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لزوم تقسیم کار در صنعت داروسازی

حسین بحرایی، تحلیل گر حوزه سالمت

خود  به  دارو  را صنعت  سوئیس  کشور  صادرات  یک سوم  از  بیش 
از اصلی ترین  اختصاص داده است، شرکت نوارتیس به عنوان یکی 
شرکت های داروسازی در جهان از مهم ترین این شرکت ها محسوب 
در  فقط  دالر  میلیارد   10 تا   8 حدود  ساالنه  شرکت  این  می شود، 
بخش تحقیقات سرمایه گذاری می کند و اگر در این یادداشت سخن 
امر  این است که تفکیک دو  از رتبه بندی به میان نمی آید، دلیل آن 
سودآوری شرکت ها و مسئولیت اجتماعی بسیار مشکل است، اگرچه 
خود سودآوری متضمن مسئولیت اجتماعی می تواند باشد ولی قبول و 
به عهده گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برابر جامعه تضمینی 

برای اداره شرکت ها نیست.
داستان شرکت های داروسازی در کشورمان غم انگیزتر از تفکیک 
دو امر مسئولیت اجتماعی و سودآوری از یکدیگر است و به نوعی 
تقسیم کار برای ارائه حداقل ها در حوزه سالمت صورت پذیرفته است. 
دارو و فراورده های دارویی )به نقل از یکی از بزرگ ترین هولدینگ های 
دارویی کشور( ساالنه یک تریلیون دالر مبادله مالی در زمینه دارو در 
سطح جهان دارد و هرساله 3 درصد رشد داشته است، هم چنین سرانه 
مصرف دارو در جهان 196 دالر است و همان طور که می دانیم پس 
از نفت خام و مشتقات آن دومین صنعت سودآور محسوب می گردد.
شرکت های  است،  چگونه  ایران  دارویی  صنعت  در  تقسیم کار 
داروسازی بر اساس کدام یافته های بازار اقدام به تولید دارو می کنند، 
آیا هولدینگ های دارویی نیازسنجی بر اساس یک برنامه جامع دارند؟ 
یا اینکه هر شرکت فارغ از سیاست های کلی هولدینگ و با توجه به 
مطالعات احتمالی خود شروع به تحقیق و در ادامه فرموالسیون و در 
نهایت تولید یک یا چند قلم دارو در اشکال مختلف می کند؟ جواب 
همه این سواالت مشخص است و متاسفانه هیچ کدام از هولدینگ های 
دارویی برنامه جامعی برای تقسیم کار در بین شرکت های تابعه ندارند، 
حتی در بحث سرمایه گذاری و خرید سهام و راه اندازی خطوط جدید 
به همین صورت است. مروری بر آمارنامه دارویی کشور نشان می دهد 
گاهی یک دارو که محصول استراتژیک یک شرکت داروسازی است، 
توسط شرکت دارویی همان هولدینگ برای اولین بار به بازار آمده 
است، خواهشمنداست به کلمه محصول استراتژیک توجه بیشتری داشته 
باشید، یعنی آنکه شرکتی که در مجموعه همان هولدینگ است به عنوان 
رقیب عمل می کند، چراکه آن محصول به چند دلیل که خارج از بحث 
این یادداشت است محصول استراتژیک شرکت بوده است و سودآوری 
و حیات شرکت بر اساس آن تنظیم شده است ولی در خود هولدینگ 
قرار است رقیب پیدا کند.  سالیان قبل دو ویال تزریقی پرسود توسط 
چند شرکت تولید می شد و رقیبی توانست در بخش خصوصی برای 
خودش سهم بازاری کسب کند و این بخشی از رقابت و تقسیم کار 
است؛ چراکه تولید این محصول بخشی از پر کردن ظرفیت مسئولیت 
اجتماعی نیز محسوب می شود، هولدینگ های دارویی می توانند به عنوان 
یکی از پرسودترین صنایع دارویی کشور و با توجه به مزیت رقابتی 
منابع انسانی تحصیل کرده در زمینه های مختلف با برنامه ریزی در سطح 
کالن تقسیم کار دارورسانی را با سودآوری بیشتر و کیفیت باالتر ارائه 
دهند، مقدمات این کار داشتن برنامه استراتژی بلندمدت و میان مدت 

برای تمامی شرکت های تابعه است. 
اما ساختار سازمانی باید به عنوان نقطه بحرانی دیده شود نه نقاط 
ضعف، چراکه نقطه ضعفی که چندین سال است برطرف نشده است 
گلوگاه های بی شماری ایجاد کرده است و نمی توان همچنان برای آنها 
برنامه بلندمدت در نظر گرفت. بازنگری در ساختار سازمانی این روزها 
ضروری تر از همیشه است و امید آنکه با الگو گیری از شرکت های 

موفق این امر در هولدینگ های دارویی کشور صورت پذیرد.

یادداشت

را  دارو  خودسرانه  مصرف  در  جهان  در  دوازدهم  رتبه  ایران  اینکه  درباره  هشدار  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  ملت:  خانه 
دارد، گفت: »این مسئله در آینده ای نه چندان دور مشکالت زیادی را برای افراد پدید می آورد.« محمد وحدتی هالن نسبت به مصرف 
است  شده  رایج  نگران کننده ای  شکل  به  کشور  در  دارو  خودسرانه  مصرف  »متاسفانه  افزود:  و  داد  هشدار  کشور  در  دارو  خودسرانه 

باقی می گذارد.« افراد  بر سالمتی  درحالی که عوارض جبران ناپذیری 
نماینده مردم بستان آباد در مجلس ادامه داد: »استفاده مداوم از آنتی بیوتیک ها باعث مقاومت بدن شده و اگر بیماری دیگری در فرد 

ایجاد شود به سختی می توان با آن بیماری مبارزه کرد.« 
منزلی،  »اکنون در هر  نیز می شود، تصریح کرد:  اقتصاد درمان  در  متضرر شدن  باعث  دارو  اینکه مصرف خودسرانه  بیان  با  وحدتی 

داروخانه کوچکی وجود دارد که داروهای زیادی در آن وجود دارد و به مصرف می رسد.«
وی یادآور شد: »خوددرمانی در کشور به تولیدات دارویی نیز ضربه می زند و نیاز است از این معضل 
باعث می شود روند  افراد  به  راه اندازی کارت سالمت  بدون شک  در حوزه سالمت جلوگیری شود؛ 
درمان بیماری برای پزشکان مشخص شود و هر پزشک ناچار به نسخه پیچی زیاد برای بیماران نگردد.« 
دارو  خودسرانه  مصرف  در  ایران  دوازدهم  »رتبه  کرد:  تصریح  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
این موضوع جلوگیری  از  اگر  زمینه ضعیف عمل کردیم و  این  نشان می دهد در  نگران کننده است و 

نشود در آینده ای نه چندان دور عوارض زیادی دامن گیر افراد می شود.«

بهداشتی  آرایشی و  »فرآورده های  بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت:  آرایشی و  بر مواد  نظارت  اداره  سازمان غذا و دارو: رئیس 
نامناسب وارد می شوند، ممکن است ساعت ها  نقل  با شرایط حمل و  مناطق صعب العبور مرزی  از طریق  آنجاکه  از  قاچاق و غیرمجاز 
و  پوستی  که موجب حساسیت های  ایجاد شود  آنها  در  فساد  از  درجاتی  و  گرفته  قرار  زیاد ورطوبت  بسیار  گرمای  برابر  در  روزها  و 

می شود.« مصرف کنندگان  در 
مصطفی اسماعیلی در پاسخ به اینکه چرا نباید از فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق استفاده شود، اظهار داشت: »فرآورده های 

شرایط  در  که  هستند  تقلبی  فرآورده های  غالبا  غیرمجاز  و  قاچاق  بهداشتی  و  آرایشی 
نامناسب و مواد اولیه نامرغوب، غیرمجاز و با کیفیت پایین تهیه می شوند.« وی افزود: 
»بعضی از این فرآورده ها حتی اگر اصل باشند، چون به صورت قاچاق و از طریق مناطق 
صعب العبور مرزی با شرایط حمل و نقل نامناسب وارد می شوند، ممکن است ساعت ها 
و روزها در برابر گرمای بسیار زیاد، نور خورشید، رطوبت و گاهی سرمای خیلی زیاد 
پوستی و  که موجب حساسیت های  ایجاد شود  آنها  در  فساد  از  قرار گرفته و درجاتی 
عوارض و آسیب های دیگر در مصرف کنندگان می شود.« اسماعیلی ادامه داد: »داروخانه 
بهترین مکان برای تهیه فرآورده های آرایشی و بهداشتی است و مصرف کنندگان هنگام 
فرآورده های  اصالت  برچسب  و  بهداشت  وزارت  ساخت  مجوزهای  به  حتما  خرید 

کنند.« بهداشتی دقت  آرایشی و 

حساسیت های پوستی، پیامد استفاده از لوازم آرایشی قاچاقرتبه دوازدهم ایران در مصرف خودسرانه دارو

سپید: داروخانه  یا عطاری ؛ کدام محل برای عرضه گیاهان 
دارویی مناسب است؟

انگار اختالف بر سر محل عرضه گیاهان دارویی تمامی 
ندارد؛ از سویی وزارت بهداشت و انجمن طب سنتی ایران 
معتقدند که عرضه گیاهان دارویی در داروخانه های گیاهی 
باید صورت گیرد و در طرف مقابل اتحادیه صنف عطاران 
دامنه فعالیت عطاری ها را فراتر از گیاه فروشی می داند و 
معتقد است که عطاری ها باید برای عرضه گیاهان دارویی 

محدویتی نداشته باشد.
حال این سواالت پیش می آید که عرضه محصوالت گیاهی 
دارویی در داروخانه های گیاهی که اقدامات قانونی برای 
تاسیس آنها  از سال 91 راکد مانده، باید در کدام چهارچوب 
باشد و سوال دیگر اینکه بعد از تاسیس این داروخانه ها در 
کشور، آیا عطاری ها هم اجازه فروش محصوالت مشابه 
را خواهند داشت و نظارت بر این محل ها برعهده کدام 

نهاد خواهد بود. 

اختالف جدی بین تصمیم گیران
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در این باره 
می گوید: »در این ارتباط اختالف جدی بین تصمیم گیران 
وجود دارد و به جمع بندی نتوانسته ایم برسیم که داروخانه های 
طبیعی را مجوز بدهیم یا ندهیم. گروه های کارشناسی درحال 
بررسی هستند و به هر جمع بندی برسیم، همان را عمل 
می کنیم. ولی آنچه مهم است، اینکه درحال حاضر این قبیل 
داروهای گیاهی و طبیعی در داروخانه های موجود عرضه 
می شوند و هیچ محدودیتی برای توزیع آنها وجود ندارد.«

وی در خصوص آخرین تصمیمات برای ادامه فعالیت 

عطاری ها، اظهار می کند: »مشکل عطاری ها داستانی دائمی 
است و ما قبال هم گفته ایم که در عطاری ها تخلفات متعددی 
مشاهده شده است. البته دانشگاه های علوم پزشکی برخورد 
می کنند و معاونت های غذا و دارو بازرسی می کنند و هرجا 
تخلف واضح باشد، مراکز تعطیل، جریمه و به دادگاه تعزیرات 
معرفی می شوند، اما به صورت کلی تخلف در عطاری ها 
را شاهد هستیم و جلساتی با صنف مربوطه داشته ایم که 

امیدواریم به نتیجه برسد.« 

عطاری گیاه فروشی نیست
عطارنژاد، عضو اتحادیه صنف عطاران، اما با انتقاد از 
سیاست وزارت بهداشت مبنی بر محدود کردن فعالیت 
عطاری ها،  معتقد است: »اشکال نظام دارویی این است که 
اصرار دارد عطار فقط باید گیاه بفروشد. درحالی که از زمان 
صفویه داروها با دستورات عطاران استفاده می شد. همچنین 
انتقاد ما به وزارت بهداشت این است که از عطاری توقع 
دارد تنها گیاه بفروشد، اما آنها در صدد از راه اندازی داروخانه 
گیاهی هستند.« وی می افزاید: »البته سطح اطالعات عطاری ها 
مهم است و سالمتی مردم نباید به خطر بیافتد و در این 

زمینه نظارت های دقیقی توسط اتحادیه انجام می شود.«

ضرورت عرضه داروهای گیاهی در داروخانه  طبیعی
امیرحسین جمشیدی، مدیرکل نظارت بر فرآورده های 
طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو هم در این زمینه 
می گوید: »بسیاری از فرآورده ها و داروهای گیاهی اکنون 
خارج از داروخانه به صورت غیرمجاز به فروش می رسند 
درحالی که این فرآورده ها باید در داروخانه های گیاهی به 

فروش برسند.« وی می افزاید: »طرحی برای ایجاد داروخانه 
گیاهی داشتیم که آیین نامه آن مصوب شد، اما هنوز اجرایی 
نشده است.« جمشیدی درخصوص انتقاد داروسازان به طرح 
داروخانه های گیاهی، معتقد است: »داروسازان انتقاد دارند 
چون فکر می کنند یک فضای موازی برای فعالیت آنها ایجاد 
می شود درصورتی که این طور نیست چون داروخانه گیاهی، 
اصاًل یک فضای دیگری است و بازار بزرگ تری برای عرضه 
داروهای گیاهی ایجاد می کند. درحالی که فروش فرآورده های 
گیاهی در داروخانه های گیاهی، موافقان و مخالفانی دارد .« 
وی اعالم می کند: »به طور میانگین رشد خوبی در فرآورده های 
گیاهی دارای مجوز داشته ایم و این نوید را به ما می دهد که با 
دید علمی به این قضیه نگاه کنیم، اما هدف ما فقط افزایش 
مصرف نیست بلکه مصرف منطقی، مدنظر است و باید 

مصرف منطقی فرآورده های گیاهی زیاد شود.«

عرضه محصوالت غیرمجاز در عطاری ها
از سویی برخی ماهیت عطاری ها را زیر سوال برده و این 
محل ها را مکانی برای عرضه محصوالت غیرمجاز می دانند. 
آنگونه که محمود خدادوست، مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت 
بهداشت می گوید: »بسیاری از مواد عرضه شده در عطاری ها 
اصال گیاهی نیست و در برخی موارد شاهد وجود مواد مخدر 
در داروهای گیاهی ترک اعتیاد هستیم.« خدادوست می افزاید: 
»درحال حاضر حدود 6000 تا 7000 عطاری در سراسر 
کشور داریم که بیش از یک سوم از آنها هیچ گونه مجوزی 
از سازمان های مسئول ندارند و در این شرایط خیلی عجیب 
نیست که عطاری های غیرمجاز در چهاردیواری مغازه شان، 
هر داروی گیاهی را که متقاضی اش بیشتر باشد، به فروش 

برسانند.« وی با تایید فروش داروهای ترک اعتیاد غیراستاندارد 
در عطاری ها خاطرنشان می کند: »بتازگی وزارت بهداشت 
داروهای گیاهی ترک اعتیاد موجود در بازار را آنالیز کرد و 
نمونه های مختلفی را آزمایش کردیم؛ ولی متاسفانه متوجه 
شدیم که بسیاری از این داروها، به هیچ وجه داروهای 
گیاهی نیستند.« خدادوست توضیح می دهد: »در تحقیق اخیر 
وزارت بهداشت متوجه شدیم که بیشتر داروهای گیاهی 
ترک اعتیاد موجود در بازار، داروهای شیمیایی است که در 
ظاهر به اسم داروی گیاهی به فروش می رسد و در وهله 
دوم متوجه شدیم که در این داروهای به ظاهر گیاهی ترک 
اعتیاد، مقادیر زیادی مواد مخدر و مسکن ترکیب شده است.«

براساس قانون، عطاری  ها مجاز نیستند که هیچ گونه 
دارویی اعم از داروی گیاهی یا غیرگیاهی برای بیمار تجویز 
کنند، اما به گفته خدادوست وقتی برخی عطاری  ها حتی از 
صنف خودشان هم مجوز نگرفته اند، نمی توان توقع داشت 
که تخلف نکنند و به مراجع نظارتی پاسخگو باشند. حال 
بحث نظارت بر فعالیت عطاری  ها شبیه توپ فوتبالی شده 
است که هر سازمانی مسئولیت آن را به زمین دیگری پرتاب   
می کند. از یک سو عطاری  ها از اتحادیه صنف عطاران مجوز 
فعالیت می گیرد که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است؛ از سوی دیگر بحث نظارت بر سالمت دارو 

در حیطه وظایف وزارت بهداشت است.
حال مسئوالن وزارت بهداشت، از تشکیل کارگروه ها و 
جلسات مشترک با وزارت صنعت برای نظارت بر فعالیت 
عطاری  های سخن می گوید، اما تاکنون نتیجه این کارگروه ها 
نتوانسته است عطاری را از فروش داروهای گیاهی بازدارد 
و همچنان بازار فروش داروهای گیاهی در بازار داغ است.

داروخانه های 
گیاهی یا عطاری ها؟!

هشدار درباره مصادیق قاچاق کاالهای سالمت
ایسنا: مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان 
غذا و دارو با توصیه به شناخت مصادیق قاچاق کاالهای سالمت به مسافران 
هشدار داد: »از سر ناآگاهی، تساهل و تغافل فرآورده هایی را که مشمول 
مجازات کاالهای قاچاق می شوند با خود حمل نکنند.« شهریار اسالمی تبار 
با بیان اینکه تصور عمومی از قاچاق یک باند مخوف است که با یارگیری از 
افراد خشن و انجام کارهای هنجارشکنانه عجیب و غریب اقدام به واردات 
کاالهای ممنوعه ای مثل مواد مخدر و اسلحه و یا  خرید و فروش اعضا بدن 
و انسان می کنند، گفت: »در برخی موارد  کوچک ترین ناآگاهی ها یا سهل گیری 
در ورود و خروج بی ضابطه  فرآورده های سالمتی مثل دارو، مکمل، ملزومات 
و تجهیزات پزشکی، فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی در یک چمدان 

کوچک می تواند به عنوان مصداق کاالی قاچاق برای افراد دردسر آفرین باشد.«
اسالمی تبار  با اشاره به ماده ۲7 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
»قانون صراحتا بیان می کند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات 
و صادرات دارو، مکمل، ملزومات و تجهیزات پزشکی بدون انجام تشریفات 
قانونی کند، به مجازات کاالهای قاچاق محکوم می شود. مجازاتش هم ذیل 
موضوع قاچاق کاالهای ممنوع که مشخص و بنا بر ماده ۲۲ قانون مذکور با 
توجه به ارزش کاال به تشخیص قاضی شامل جزای نقدی، حبس و ... است.« 
وی با تاکید بر اینکه نگهداری و حمل کاالهای قاچاق نیز احکامی مشابه ارتکاب 
به قاچاق دارد، تصریح کرد: »ممکن است عده ای در مسافرت های خود از سر 
ناآگاهی یا تساهل یا حتی تغافل فرآورده هایی را که مشمول کاالهای قاچاق 

است، خریداری و با خود به کشور بیاورند. لذا توصیه اکید ما این است که 
قبل از تهیه محصوالت اینچنینی و مقدار حمل مجاز، ممنوعیت ورود و بطور 

کل از جزئیات قانونی آن کسب اطالع کنند.«

اختالف بر سر محل عرضه داروهای گیاهی


