
ایران  دندانپزشکان  انجمن  مدیره  هیأت  عضو  سپید: 
دوره های  برگزاری  ضرورت  بر  تأکید  با  اصفهان  شاخه 
درصد   30 از  بیش  گفت:  دندانپزشکان  برای  بازآموزی 
فارغ التحصیالن دندانپزشکی توانایی ارائه خدمت را ندارند. 
مرتضی بنکدارچیان در کنگره دندانپزشکی نقش جهان در 
ارتباط با موضوع پروتز دندان اظهار داشت: پروتز در واقع 
دندان  چند  یک  که  افرادی  برای  و  بوده  مصنوعی  عضو 
می توان  می دهند،  دست  از  را  خود  دندان های  تمامی  یا 
به صورت  این روش می توان  از  افزود:  استفاده کرد. وی 
روش های قدیمی یا جدید همچون ایمپلنت دندان های از 

دست رفته را جایگزین کرد.
شاخه  ایران  دندانپزشکان  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
اصفهان عنوان کرد: ماندگاری استفاده از روش های ایمپلنت، 
طوالنی مدت و حدود 20 سال بوده و شاید از مجموع هزار 
بیمار تنها 5 نفر از آنها دچار مشکل شوند اما در مجموع با 
این روش فرد زیبایی و عملکرد دندان طبیعی را به دست 

می آورد و درواقع روش مطمئنی است.
حیطه  در  که  چالش های  خصوص  در  بنکدارچیان 
دندانپزشکی وجود دارد، گفت: مشکالت مربوط به اساتید، 
دانشگاها و دولت است و با توجه به اینکه 54 دانشکده 
دندانپزشکی تأسیس شده اما به اندازه کافی زیرساخت های 
این زمینه پیش بینی نشده است. وی اضافه کرد:  الزم در 
دانشگاه ها توسط اساتید جوان اداره می شود در صورتی که 
باید ترکیبی از اساتید جوان و باسابقه باشد تا از تجربه های 

اساتید باسابقه نیز بهره مند شویم.
شاخه  ایران  دندانپزشکان  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
مقصر  دندانپزشکان  زمینه  این  در  کرد:  عنوان  اصفهان 
امکانات  نبوده و ما در دانشکده ها جوانانی را داریم که 
از  برخی  و  نداشته  آموزش  برای  را  کافی  تجربیات  و 
آنها حتی کارهای کلینیکی ساده را نیز نمی توانند، انجام 
به  رغبتی  نیز  دانشجویان  از  برخی  داد:  ادامه  دهند. وی 
دانشگاه نداشته و تنها تحت فشار خانواده و تبلیغاتی که 
در جامعه وجود دارد وارد این رشته شده اند و این آینده 

دندانپزشکی را به مخاطره می اندازد.
درصد   30 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  بنکدارچیان 
فارغ التحصیالن دندانپزشکی توانایی ارائه خدمت را ندارند، 
گفت: پیشنهاد من مبنی بر این بوده که نظام پزشکی حتمًا 
کار  اجازه  برای  کند  صادر  را  مطب  پروانه  آنکه  از  قبل 
و  تئوری  دنیا دوره های  دیگر کشورهای  کلینیکی همانند 
مطب  بتوانند  افراد  آن   از  پس  و  کرده  را  سپری  عملی 
بزنند. عضو هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان ایران شاخه 
می توان  مشکل  این  رفع  برای  کرد:  خاطرنشان  اصفهان 
نظام پزشکی زمانی را که برای بررسی شکایات می گذارد 
کالس های آموزشی برای دندانپزشکان بگذارد تا آنها بتوانند 

ارائه خدمت را با کیفیت کافی داشته باشند.
وی تصریح کرد: دانشگاها  نیز می توانند بخشی را به 
نام بازآموزی داشته باشند که دندانپزشکان در آن بتوانند 
از 1 روز تا 3 سال دوره های تکمیلی را در دپارتمان های 
آموزشی داشته باشند همچنین دندانپزشکان در این کالس ها 
خود  دکترا  دوره  در  نتوانسته اند  که  را  نواقصی  می تواند 
رفع کنند در این دوره ها به دست آورند. بنکدارچیان در 
خصوص ضرورت مسواک زدن گفت: ضرورت دارد که 
افراد پیش از خوردن صبحانه دندان های خود را مسواک 
بزنند چراکه این امر سبب شده تا میکروب های داخل دهان 
رفع شده و صبحانه با لذت بیشتری خورده شود همچنین 
مسواک زدن دندان ها پس از خوردن صبحانه، ناهار و قبل 

از خواب نیز ضرورت دارد.
وی عنوان کرد: نخ کشیدن 1 الی 2 بار در طول روز نیز 
افراد  همچنین  می کند  پیشگیری  دندان ها  شدن  خراب  از 
باید توجه داشته باشند که خمیردندان باید به قدری باشد 
که دندان های  را تمیز کند لذا نیازی نبوده که به تمام طول 
مسواک خمیردندان زده شود چراکه این مسئله باعث تحریک 

فرد می شود و جلوی مسواک زدن خوب را می گیرد.

بازآموزی  دوره های  برگزاری  ضرورت 

برای فارغ التحصیالن دندانپزشکی

تسنیم: عضو انجمن داروسازان ایران گفت: »پس از تولید دارو در داخل کشور یک زمان طوالنی برای پوشش این داروها توسط بیمه ها صورت 
می پذیرد که باید این زمان کوتاه شود، و از طرفی نیز متأسفانه بیمه ها همیشه داروهای ارزانتر را پوشش می دهند.« مهران براهیمی اظهار داشت: 
»صنعت دارو در جهان از اهمیت باالیی برخوردار است؛ اول از نظر سالمت و همچنین از نظر سودآوری، کما اینکه چون قیمت دارو در ایران 

واقعی نیست شاید عرصه دارو در ایران آن چنان سودی نداشته باشد.«
براهیمی ادامه داد: »قدمت صنعت دارویی ایران به هفتاد سال قبل می رسد که یکی از این شرکت ها شرکت پارس دارو بود که به نمایندگی 
داروسازی آلمان در 57 سال قبل کار خود را شروع کرد. همچنین صنعت دارو در شرایط بحرانی جنگ با افتخار نیازهای کشور را تأمین 
کرد.« وی با ابراز اینکه با حمالت شیمیایی که در دوران جنگ علیه ایران رخ می داد صنعت دارو برای این مشکل شیوه ها و داروهایی را تولید 
کرد و جان بسیاری را نجات داد، بیان داشت: »بعد از جنگ نیز عرصه دارویی گسترش بیشتری پیدا کرد و حتی در حوزه های مسئولیت های 

اجتماعی ورود کرد.«
براهیمی ادامه داد: »زیرساختارهای دارویی کشور نیاز به اصالح دارد که مسلمًا این اصالحات به اعتبارات و حمایت از سرمایه گذاران از ناحیه 
دولت ها وجود دارد زیرا مشکالتی در این باره وجود دارد مثاًل هنوز قیمت دارو در ایران واقعی نیست از جمله تأمین مالی شرکت های داروسازی 
یکی از مشکالت در دولت یازدهم بود که امیدواریم در دولت دوازدهم این مشکالت در طرح تحول سالمت برطرف شود.« مدیرعامل شرکت 
پارس دارو درباره مشکالت بیمه کردن داروهای تولید داخل بیان داشت: »پس از تولید دارو در داخل کشور یک زمان طوالنی برای پوشش این 

داروها توسط بیمه ها صورت می پذیرد که باید این زمان کوتاه شود، و از طرفی نیز متأسفانه بیمه ها همیشه داروهای ارزانتر را پوشش می دهند.«

ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی  مدیرکل نظارت و  سازمان غذا و دارو: 
از  واصله  متعدد  گزارشات  به  توجه  »با  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی  و 
معاونت های غذا و دارو در خصوص بررسی محصوالت آرایشی و بهداشتی در 
نشانه گذاری، در صورت  قوانین  بر رعایت نکردن  مبنی   )  PMS سطح عرضه) 
مشاهده مجدد با این موارد ازجمله برچسب های مخدوش، برخوردهای قانونی 
به عمل خواهد آمد.« به گزارش سپید از سازمان غذا و دارو، بهروز جنت اظهار 
کرد: »با توجه به گزارشات متعدد واصله از معاونت های غذا و دارو در بررسی 
PMS ( مبنی بر عدم رعایت  محصوالت آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه) 
قوانین نشانه گذاری ازجمله عدم درج هشدارها، احتیاطات، روش های مصرف و 
مواردی ازجمله ناخوانا و مخدوش بودن طرح برچسب، عدم درج تاریخ تولید 
،انقضا ، سری ساخت و شماره پروانه بهداشتی واردات، مقتضی است نسبت به 
و  فارسی نویس  برچسب های  در  برچسب گذاری  به  مربوط  نکات  همه  رعایت 
برچسب اصالت و سالمت مطابق مقررات جاری دقت الزم صورت گیرد. وی 

تأکید کرد: در صورت مشاهده مجدد برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد.«

برخورد جدی سازمان غذا و دارو با برچسب مخدوش محصول آرایشی و بهداشتیپروسه طوالنی بیمه داروهای داخلی

انتقاد عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از سازوکار قیمت گذاری دارو 

قیمت گذاری دارو منصفانه نیست
پایین  دارو  قیمت  زمانی  هر  دیرباز  از 
آمده موجب خوشحالی مصرف کنندگان 
متأسفانه  رضایت  همین  ولی  شده 
دارویی  شرکت های  کار  سختی  موجب 
دارویی  صنعت  بخش  سرمایه گذاران  و 
اکثر  نیز  حاضر  حال  در  می شود. 
تولیدات  قیمت گذاری  از  تولیدکنندگان 
درخواست  و  هستند  ناراضی  داخلی 
محمود  دارند.  قیمت گذاری  تجدید 
نجفی عرب عضو هیات مدیره سندیکای 
ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
قیمت گذاری  سازوکار  خصوص  در 
چیزی  آن  طبق  »داروها  می گوید:  دارو 
که در حال حاضر در کشور وجود دارد 
به صورت دودسته قیمت گذاری می شوند. 
یکسری داروهای تولید داخل هستند که 
ژنریک نامیده می شوند. داروهای ژنریک 
را بر حسب caste base قیمت گذاری 
را  شده  تمام  قیمت  کمیسیون  می کنند. 
درمی آورد و بعد نهایتًا منافعی را هم برای 
مجموعه صنعت به استناد قیمت تمام شده 
در نظر می گیرد. در مورد داروهای برند 
ژنریک باید گفت بین 50 تا 70 درصد 
قیمت برند را به آنها می دهند و آن هم 
بستگی دارد که آن شرکتی که داروی برند 
ژنریک را توزیع می کند و نهایتًا می خواهد 
قیمت بگیرد از لحاظ کالس GMP در 

چه جایگاهی قرار گرفته باشد. 
هر چه GMP بهتری داشته باشد طبیعتا 
قیمت بهتری به دست می آورد. داروهای 
نیست.  بیمه  پرداخت  پایه  ژنریک  برند 
داروخانه  از  بخواهد  بیماری  چنانچه 
این داروها را تهیه کند باید مابه التفاوت 
دارو را شخصا از جیب پرداخت کند. در 
مورد داروهای برند هم این گونه است که 
قیمت گذاری بر اساس قیمت چند کشور 
بهداشت در  قیمت وزارت  برای کشف 
نظر گرفته می شود و سپس قیمت گذاری 
صورت می گیرد. ما کشورهایی چون ترکیه 
بر  و  می گیریم  نظر  در  را  روسیه  یونان 
تولید  هم  که  را  برند  داروی  آن  اساس 
داخل است و هم وارداتی قیمت گذاری 
نسل جدید  کمیسیون همچنین  می کنیم. 
که  وارداتی  قیمت  اساس  بر  را  داروها 
وجود دارد تا حدود حداکثر 70 درصد 
داروهای واردات قیمت می دهد. این در 
حال حاضر اتفاقی است که در کمیسیون 

قیمت دارویی می افتد.«
نجفی با بیان اینکه  قیمت گذاری های 
دارو طبق نظم خاصی صورت نمی گیرد، 
افزود: »به دلیل فشارهایی که بعضًا از بیرون 
از مجموعه مانند دولت رئیس جمهور یا 
می شود  وارد  بهداشت  وزارت  به  وزیر 
کمیسیون در خصوص قیمت ها یا با تأخیر 
وارد می شود یا اصاًل برای اصالح قیمت 
وارد نمی شود. ما چون کشور تورم زدایی 
هستیم و در ده سال گذشته همیشه تورم 
دورقمی بوده و مشکالت عظیمی را برای 
مجموعه صنعت ایجاد کرده است؛ قیمت 
تمام شده طبیعتا با توجه متغیرهای داخلی 
متغیرهایی  می شود.  عوض  دائمًا  کشور 
مانند مزد کارگر که هر ساله افزایش دستمزد 
کارگر را داریم. افزایش قیمت مواد مورد 
نیاز اعم از مواد اولیه و بسته بندی که روی 
محصوالت چه تولید داخل و چه وارداتی 
از نظر تغییر قیمت تأثیر می گذارد. نرخ ارز 
که یکی از فاکتورهای مهم تغییر قیمت ما 
است دائمًا در حال تغییر است و اثرگذاری 
خاص خود را روی قیمت گذاری دارد. 

نیز به همین شکل  نرخ هزینه های مالی 
این ها  است. به هر شکل علی رغم همه 
هیچ گاه کمیسیون قیمت گذاری و وزارت 
همیشه  و  نکرده  عمل  به موقع  بهداشت 
صنعت داروسازی ما به خصوص با تأخیر 
یا عدم انجام اصالح قیمت روبرو بوده 
است و این باالخره ضرر و زیانی است که 
همیشه متوجه صنعت شده و صنعتگران 
نتوانسته اند  زیان ها  و  این ضرر  دلیل  به 

صنعت را روز آور کنند. «
وی با بیان اینکه  قیمت گذاری منصفانه 
نیست، ادامه می دهد: »آنچه من واقعًا معتقد 
هستم این است که نظام قیمت گذاری جایی 
واقعًا حاکم است که عرضه و تقاضا متعادل 
باشد. این بحث اقتصادی است که در تمام 
دنیا جریان دارد و ما هم نمی توانیم نگاه 
کاماًل متفاوتی نسبت به دنیا داشته باشیم. 
تمام کاالها در کشور خود ما هم مشمول 
نظام قیمت گذاری عرضه و تقاضا است. 
ما تقریبًا کمتر کاالیی را در کشور داریم 
دخالت  آن  قیمت گذاری  در  دولت  که 
داشته باشد. ممکن است فرمولی را دولت 

یا سازمان حمایت به مجموعه تولیدات 
کشور داده باشد منتهی باید طبق این فرمول 
قیمت گذاری شود و اگر روزی کسی مدعی 
شد سازمان حمایت در جهت کنترل قیمت 
ممکن است ورود پیدا کند ولی به هیچ 
وجه قیمت گذاری در اختیار دولت نیست 
و خودشان قیمت گذاری می کنند. ما در 
نیستیم. زمانی  این داستان  دارو مشمول 
کمبود دارو در کشور داشتیم و عرضه و 
بودیم  ما هم مجبور  نبود  باالنس  تقاضا 
این کار را بکنیم ولی امروز که همه مبانی 
قیمت دارو مانند همه صنایع و خدمات 
جاری  فرمول های  از  که  است  کشوری 
باید  دلیل  به چه  استفاده می کند؛  کشور 
قیمت دارو را در کمیسیون های مربوطه 

تعیین و ثابت نگه داریم؟ «
اصالح  راهکار  خصوص  در  نجفی 
این روند می گوید: »عرض ما این است 
بیایند و برای قیمت دارو  که خریداران 
چانه زنی کنند. قیمت دارو را آزاد کنیم 
و اجازه دهیم تابع عرضه و تقاضا باشد 
و نظامانی مانند بیمه کشور و دولت که 

دارو خرید می کنند مناقصه بگذارند و در 
قالب مناقصه خریدهای خود را انجام دهند. 
لزومی هم ندارد کسی انباری درست کند 
و دارو را در انبار کند. هر کسی که برنده 
شد باید قرار بگذارد که با فالن ترتیب 
دارو را تحویل بگیرد یا شرکت دارویی 
داروخانه ها  در  را  دارو  قیمت  فالن  با 
عرضه کند. بنابراین من خودم استراتژی 
و ذهنیت و تجربه شخصی ام در این قصه 
این است که دارو را از این شرایط فعلی 
باید خارج کنیم. ما اآلن داروهای اوتیسی 
را آزاد کردیم و گفتیم شرکت ها خودشان 
قیمت گذاری را انجام دهند. یعنی به عنوان 
یک پایلوت عمل کردیم. وزارت بهداشت 
اآلن در این زمینه احساس راحتی می کند. 
در  اوتیسی  شرکت های  حاضر  حال  در 
خصوص قیمت گذاری داروهای اوتیسی 
رقابت می کنند و واقعًا هم قیمت ها عمومًا 
افزایش پیدا نکرد. این به ثواب نزدیک تر 
حاکم  را  بازار  در  رقابت  ما  که  است 
کنیم تا اینکه کسی بیاید و در خصوص 

قیمت گذاری تصمیم گیری کند.«
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ایرنا: رئیس سازمان غذا و دارو در نخستین مصاحبه رسانه ای خود اعالم 
کرد: »بخش عمده ای از معضالت اقتصادی چرخه دارویی کشور تا پایان 
شهریور برطرف؛ و مطالبات صنعت دارو پرداخت خواهد شد.« غالمرضا 
اصغری افزود: »جلساتی با سازمان برنامه وبودجه داشتیم و اعتباراتی برای 
این امر اختصاص داده شده است که امید است کمکی به صنایع دارویی 

کشور شود.«
وی رقم اعتبارات اختصاص یافته را اعالم نکرد و گفت: »برای پذیرفتن 
مسئولیت جدید خودارزیابی های زیادی از حوزه غذا و داروی کشور انجام 
دادم که وضعیت دارویی کشور به کدام سمت می رود و چه چالش هایی 
دارد و چه برنامه هایی باید برای آن طراحی کرد.« وی اضافه کرد: »طی 

هفته گذشته، نشست های متعددی با رسول دیناروند رئیس پیشین سازمان 
غذا و دارو و مدیران این سازمان داشتیم و ساعت ها مذاکره و پیشنهادات 

و راه حل هایی مطرح شد و با اطمینان از اینکه تحولی در 
نظام دارویی اتفاق خواهد افتاد، این مسئولیت را پذیرفتم.«
پخش  »صنعت  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
بیمه ها  از  بیمارستان ها  و  است  طلبکار  بیمارستان ها  از 
طلبکارند و صندوق های بیمه باید شارژ شوند بنابراین 
راه حل هایی برنامه ریزی شده تا پایان هفته آینده و نهایتًا 
اقتصادی  از مشکالت  پایان شهریور ، بخش زیادی  تا 

این چرخه برطرف شود.«

گفتنی است چندی پیش اعالم شد که بیمه ها 40 هزار میلیارد ریال به 
شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی بدهکارند و این مسئله طی ماه های 
اخیر موجب اعتراضات زیادی به ویژه در صاحبان 
صنایع دارویی شده بود و دست اندرکاران نظام 
دارویی کشور بارها اعالم کرده اند که در صورت 
ادامه این روند، اقالم دارویی کشور ممکن است 
با بحران کمبود روبرو شوند .الزم به ذکر است 
وزیر بهداشت سه شنبه شب غالمرضا اصغری را 
به جای رسول دیناروند به سمت معاون وزیر و 

رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

رئیس جدید سازمان غذا و دارو خبر داد
پرداخت بخش عمده مطالبات صنعت دارو تا پایان شهریورماه


