودم و ایشان سال 
چهارمی بودند. خیلی سخت کوش، جدی، صریح و قاطع 
بود. گروه سم شناسی را خیلی خوب حفظ کرد و توسعه 
داد. چه در زمان حیات و چه بعد از آن از شاخص ترین 
افراد که در سطح ملی و در سطح بین المللی هستند.« 
کبریایی زاده درباره مرحوم دکتر شریعت پناهی با تاکید بر 
اینکه او برای گروه سم شناسی بود، مانند پدر می گوید: »من 
به طور خاص با دکتر شریعت پناهی در گروه سم شناسی 
بودم. بعد از فارغ التحصیلی وارد گروه سم شناسی شدم، دکتر 
شریعت پناهی مدیر گروه بود و واقعا برای ما جوان هادر 
گروه، مثل پدر بود. چه خوب و زیبا همه را مدیریت 
می کرد. منش خاص خود را داشتند. در گروه سم شناسی 
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که جزو 
گروه های برجسته در منطقه و جهان است،  اگر افتخاراتی 

وجود دارد، ایشان سهم بزرگی در این بخش دارد.«

مراسم بزرگداشت سه اسطوره داروسازی 

موفقیت های داروسازی مرهون خدمات اسطوره های داروسازی است


