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سازمان غذا و دارو: مدیرکل دفتر بازرسی پاسخگویی به شکایات 
و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سیاست های کالن 
سازمان غذا و دارو در تامین نیازهای مردم به فرآورده هایی که 
به زیبایی اندام و چهره مربوط است کار شبکه های ماهواره ای 
را از رونق انداخته است به دست اندرکاران تبلیغات و فروش 
محصوالت ماهواره ای به دلیل جرم دخالت در درمان هشدار داد.

شهریار اسالمی تبار با بیان اینکه شرایط به سمتی سوق یافته 
که گرایش به زیبایی اندام و چهره به طور چشمگیری در جامعه 
عنوان  تحت  موضوع  »این  داشت:  اظهار  است،  یافته  افزایش 
جامعه شناسی بدن، نیاز به واکاوی جدی از سوی دست اندرکاران 

فرهنگی می باشد.«
مبلغان  و  تامین کنندگان  »فروشندگان،  داد:  ادامه  اسالمی تبار 
محصوالت سالمت غیرمجاز و ماهواره ای که از جو ایجاد شده 
در جامعه سوء استفاده می کنند و با تجارت ناپاک خود سعی در 
تهدید سالمت جامعه دارند؛ باید بدانند که اقامات آنها از منظر 
قانونی دخالت در بحث درمان محسوب شده و به عنوان جرم 
تلقی می شود.« وی اضافه کرد: »به جز افراد ذی صالحی که قانون 
تعریف کرده، خارج از چارچوب هیچ کس حق ندارد محصولی 
را تولید، ارائه و حتی تبلیغ نماید. لذا به همین منظور تبلیغات 
اعمال  چنین  مصادیق  ازجمله  ماهواره  در  سالمت  محصوالت 

غیرقانونی ای تبلیغات محصوالت در ماهواره است.«
اینکه  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
مردم باید بدانند که برای رسیدن اهداف خود که همان زیبایی 
از هر طریقی  با هر روشی و  نباید  باشد،  ظاهری هم می تواند 
اقدام نمایند، گفت: »چه بسیار مواردی که اعتماد به آدرس های 
اشتباه شبکه های ماهواره ای مشکالت غیرقابل جبرانی پدید آورده 
ماهواره ای  اینکه رصد شبکه های  اعالم  با   اسالمی تبار  است.« 
بیانگر این است که با سیاست های کالن اعمال شده در مجاری 
برنامه ریزی مثل سازمان غذا و دارو و تالش های تولیدکنندگان 
داخلی به بسیاری از نیازهای مردم در کشور پاسخ داده شده، 
تصریح کرد: »خوشبختانه در مقوله هایی مثل چاقی، الغری، پوست 
و مو به عنوان خواسته های بیشتر مردم، قبل تر در شبکه های ماهواره 
مورد رجوع بوده درحال حاضر از رونق افتاده است؛ اما کماکان 
تبلیغ برخی فرآورده ها مثل داروهای جنسی به قوت خود باقی 

است که امیدواریم برای آنها نیز راه حل هایی اندیشیده شود.«
مدیرکل دفتر بازرسی پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی 
کرد:  عنوان  از سخناس  دیگری  در بخش  دارو  و  غذا  سازمان 
»فرآورده های سالمتی که در ماهواره تبیلغ می شوند قطعا تقلبی 
و قاچاق هستند که اگر اینطور نبود مورد تایید مجامع پزشکی  
کشور قرار می گرفتند و از راه قانونی وارد بازار می شدند.« وی 
در پایان از مردم خواست در تهیه داروها و فرآورده های سالمتی 
به  نیل  برای  و  باشند  داشته  بیشتری  دقت  می کنند  استفاده  که 

خواسته های خود از روش های صحیح استفاده کنند.

 هشدار دبیر کمیته کشوری تجویز داروی

 سازمان غذا و دارو هشدار داد:

آنتی بیوتیک بدون نسخه، هرگز
ایفدانا: دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان 
غذا و دارو به مردم، گفت: »از آنجا که بسیاری از سرماخوردگی ها 
ویروسی هستند الزم است افراد بدون تجویز پزشک آنتی بیوتیک 
مصرف نکنند.« فاطمه سلیمانی با اشاره به تغییرات ناگهانی آب 
قرار گرفتن مردم در وضعیت  اخیر کشور و  و هوای روزهای 
سرمایی و گرمایی مستمر، ضمن  توصیه به مراقبت و پیشگیری 
این  به  ابتال  اظهار داشت: »مردم در صورت  از سرماخوردگی، 
بیماری هرگز با تصورات ساده انگارانه و با این رویکرد که درباره 
سلیمانی  نپردازند.«  درمانی  به خود  دارند  بیماری شناخت  این 
تاکید کرد: »بسیاری از سرماخوردگی ها ویروسی بوده و مصرف 
آنتی بیوتیک در این موارد نادرست و آسیب رسان خواهد بود.« 
به هیچ وجه بدون تشخیص و  از مردم خواست  پایان  وی در 

تجویز پزشک دارو و مخصوصا آنتی بیوتیک مصرف نکنند.

 هشدار  دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو:

تبلیغ و فروش محصوالت  سالمت در 
شبکه های ماهواره ای مجرمانه است

ایفدانا: معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: »استفاده از آردهای بدون درج تاریخ های تولید و 
انقضا در تهیه فرآورده های غذایی، همانند سایر محصوالت غذایی به هیچ وجه مورد تائید نیست.« سمیره صباح افزود: »استفاده از 
آردهای بدون درج تاریخ های تولید و انقضا در تهیه فرآورده های غذایی، همانند سایر محصوالت غذایی به هیچ وجه مورد تائید 

نیست و الزام وجود دارد که این اطالعات به صورت مشخص بر روی گونی های آرد درج شود.«
ماده  این  آرد  دلیل چربی موجود در  »به  اضافه کرد:  صباح 
غذایی در دمای معمولی بیش از یک الی 3 ماه قابلیت مصرف 
ندارد لذا برای افزایش زمان نگهداری باید آنرا در محل خشک 
فراهم  با  نگاه داشت  البته دمای خنک  بسته و  و در ظرف در 
قابل  نیز  ماه   تا  شش  می توان  را  آرد  مذکور  شرایط  ساختن 
این  نگهداری  »ایجاد شرایط  کرد:  نمود.« وی تصریح  مصرف 
تنهایی  به  استراتژیک کاری دشوار است و طبیعتا  ماده غذایی 
از عهده صنف بر نمی آید. به همین دلیل و درحال حاضر راه 
صحیح آن است که برای پیشگیری از مشکالت بعدی ضوابط 

جاری به نحو شایسته صورت پذیرد.«

سازمان غذا و دارو: رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: »افزودن رنگ حتی خوراکی به 
چای غیرمجاز و ممنوع است.« نسترن محمدی با اشاره به طعم دهنده های افزوده شده به چای آنها را به دو صورت طبیعی یا مشابه طبیعی 
دسته بندی کرد و افزود: »هر دو نوع اینها بر مبنای مقررات ملی و بهداشتی و اخذ مجوزهای بهداشتی، مورد مصرف کارخانه های تولیدی قرار 
می گیرند.« وی با اشاره به تولید چای سیاه به دو صورتC.T.C  و ارتدکس به ارقام قلم، شکسته، باروتی و خاکه، اظهار داشت: »بیش از 
نیمی از مصرف چای سیاه در جهان چای   C.T.Cبوده و در ایران نیز جهت تولید چای های کیسه ای از این نوع چای استفاده می شود، لذا 
کارخانه هایی اجازه افزودن طعم دهنده به چای های تولید خود را دارند که از امتیاز کاربرگ ارزیابی برنامه های پیش نیازی )PRP( باالی 900 

برخوردار باشند.« رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی 
سازمان غذا و دارو افزودن هر نوع رنگ  حتی خوراکی  به چای را غیرمجاز و 
ممنوع برشمرد  و تصریح کرد: »کارشناسان غذا و داروی سراسرکشور به طور مستمر 
رعایت ضوابطی  از  تا  می کنند  نظارت  محصوالت  این  تولیدکننده  واحدهای  بر 
مثل فلزات سنگین، باقیمانده سموم و مایکوتوکسین ها در محصول نهایی اطمینان 
حاصل نمایند.« محمدی از مصرف کنندگان خواست ضمن دقت در  موارد درج 
پروانه ساخت محصوالت داخلی؛  مانند شماره  برروی برچسب محصول   شده 
آمار چای های وارداتی و تولید داخل را  در سایت سازمان غذا و دارو به نشانی 

WWW.FDO.GOV.IR مشاهده کنند.

افزودن رنگ به چای ممنوع استدرج تاریخ تولید و مصرف روی گونی آرد الزامی است

  علی اکبر ابراهیمی
 

نائب رئیس مجلس در گردهمایی نمایندگان شعب 
انجمن داروسازان ایران گفت: »آنچه که ما می دانیم 
آن است که مردم متقاضی دارو  هستند و داروسازان 
باید در این مسیر به گونه ای ارائه خدمات کنند که 
وابستگی ما به داروهای خارجی کاهش پیدا کند. 
البته این توقع سیاست گذاران از داروسازان است که 
بستری را به وجود بیاورید که مردم آسیب پذیر که 
به دانش داروسازان تکیه کرده اند، بتوانند بی دغدغه 

داروی خود را تأمین کنند.«

تقویت ساختار دارویی برای کاهش واردات
به  اشاره  با  پزشکیان  به گزارش سپید، مسعود 
اعتماد سیاست گذاران به جایگاه و نقش داروسازان 
در نظام بهداشت و درمان، اظهار داشت: »کاری که 
بهبود  به  سرعت بخشی  برای  باید  سیاست گذاران 
شرایط انجام دهند، حمایت از انجمن های صنفی 
نظیر انجمن داروسازان است. چراکه آنها مشکالت 
و چالش های حوزه خود را بهتر می شناسند و بهتر 

می توانند راه حل ها را معرفی کنند.«
پزشکیان گفت: »صحبت کردن درمورد اقتصاد 
دارو، تولید دارو، تعادل بخشیدن به چرخه دارو، 
شیوه های توانمندسازی داروخانه ها، نقش داروسازان 
در کاهش هزینه های ملی دارویی و الزامات اولیه 
برای توسعه صنعت داروسازی، هرکدام یک دنیا 
اطالعات نیاز دارد که قطعًا تسلط به زوایای مختلف 
آن را نباید از سیاست گذاران توقع داشته باشید.« 
به گفته وی، راه حل ها برای مشکالت داروسازان 
باید از داخل کمیسیون های انجمن های داروسازی 
بیرون بیاد و طبیعتًا به دنبال تبیین مشکالت است 
مشکالت  رفع  برای  می توانند  سیاست گذاران  که 
که  »همان طور  کرد:  اضافه  وی  بسترسازی  کنند. 
بسترسازی  توقع  سیاست گذاران  از  داروسازان 
برای رفع مشکالت و معضالت این حوزه دارند، 
سیاست گذاران هم توقعاتی از داروسازان دارند که 
مهم ترین آن، تقویت ساختار دارویی کشور است.«
پزشکیان افزود: »آنچه که ما می دانیم آن است 
که مردم متقاضی دارو  هستند و داروسازان باید در 

این مسیر به گونه ای ارائه خدمات کنند که وابستگی 
ما به داروی خارجی کاهش پیدا کند. البته این توقع 
را  بستری  که  است  داروسازان  از  سیاست گذاران 
به وجود بیاورید که مردم آسیب پذیر که به دانش 
داروسازان تکیه کرده اند، بتوانند بی دغدغه داروی 
خود را تأمین کنند.« وی ادامه داد: »مجلس آماده است 
که توقعات داروسازان را برای دستیابی به اهداف 
ارزشمندی همچون کاهش وابستگی به داروهای 

خارجی، بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.«
پزشکیان در پایان اضافه کرد: »امروزه استقبال 
جهانی از داروهای گیاهی افزایش پیدا کرده و کشور 
ما نیز در این زمینه پتانسیل باالیی دارد، از این رو 
داروهای گیاهی عرصه ای است که باید با قدرت 
این مهم برعهده  پیدا کرد و  به آن ورود  بیشتری 

داروسازان است.«

فشار مضاعف بر داروخانه ها
رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران 
هم در این گردهمایی با اشاره به ضرورت بازبینی 
تقسیم کارها میان دولت و تشکل های صنفی، اظهار 
داشت: »واگذاری امور به انجمن های صنفی، پیام 
کلیدی توسعه اجتماعی و اقتصادی و جلب مشارکت 
گروهی است و سال ها است که دنیا به این سمت 
حرکت کرده است.« وی گفت: »واقعیت این است که 
متأسفانه عطش دولت ها در کشور ما به تصدی گری 
بسیار بسیار زیاد است و فقط مسئولیت های کم رنگ 
و جزئی به انجمن های مردم نهاد واگذار شده و آن 
است.«  گرفته  بی رغبتی صورت  و  بی میلی  با  هم 
مژدهی آذر افزود: »شاید مسئولین رده باال درخصوص 
واگذاری امور به تشکل ها اهتمام داشته اند ولی بدنه 

مدیریتی مقاومت می کند.«
به گفته مژدهی آذر، این موضوع مربوط به این 
دولت یا دولت پیشین نیست بلکه به نظر می رسد 
عقبه تاریخی بالغ بر چند دهه   سبب شده که بخش 
با اشاره به  خصوصی اسیر نگاه دولتی شود. وی 
مشکالت اقتصادی داروخانه ها، تأکید کرد: »امروز باید 
اعتراف کنیم که فشار دولت بر بنگاه های شناسنامه دار 
نظیر داروخانه ها مضاعف شده است، آنچنان که حتی 

بقای داروخانه ها به خطر افتاده است.«

وی ادامه داد: »این درحالی است که فرار مالیاتی 
در کشور بیداد می کند و بنگاه های زیادی در سایر 
اصناف هستند که به صورت غیرشفاف فعالیت می کنند 
و زور دولت برای اخذ مالیات به آنها نمی رسد.« 
مژدهی آذر افزود: »مالیات ستانی کورکورانه و بدون 
افزایش  یعنی  بنگاه ها،  اقتصادی  شرایط  به  توجه 
بیکاری، دامن  زدن به بزهکاری و اعتیاد و این موارد، 
هزینه های ثانویه بسیار زیادی به جامعه وارد می کند.« 
مژدهی آذر با بیان اینکه در کشور ما، داروخانه ها 
مواجه  بسته شدن  با خطر  متعدد  فشارهای  به دلیل 
به  داروخانه،  هر  »بسته شدن  کرد:  اضافه  هستند، 
معنای ایجاد بستر برای وقوع یک فاجعه است که 
متأسفانه ابعاد آن از سوی برخی مسئولین به خوبی 
حساسیت  مسئله  این  به  نسبت  و  نمی شود  دیده 
ندارند.« وی در پایان تأکید کرد: »خدمات انجمن 
داروسازان، صرفًا به اقشار داروساز نیست بلکه به 
مردم است. انجمن خواستار خدمات رسانی بهینه به 
مردم است ولی در این مسیر باید سیاست گذاران از 
برنامه های انجمن حمایت کنند و ما سخت منتظر 
تغییر نگرش ها نسبت به تقسیم کار میان دولت و 

انجمن ها هستیم.«

داروخانه ها در ورطه نابسامانی اقتصادی
حجت اهلل یزدان شناس، رئیس مجمع نمایندگان 
انجمن داروسازان ایران هم در گردهمایی نمایندگان 
معضالت  به  اشاره  با  داروسازان  انجمن  شعب 
پیش روی داروسازان، اظهار داشت: »تلخی مشکالت 
را نباید درشت نمایی کرد ولی از واقعیت ها هم نباید 
غافل شد.« وی افزود: »هدف ما بررسی مشکالت 
و تحلیل راهکارها برای تعدیل مشکالتی است که 
داروخانه ها را به ورطه نابسامانی اقتصادی سوق داده 
و آینده جوانان داروساز این کشور را تیره ساخته 
است.« یزدان شناس با اشاره به تأثیر ناموزون معضالت 
داروسازان بر چرخه دارویی کشور، اظهار داشت: 
»مالحظه بیماران و مردم رنجور، برای داروسازان 
درد غیرقابل بیانی است که سبب فرسودگی روح 

و روان فعالین این حوزه شده است.«
وی با لیست کردن برخی از مهم ترین معضالت 
داروخانه ها، تأکید کرد: »تأخیر در پرداخت معوقات 

بیمه، چالش ارزش گذاری  خدمات داروسازان در 
غیرمنطقی،  مالیات ستانی های  ارزش نسبی،  کتب 
داروخانه های  رقابت،  شورای  عجیب  مصوبات 
زنجیره ای، تحمیل طرح های ملی پرهزینه مانند اچ آی 
ایکس بدون تأمین منابع، تغییرات روزمره آیین نامه ها، 
پذیرش بی رویه دانشجو ازجمله مشکالتی است که 
توانمندسازی داروخانه ها را مختل ساخته و موجبات 

شکوه داروسازان را ایجاد کرده است.«

داروساز، دارو فروش نیست
داروسازان  علمی  انجمن  دبیر  خویی،  حمید 
ایران هم در این گردهمایی با اشاره به چالش های 
اینکه  بجای  »متأسفانه  داشت:  اظهار  داروسازان، 
دارویی  ارائه خدمات  متولیان  به عنوان  داروسازان 
شناخته شوند، به عنوان داروفروشان معرفی می شوند 
و این یعنی ریل گذاری نادرست برای نظام بهداشت 
نهایت به تضعیف نقش داروساز  و درمان که در 
و به دنبال آن انحراف در برنامه های سالمت محور 
منجر می شود.« خویی افزود: »داروخانه محل عرضه 
خدمات دارویی است و این باید تبدیل به یک باور 
عمومی  شود. بنابراین تا وقتی تعریف داروساز اصالح 
نشود، معضالت در این حوزه برطرف نخواهد شد.« 
خویی تصریح کرد: »تعداد داروسازان در مقایسه با 
سایر حرف پزشکی، اندک است و این موضوع باید 
انگیزه ای باشد برای داروسازان تا اتحاد و همدلی 

خود را افزایش دهند.«

بیکاری فارغ التحصیالن داروسازی 
انجمن  عمومی  روابط  مدیر  خیری،  حمید 
تشریح  به  جلسه  این  در  نیز  ایران  داروسازان 
پیش فرض های اولیه برای تغییر جایگاه داروسازان 
در نظام بهداشت و درمان پرداخت و تأکید کرد: »از 
آنجا  که در گذشته برنامه ریزی اصولی و منطبق بر 
نیاز و تقاضای کشور صورت نگرفته است، امروز 
با سونامی بیکاری فارغ التحصیالن رشته داروسازی 
روبه رو هستیم و این برای کشوری که در آن داروسازی، 
آرزوی جوانان آن است یک فاجعه تمام عیار است 
که موجب اتالف نیروی انسانی ارزشمند این کشور 

می شود.«

درخواست  نایب رئیس مجلس از نظام دارویی کشور

داروسازان وابستگی
 به داروهای خارجی
 را  کاهش دهند


