
سازمان غذا و دارو: مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا 
و دارو با هشدار درباره غیرقانونی بودن سفارش آگهی به  شبكه هاي 
ماهواره اي فارسي زبان توسط شرکت های داخلی، از عدم وجود 
نظارت بر ماهیت سالمت محصوالت تبلیغی در این شبكه ها انتقاد 
کرد. شهریار اسالمی تبار با تاکید بر اینكه بیشتر شبكه هاي ماهواره اي 
فارسي  زبان، ذاتا به دلیل مقابله فرهنگی، سیاسی و به تازگی نیز 
اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران و جلوگیری از توسعه سیاست های 
آن ایجاد شده اند، تصریح کرد: »زیبنده هیچ هموطن آزاده ای نیست 

که در راه قدرتمند کردن آنها کوچک ترین گامی بردارد.«
وی با اشاره به اینكه سفارش تبلیغات در این خصوص منع 
قانونی داشته و در برخورد با سفارش دهندگان آگهی به آنها الزام 
وجود دارد، افزود: »سفارش تبلیغات و پرداخت هزینه یكی از 
راه های پَروار کردن  و به نوعی تامین مالی آنها در راه اهداف پلید 
این شبكه های معاند می باشد.« اسالمی تبار اضافه کرد: »تبلیغات 
غیرواقع و گمراه کننده محصوالت و فرآورده های سالمت محور در 
این شبكه ها و عدم نظارتی که بر ماهیت محصوالت آنها از منظر 
بهداشت و سالمت وجود دارد موجب می شود که مردم در تشخیص 

دوغ و دوشاب مردد بمانند.«
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »از نظر 
ما مبنای شبكه هاي ماهواره اي فارسي  زبان ایراد دارد و براساس 
قوانین موجود، شرکت هاي تولیدي داخلي اجازه سفارش تبلیغات 
محصوالت خود را به آنها ندارند.« اسالمی تبار با تاکید بر اینكه سازمان 
غذا و دارو به شدت درحال رصد و مبارزه با این پدیده نامیمون 
است، گفت: »در صورت مشاهده چنین تخلفاتی به صورت کتبي 
اخطاري برای آگهي دهنده ارسال مي شود که در بسیاري از موارد 
سفارش دهندگان با دادن تعهد کتبي آگهي خود را قطع مي کنند.« 
وی اضافه کرد: »آن دسته از شرکت هایی که به تبلیغات محصوالت 
خود در این شبكه ها اصرار بورزند متخلف محسوب شده و با اصرار 
دقیق و پیگیر ما در حوزه نظارتی مواجه خواهند شد. در این صورت 
ضمن آنكه به دستگاه های قضایی معرفی می شوند تا برخوردهای 
الزم با آنها صورت گیرد؛ بدون کمترین بخششی، مجوزهایشان را 

از طریق کمیته فنی تعلیق می کنیم.« 
مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شكایات و امور حقوقی 
سازمان غذا و دارو در ادامه سخنانش گفت: »البته برخی از این 
شرکت ها هم معتقد هستند که تبلیغات علی رغم رضایت و خواسته 
آنها و به قصد جذب مشتری انجام می شود، الزمه قبول توجیه این 
شرکت ها این است که آنها به صورت رسمی موضوع عدم رضایت 
خود از پخش آگهی تجاری در شبكه های ماهواره ای را به روابط 
عمومی سازمان غذا و دارو  اعالم نمایند تا ما  نیز براساس اسناد 
و از طریق پلیس بین الملل پیگیر موضوع شویم.« اسالمی تبار در 
پایان خاطرنشان کرد: »اسامی برخی شرکت های متخلف به اطالع 
معاونت های غذا و دارو دانشگاه های سراسر کشور رسیده است و 

خواستار آن شده ایم که ضوابط  قانونی درمورد آنها به  عمل آید.«

آب معدنی  های بی نام و نشان نخرید!
گفت:  ایران  غذایی  صنایع  انجمن  رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
»مصرف آب معدنی های غیر استاندارد خطر بروز بیماری های وبا 
کرد:  اظهار  عزیزی  محمدحسین  می دهند.«  افزایش  را  اسهال  و 
»مردم باید آب معدنی های مصرف کنند که دارای نشان استاندارد 
بوده و از سازمان غذا و دارو کشور تاییدیه الزم را گرفته باشد 
خریداری کنند در غیر این صورت محتویات درون آب معدنی  از 

نظر بهداشتی قابل قبول نیست.«
عزیزی تاکید کرد: »آب معدنی های بی نام و نشان ممكن است 
به صورت دستی و بدون رعایت کردن مسائل بهداشتی پر شده 
باشند و بطری های آب استفاده شده در آنها غیر بهداشتی باشد.« 
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران گفت: »مصرف آب آلوده خطر 
بروز بیماری های وبا و اسهال را افزایش می دهد و بهتر است که 
از مصرف آب های آشامیدنی غیربهداشتی به ویژه در فصل تابستان 

جلوگیری شود.«

مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو:

تبلیغات محصوالت سالمت محور 
در ماهواره غیرقانونی است

ایسنا: متخصصان آزمایش ماده جدیدی را روی انسان آغاز کرده اند که می تواند کلسترول )چربی خون( را به صورت طوالنی مدت کاهش دهد و از بروز 
عوارض قلبی ناشی از آن جلوگیری کند. در مقاله ای که متخصصان و محققان هلندی در مجله اروپایی قلب منتشر کرده اند مطرح شده که ممكن است 

بتوان با واکسینه کردن در انسان در برابر افزایش کلسترول و عارضه تصلب شرائین مصونیت ایجاد کرد.
نقش ماده جدید AT۰۴A، فعال کردن سیستم مصونیت انسان برای خارج کردن کلسترول های بد از خون است. به اعتقاد متخصصان، می توان این 
ماده را به عنوان جانشین یا مكمل داروی استاتین به کار برد که در حال حاضر میلیون ها نفر در جهان برای جلوگیری از افزایش خطرناک کلسترول به طور 
روزانه آن را مصرف می کنند. آزمایش داروی جدید بر موش های آزمایشگاهی نتیجه مثبتی داشته است. در این آزمایش ها به موش ها خوراک حاوی چربی 
فراوان داده شد تا باعث افزایش کلسترول و تصلب شرائین در آنها شود. پس از تجویز این ماده، میزان کلسترول خون آنها ۵۳ درصد، آسیب به عروق ۶۴ 
درصد و التهاب عروق دست کم ۲۱ درصد کاهش یافت. یكی از دست اندرکاران این آزمایشات گفته است از آنجا که پادتن ایجاد شده پس از تزریق 

این ماده به موش ها برای مدتی طوالنی در سطحی باال باقی ماند می توان احتمال داد که این ماده 
برای مدتی پس از تجویز هم در جلوگیری از افزایش کلسترول فعال خواهد ماند و مانند واکسن، 
تاثیری بلند مدت خواهد داشت. البته در صورتی که آزمایش روی انسان نیز همان نتیجه آزمایش 
روی موش ها را داشته باشد. به گزارش بی بی سی، درحال حاضر برخی از داروهایی که برای مقابله 
با افزایش کلسترول تجویز می شود خطر ابتالی به دیابت را افزایش می دهد. در مورد داروی جدید 
هم باید عوارض جانبی احتمالی آن به دقت بررسی شود. در این مقاله همچنین تاکید شده که ممكن 

است تكمیل آزمایش این دارو روی انسان تا شش سال به طول انجامد.

فانا: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »قطعا واردات دارو از منشا رژیم صهیونیستی نداشته ایم.« رسول دیناروند در مصاحبه با بخش خبری 
۲۰:۳۰ تلویزیونی در واکنش به ادعای یكی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر واردات دارو از رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: 
»قطعا واردات دارو از منشا رژیم صهیونیستی نداشته ایم و امكان هم ندارد که چنین اتفاقی بیفتد.« وی افزود: »احتماال منظور این نماینده مجلس 
واردات دارو از یكی از شرکت های اروپایی است که این شرکت بعدا توسط یک شرکت داروسازی اسرائیلی خریداری شده است. البته از زمانی 

که این خریداری اتفاق افتاد، واردات دارو از این شرکت اروپایی ممنوع شد.«
 رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: »شرکت ایرانی نماینده آن شرکت 
اروپایی هم اجازه واردات نداشته است. در همین حال نمونه هایی مشكوک 
وجود داشته که پس از اعالم ممنوعیت به کشور وارد شده که به آنها رسیدگی 
شده، بعضا پلمپ شده اند و جلوی آنها گرفته شده است. شبهه ای هم اگر 
وجود داشته باشد، مطمئنا مربوط به واردات قانونی نیست چراکه واردات از 
رژیم صهیونیستی ممنوع است. البته ممكن است کاالیی به صورت کوله بری، 
ته لنجی یا قاچاق وارد کشور شده باشد که در این صورت با توجه به اینكه 
هیچ نظارتی روی کاالی قاچاق به کشور وجود ندارد ممكن است هر اتفاقی 

در این حوزه رخ دهد.«

رئیس سازمان غذا و داروساخت  واکسن کاهش کلسترول

واردات دارو از رژیم صهیونیستی نداشته ایم

از صنایع  بسیاری  »در صنعت داروسازی و  سپید: 
این  هستیم.«  مواجه  تولیدنمایی  معضل  با  دیگر 
بخشی از صحبت های رئیس هیات مدیره سندیكای 
تولیدکنندگان مواد دارویی است. به گزارش سپید، 
بستر  بتوانیم  اینكه  »برای  می گوید:  اختراعی  فرامز 
تولید و فضای مناسب کسب وکار را در حوزه دارو 
و صنایع مرتبط با آن قدرتمند کنیم، ضرورت دارد 
ابتدا از خود تولیدکنندگان شروع کنیم زیرا اعتبار ملی 
تولیدکنندگان نسبت به محصولی که تولید می کنند 
مهم بوده و حفظ و بقای آن بسیار با ارزش است.«

وی با بیان اینكه دارو محصولی نیست که بتوان آن 
 را مورد تهاجم کیفی قرار داد، می افزاید: »متاسفانه در 
صنعت دارو و یا بسیاری از صنایع دیگر با معضالتی 
همچون تولیدنمایی مواجه هستیم و ما این اعتراض 
را نسبت به داروی تمام شده داشتیم که چرا بسیاری 
از داروها تحت عنوان داروی تحت لیسانس با یک 
عقب گرد فنی و تكنیكی و یک خسارت اقتصادی به 
کشور وارد شده و تنها با این بهانه که امكان تولید 
الیسنس  تحت  باید  ندارد،  وجود  داخل  در  دارو 
شرکت دارویی که تولید شده ، بسته بندی و با قیمت 

باالتر وارد کشور شود.«
اختراعی ادامه می دهد: »از طرفی گاهی هم دچار 
اتهاماتی بودیم که برخی از فعاالن صنایع تولید کننده، 
مواد موثره دارویی بسته بندی مجدد می کنند که این 
برخی ها به بسیاری از مواد موثره تعمیم داده می شد. 
حرکت  که  است  سال   ۱.۵ مدت  به  ما  نتیجه  در 
از  رابطه  این  در  کرده ایم.  شروع  را  موثری  بسیار 
فرآیندهای  و  پایه  مواد  واسطه،  مواد  واردات  بدو 
 GMP با  آن  انطباق  و  کارخانه  تولیدی در داخل 
 ... و  میزان ضایعات، حالل های مصرفی  و مطالعه 
را آنچنان تحت کنترل قرار دادیم که اثبات اصالت 
تولید محقق شده است.« وی تصریح می کند: »برای 
دارو اصرار بر آن داریم که اگر قرار است دارویی 
تحت لیسانس تولید شود، باید تولید کننده مكلف به 
تامین مواد موثره باشد و بتواند از تولید کننده داخلی 
خرید خود را انجام دهد. البته نسبت به تولیدنمایی 
این  در  دلیل  همین  به  و  هستیم  معترض  دارو  در 
راستا برنامه هایی را در دستورکار خواهیم داشت.«

نگران از تهاجم واردات داروهای مشابه 
تولید داخل

رئیس هیات مدیره سندیكای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی درباره هماهنگی 
با سندیكای صنایع داروهای انسانی، به فانا می گوید: 
»تعامالتی با این سندیكا داریم، اما این تعامالت به 
اندازه الزم نیست. من فكر می کنم سندیكای صنایع 
داروهای انسانی بیشتر از ما باید نگران تهاجم واردات 
داروهای مشابه تولید داخلی باشد. انتظار ما از آنها 
این موضوع نگاه کنند. ما  به  این است که فعال تر 
نیز اعالم آمادگی می کنیم که در حوزه دفاع از منافع 
ملی و حمایت از تولید کنندگان داخلی به آنها کمک 
خواهیم کرد.« اختراعی با اشاره نظارت سندیكا بر 
ارتقای استاندارد های مطلوب تولید دارو تصریح دارد: 
»برای کاالهای عمومی غیر از حوزه دارو این موضوع 
استانداردسازی و رعایت  باب  یعنی  است.  منطقی 
اصول کیفی شاید باز باشد. به این معنا که اگر کسی 
لبنیات تولید می کند، شاید بتوان به آن گفت که میزان 
آفالتوکسین  را در شیر و یا پنیر باید بیشتر کنترل شود 
اما در صنعت دارو موضوع بسیار حساس است. یعنی 
رنج  های مجاز تولید بسیار محدود تر است و در تمامی 
نقاط دنیا )ایران و یا اروپا و آمریكا( این ها براساس 
یک نظام نامه بسیار قوی به نام فارماکوپه محصول 
خود را تولید می کنند و تمامی زنجیره ارکان دارو 
که مهم ترین آن ماده موثر دارویی و مواد جانبی و 
بسته بندی است، باید در چارچوب قوانین و مقررات 
این نظام نامه باشند. همچنین آزمایش های ثانویه ای که 
روی کیفیت دارو و حتی آزمایش های بیوکوواالنسی 
در  می شود.  انجام  است،  نوعی همسنگ سنجی  که 
عمل اینگونه نیست که دارو را بتوان از لحاظ کیفی 

مورد مداقه قرار داد.«
 وی ادامه می دهد: »تفاوتی از جهت کیفیت براساس 
بین  آمریكا   FDA مانند  معتبر  گایدالین های  تمام 
داروی تولید ملی و داروی علمی کپی شده از برند 
تفاوت کیفی وجود داشته  این  اگر  ندارد و  وجود 
گفته  به  گفت.«  دارو  آن  به  نمی توان  اساسا  باشد، 
اختراعی، دارو محصولی نیست که بتوان آن را مورد 
از  بسیاری  بهانه  این  با  زیرا  داد  قرار  کیفی  تهاجم 
توسعه  درحال  کشورهای  بازار  خارجی،  کاالهای 

همچون ایران را بدست خواهند گرفت.«

دالیل تفاوت داروهای داخلی وخارجی
از جهت  با دیگر کاالها  اینكه دارو  بیان  با  وی 
مقام مصرف متفاوت است، می افزاید: »مصرف کننده 
دارو، حق انتخاب آن را ندارد و دارو توسط پزشک یا 
داروخانه انتخاب می شود. بنابراین در صنعت دارو 
این  البته  بود.  فرهنگی  تهاجم های  نگران  نمی توان 
بنده این  به معنای بی اثر بودن آن نیست. احساس 
است که سازمان های قانون گذاری مانند سازمان غذا 
و دارو در این حوزه وظیفه قوی تری دارند که مردم و 
حوزه نظام پزشكی کشور را از برابری کیفیت داروی 
ژنریک که داروی ملی نیز یكی از آنها است با داروی 
برند، مطلع کنند. اساسا دارو کاالیی نیست که کسی 
به راحتی بتواند در مورد کیفیت آن بدون در اختیار 
داشتن منابع علمی اظهارنظر کند، زیرا دارو کاالی 

سلیقه ای  نیست.«
اختراعی درباره تفاوت قیمت داروهای ژنریک با 
داروهای برند، به فانا می گوید: »علت این موضوع 
آن است که در زمان کشف داروی برند، هزینه های 
بسیار سنگینی که به طور متوسط ۲ میلیارد دالر برآورد 
می شود، صرف تحقیقات و مطالعات می شود و تائیدیه 
بالینی الزم برای آن دارو  پرونده ها و آزمایش های 
کامال متفاوت با داروی ژنریک است، زیرا نخستین 
باری است که یک دارو تولید می شود و از هر حوزه 
کنترل های بسیار پیچیده ای بر آن وجود دارد. زمانی 
که دوره مالكیت معنوی بر آن دارو تمام می شود، در 
دنیا بالفاصله داروی ژنریک با همان کیفیت و شرایط 
تولید می شود و همزمان قیمت آن بطور متوسط حدود 
۲۰ برابر کاهش پیدا می کند. در نتیجه داروی ژنریک 
برند است زیرا هزینه تحقیقات  از داروی  ارزان تر 

کشف و بالینی آن دارو را پرداخت نكرده است.«
رئیس هیات مدیره سندیكای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی تصریح می کند: 
»مردم اگر گاهی به واسطه تفاوت قیمت داروی داخلی 
و خارجی احساس می کنند، کیفیت داروی خارجی 
باالتر است، احساسی است که تقصیر آن بیشتر بر 
گردن جامعه پزشكی است زیرا مردم انتخاب کننده 
بلكه  نیست  حمایت  نیازمند  موضوع  این  نیستند. 

اگر  برسانند.  مردم  به  آن را  باید  که  است  واقعیتی 
اما  است  کیفیت  یک  دارای  جنس   ۲ بدانند  مردم 
قیمت یكی یک بیستم دیگری است، هیچگاه سراغ 
محصول گران تر نخواهند رفت. در این میان علت 
مغفول ماندن این موضوع تالش شرکت های چندملیتی 
برای فروش داروی خودشان است. نظام رگوالتوری 
وظیفه دارد این تالش را انجام دهد نه آنكه در برابر 

آن کوتاه بیاید.«
نمی گوییم  »ما هیچ وقت  بیان می کند:  اختراعی   
کیفیت داروی خارجی بد است اما این اطمینان را 
به مردم می دهیم که داروی ملی که در داخل تولید 
می شود از کیفیت و اثربخشی الزم برخوردار است. ما 
هیچ زمان روی داروی خارجی نظر منفی نداشته ایم 
زیرا دارو، دارو است به دلیل آنكه باید از پارامترهای 
کنترلی دقیق و حساس گذر کند و امكان ندارد یک 
دارو از نظر کیفیتی دچار مشكل باشد. حتی پس از 
آنكه دارو عرضه شد و تمامی مراحل آزمایشی انجام 
داروخانه ها  توزیع همچون  مراکز  به  گرفت، وقتی 
می رسد، آزمایش پست مارکت را خواهیم داشت. 
یعنی پس از عرضه از دارو نمونه برداری به ویژه از 
داروخانه هایی که شرایط حادتر داشته و در مناطق 
گرم و مرطوب هستند، صورت گرفته و آن را کنترل 
می کنند. این روش ها از سوی سازمان غذا و دارو 

انجام می شود.

 آینده صنعت داروسازی در ایران
اختراعی در پاسخ به این سوال که آینده صنعت 
بود؟ جواب  به چه صورت خواهد  ایران  دارو در 
می دهد: »به آینده این صنعت خوش بین هستم به این 
دلیل که کلیه انحرافاتی که کشور ما رفته و راه برای 
واردات داروهای خارجی به ویژه داروهای برند باز 
شده است، ما را دچار یک بحران بزرگ اقتصادی در 
حوزه دارو کرده است. درحال حاضر حجم عظیم 
بدهی دولت و سازمان های بیمه گر به سازمان های 
دارویی به واسطه افزایش بی رویه داروهای خارجی 
گران قیمت است. یعنی سبد قیمت دارو خیلی بزرگ 
شده و ما را دچار این بحران کرده است. این بحران 
ما را هدایت می کند تا به سمت حمایت تولید داروی 

ملی و ژنریک برگردیم.«

ضرورت حرکت  به سمت تولید داروهای ملی و ژنریک

تولیدنمایی؛ معضل اصلی صنعت داروسازی
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