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انتخاب اعضای هیئت مدیره

سندیکای داروسازی

سپید :انتخابات ششمین دوره انتخابات ششمین دوره هیات مدیره
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار گردید.
اسامی اعضای منتخب به شرح زیر است:
احمد شیبانی
ابوالحسن احمدیانی
مهردادعلیمیان
غالمرضا اخوان
عباس کبریاییزاده
محمدرضا زرگرزاده
مرتضی خیرآبادی
محمود نجفی و علی مهرآمیزی عضو علی البدل
حسن ریاحی بازرس اول
حیدنژاد بازرس علی البدل.

صنعت داروسازی ،درگاه مهم
ارزآوری برای کشور
فارس :دبیر انجمن داروسازان ایران گفت« :داروسازی این پتانسیل
را دارا است که بهعنوان یکی از مهمترین درگاههای ارزآوری به
کشور ،سایر صنایع وابسته به خود را نیز وادار به ارتقای کیفیت
کند ».مهدی سجادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران فارما اظهار
داشت« :جذب سرمایهگذار خارجی و رونق بخشیدن به صنعت
داروسازی ،یکی از مهمترین برنامههای کشور در طول چند دهه
اخیر بوده است و ظهور و تبلور آن را میتوان در نمایشگاه ایران
فارما مالحظه کرد».
وی افزود« :پتانسیل داروسازان کشورمان سبب شده امروز
بتوانیم با افتخار اعالم کنیم که بیش از  96درصد داروی مورد نیاز
کشور ،در داخل تولید میشود ».سجادی اضافه کرد« :ایران فارما،
بزرگترین رویداد دارویی کشور از منظر وسعت و مشارکت صنایع
داروسازی است و امیدواریم با حمایتهای منطقی دولت ،شاهد
توسعه روزافزون آن باشیم».
سجادی ادامه داد« :داروسازی با تکیه به عقبه و پیشینه چند
هزار سالهاش در کشور ما ،میتواند بهعنوان موتور محرکه صنعت
داخلی موجب ایجاد غرور ملی شود و در این مسیر ایران فارما را
باید برآیند تالش گذشته در مسیر تحقق آینده دانست ».سجادی ادامه
داد« :داروسازی در کشور ما این پتانسیل را دارا است که بهعنوان
یکی از مهمترین درگاههای ارزآوری به داخل کشور ،نهتنها صادرات
محور باشد ،بلکه سایر صنایع وابسته به خود را نیز وادار به ارتقای
کیفیت در حد استانداردهای جهانی کند ».دبیر انجمن داروسازان ایران
تصریحکرد«:ایرانفارماویترینتوانمندیهایداروسازیایرانوتبلور
غرور ملی ایرانیان است و استقبال شرکتهای خارجی به صراحت
دلیل محکمی بر این ادعا است ».سجادی در خصوص مشکالت و
چالشهای صنعت داروسازی تصریح کرد« :توانمندیهای ارائه شده
از سوی داروسازان در نمایشگاه ایران فارما آنقدر دیدنی و خیرهکننده
است که ذهن از تمرکز بر کاستیها و دستاندازها باز میماند».
سجادی ادامه داد« :ولی واقعیت این است که صنعت داروسازی
کشور به دلیل مشکل نقدینگی ،افزایش مطالبات از مرکز دولتی،
افزایش نرخ ارز ،عدم لحاظ سیستمهای نوین قیمتگذاری و دهها
دلیل دیگر تحت فشار شدیدی قرار دارد و شایسته نیست که دولت
چنین صنعت آینده سازی را اینچنین اسیر وعدهووعید کند».
وی در پاسخ به مشکل قیمتگذاری داروهای تولیدی و وارداتی
تأکید کرد« :فعاالن دارویی از این بابت گالیههای زیادی دارند ولی
زاویه دید دولتمردان بر این باور استوار است که میخواهند دارو
با کمترین قیمت به دست مصرفکننده ببرید و این موضوع با
اصول ارتقای کیفیت مغایرت دارد ».سجادی ادامه داد« :برداشت
سنتی دولتمردان از حمایت از مردم ،ارزان نگهداشتن قیمت دارو
است ولی در نگرشهای جدید که مورد اتفاقنظر اغلب کشورهای
پیشرو در حوزه سالمت است،حمایت از مصرفکننده ،در پناه تقویت
سازمانهایی محقق میشود که ارزشافزوده بیشتری میآفرینند».
سجادی ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه ایران فارما زمینهای
ایجاد کند که دولتمردان تعامل بیشتری با تشکلهای تخصصی
حوزه دارو از خود نشان دهند.
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تاکید مدیر مرکز اطالعرسانی سازمان غذا و دارو بر نقش مسئوالن فنی داروخانهها

سامانه  ۱۴۹۰تنها پاسخگوی  ۷۰درصد شکایات دارویی است
مدیر مرکز اطالعرسانی و پاسخگویی
 ۱۴۹۰سازمان غذا و دارو با گالیه از
کمبود نیرو در بخش پاسخگویی به
شکایات دارویی اظهار داشت« :سامانه
 ۱۴۹۰وزارت بهداشت تنها پاسخگوی
 ۷۰درصد تماسهای دارویی است».
 ۳۰هزار تماس در ماه در
خصوص کمبود و شکایات
دارویی
به گزارش سپید ،برنامه صبح و
گفتوگوی رادیو گفتوگو با موضوع
داروهای کمیاب و با حضور طلعت قانع،
مدیر مرکز اطالعرسانی و پاسخگویی
سامانه  ۱۴۹۰سازمان غذا و دارو و
سیدعلی فاطمی ،نایبرئیس انجمن
داروسازان به روی آنتن رفت.
طلعت قانع ،مدیر مرکز اطالعرسانی
و پاسخگویی سامانه  ۱۴۹۰سازمان
غذا و دارو در این گفتوگو با اشاره
به گذشت  21سال از آغاز به کار
مرکز ،گفت« :این سامانه در بهمن ٧٥
با یک شماره تلفن هفت رقمی در محل
سازمان غذا و دارو شروع به کار کرد
و دو سال بعد از آن  ۳۶مرکز استانی
فعال تحت مدیریت دانشگاههای علوم
پزشکی استانها و با هماهنگی ستاد
مرکزی آغاز به کار کردند».
وی افزود« :در سال  ٨٤شماره
کشوری  ٠٩٦٤٦به صورت یکپارچه
در تمام کشور در اختیار این مراکز
قرار گرفت و مراکز تهران و اصفهان
خدمات ۱۲ساعته را به  ۲۴ساعت و
البته با پاسخگویان متعدد ارتقا دادند.
همچنین سایر مراکز نیز برحسب
رتبهبندی دانشگاهها از  ۸ساعت تا
 ۱۲ساعت پاسخگو بودند .البته از سال
 ٩٤این شماره به  ١٤٩٠تغییر کرد و
این مرکز همزمان عهدهدار راهنمایی
بیماران در خصوص کمبودهای دارویی
و ثبت شکایات دارو و داروخانه شد».
قانع با اشاره به اینکه این مرکز در
شهر تهران هم اکنون با شماره  ١٤٩٠و
 ١٩٠به خدماتدهی به بیماران مشغول
است و ماهیانه به صورت متوسط به ۳۰
هزار تماس کمبود دارویی و شکایات
دارو را پاسخ میدهد ،افزود« :درصد
پاسخگویی این سامانه به  ۹۶درصد ارتقا
یافته؛ در حالی که میزان تماسهای از

دست رفته به چهار درصد کل شکایات
رسیده است ».وی اضافه کرد« :در این
مرکز یکی از کدها اطالعات دارویی
میدهد و همکاران پزشک و متخصص
به مردم در زمینه اطالعات علمی دارویی
کمک میکنند و در کد دیگر کمک
میکنند تا مردم از داروخانههایی که
موجودی دارند دارو بگیرند و در همان
کد شکایات هم ثبت میشود».
مدیر مرکز اطالعرسانی و
پاسخگویی سامانه  ۱۴۹۰سازمان غذا
و دارو به آمار تعداد تماسهای دریافتی
این مرکز اشاره و اظهار داشت« :در
قسمت کمبود دارویی و شکایتها تعداد
متوسط تماسهای ماهیانه حدود ۳۰
هزار تماس است و از این تعداد ما
به  ۹۶درصد تماسها پاسخ میدهیم.
همچنین در قسمت اطالعات دارویی
حدود  ۲۵هزار تماس در ماه داریم
و از این تعداد به حدود  ۷۰درصد
میتوانیم پاسخ دهیم».
جوابگوی حجم تماسها نیستیم
قانع در خصوص گالیهها از عدم
پاسخگویی به موقع این مرکز گفت:
«مشکل اصلی مرکز در عدم پاسخگویی
به موقع آن است که متاسفانه تعداد
تماسها با تعداد نیروهای ما متناسب
نیست؛ البته در قسمت علمی تعداد
همکاران ما  ۷۰نفر هستند که  ۲۴ساعته

همکاری میکنند و تعداد افراد پاسخگو
در نوبتها بین  ۱۵تا پنج نفر است».
قانع با بیان اینکه تمام خدمات این
مرکز از طریق اینترنت هم قابل اجرا
است ،تاکید کرد« :ما واقعا جوابگوی
تماسها نیستیم و روی داروخانهها
حساب میکنیم .همچنین سایتی داریم
که اگر کسی نمیتواند تماس بگیرد
میتواند با مراجعه به این سایت به
آدرس fda.dov.ir.1490.www
مونوگرافها و راهنماهای دارویی را در
آن ببیند .همچنین در قسمت جستجوی
دارویی افراد میتوانند وارد شوند و دارو
را جستجو کنند؛ عالوه بر این در این
سایت برای شکایتها نیز فرم خاصی
تعبیه شده است».
قانع تصریح کرد« :علی رغم برخی
انتقادها که به دلیل عدم اشراف به کارکرد
مرکز ملی پاسخگویی و اطالع رسانی
علمی داروها و سموم وجود دارد،
عملکرد این مرکز به عنوان برنامهای
اساسی آن هم در داز مدت نه تنها
به بیراهه نرفته است ،بلکه بر اساس
مستندات و آمار تماسها میتوان نتیجه
گرفت که به عنوان یک مرکز علمی از
زمان آغاز فعالیت تاکنون رو به توسعه
و رشد بوده و بسیار هم قابل قبول
ظاهر شده است».
مدیر مرکز اطالعرسانی و پاسخگویی

سامانه  ۱۴۹۰سازمان غذا و دارو در
خصوص اینکه این مرکز زیرمجموعه
سازمان غذا و دارو است ،گفت« :ما
ادعا نمیکنیم وزارت بهداشت خیلی
کامل است ،اما اگر هر شکایتی که به
ما برسد به دنبال پیگیری آن شکایت
و اصالحش هستیم؛ البته شکایتهایی
که از داروخانهها میشود مستقیم به
دانشگاههای علوم پزشکی فرستاده
میشود و آنها موظف هستند پس از
رسیدگی به ما پاسخگو باشند ».قانع در
توضیح نحوه پیگیری شکایات اظهار
داشت« :بعد از شکایتهای مردم ،به
آنها کد رهگیری داده میشود و هر
زمان که تماس بگیرند از طریق کد
رهگیری میتوانند بفهمند شکایت در
کدام مرحله است».
قانع در پایان با تاکید بر اینکه تماس
تلفنی فقط یکی از راههای دریافت
اطالعات است ،خاطرنشان کرد:
«هموطنان جهت دریافت اطالعات
در خصوص داروها ازجمله اطالعات
عمومی ،طریقه مصرف ،بروز عوارض
جانبی ،دارو در بارداری و شیردهی و
حتی ثبت شکایات از دارو و داروخانه
و جستجوی دارو کمیاب میتوانند به
سامانه مرکز ملی اطالع رسانی داروها
و سموم سازمان غذا و دارو مراجعه
کرده و از قسمتهای مختلف این درگاه

تخصصی استفاده کنند».
وجود هزار داروخانه
بیمارستانی در کشور
در ادامه سیدعلی فاطمی به نقش
سامانه  ۱۴۹۰در کشور اشاره و بیان
کرد« :در حال حاضر اینگونه سامانهها
هم برای کمک به مردم ،راهنمایی برای
دریافت داروهای کمیاب یا نایاب ،ارائه
اطالعات درمورد مصرف صحیح
داروها ،اطالعات درمورد مسمومیتها
و همچنین ارائه شکایتها است ».وی
مطرح کرد« :یکی از انتقاداتی که به
سیستمهایی از این دست میتوان کرد،
عدم انطباق حوزههای کاریشان است».
نایبرئیس انجمن داروسازان به
نقش مسئوالن فنی برای بیان اطالعات
دارویی در داروخانهها اشاره کرد و
گفت« :جدا از این سامانهها که در کشور
ما مشغول به کار هستند و عمرشان
به  ۲۰سال میرسد ،نزدیک به ۱۲
هزار داروخانه خصوصی مستقل ،هزار
داروخانه بیمارستانی اعم از دولتی و
خصوصی داریم که آنها بهترین مراکز
ارائه اطالعات دارویی به مردم هستند؛
مسئوالن فنی در داروخانهها بهعنوان
یک نیروی در دسترس آمادگی دارند
تا اطالعات دارویی داروهای مصرفی
را ارائه کنند».

معدومسازی بیش از  ۱۵تن مواد غذایی فاسد در مردادماه
وزارت بهداشت :رئیس سامانه بهداشت  ۱۹۰وزارت بهداشت با اشاره به
بازرسیهای بهداشتی از اماکن عمومی و تهیه و توزیع غذا ،از معدومسازی
بیش از  ۱۵تن موادغذایی فاسد در مردادماه خبر داد .محراب آقازاده با اعالم
این خبر گفت« :بیشترین شکایتهای ثبت شده در سامانه  ۱۹۰در مردادماه به
ترتیب مربوط به عرضه مواد غذایی سنتی فاسد ،دفع غیربهداشتی فاضالب و
عرضه مواد غذایی بستهبندی شده فاقد تاریخ مصرف معتبر بوده است .همچنین
اماکن مسکونی دارای فعالیتهای غیرمجاز  ۱۲درصد ،اغذیه فروشی و ساندویچ
و پیتزا  ۱۱درصد ،صنف نانوایی با  ۱۰درصد و بقالی و سوپرمارکت و سلف
سرویس و رستوران با  ۸درصد بیشترین شکایات را به خود اختصاص دادهاند».
وی افزود« :پنج درصد از اخبار شکایات منجر به کشف ،جمعآوری و

گردش مالی ۱۵۰میلیارد دالری محصوالت حالل
مهر :رئیس مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و دارو گفت« :بازار جهانی حالل در غذا متوقف نشده و در سالهای اخیر حوزههایی مثل دارو ،آرایشی و
بهداشتی و گردشگری نیز به این بخش وارد شده است ».بهروز جنت در دومین پیشنشست همایش بینالمللی فرآوردههای حالل اظهار داشت« :اگرچه
مبحث حالل از قدیماالیام با نظامهای دینی آمیخته است لیکن در علم امروز دنیا موضوعی جدید به حساب میآید که عالوه بر حوزههای فقهی ،در حوزه
مهم سالمت نیز نمود بیرونی مییابد ».وی با اشاره به اینکه چند سالی است که جهان اسالم توجه ویژه خود را به موضوع فرآوردههای حالل معطوف
کرده است ،گفت« :به دلیل تالشهای صورت گرفته در حال حاضر همه دنیا با واژه حالل آشنا هستند اما واقعیت این است که تداخل این موضوع مهم با
مباحث علمی و پژوهشهای نظری و تجربی طفلی نوپا به حساب میآید که در آغاز راه رشد ،پویایی
و بالندگی است ».به گفته جنت ،نوشیدنیها و الکل ،تشخیص منشأ روغنهای حیوانی ،شویندههای
پاک ،روشهای تجزیهوتحلیل سندیت حالل ،تشخیص منشأ بافتی ژالتین گاوی ،تشخیص منشأ
حیوانی ژالتین ،حالل دریایی و تشخیص نوع ذبح حیوان با آنالیز بیومارکرهای شیمی ازجمله دیگر
مباحثی است که در این نشست به آنها پرداخته خواهد شد .وی ضمن اشاره به پیشگامی کشور
مالزی در بین کشورهای مسلمان در حوزه تولید محصوالت حالل ،گفت« :گردش مالی تجارت
حالل در سال  ۲۰1۶در جهان اسالم  ۱۵۰میلیارد دالر اعالم شده و ایران نیز در این میان از پتانسیل
بسیار خوبی برای پیشروی در این مسیر برخوردار است ».جنت با تأکید بر اینکه بازار جهانی حالل
در غذا متوقف نشده است ،تصریح کرد« :در سالهای اخیر حوزههای دیگری مثل دارو ،آرایشی و
بهداشتی ،گردشگری ،ترانزیت و پوشاک و ،...نیز به این بخش وارد شدهاند».

معدومسازی کاالهای آسیبرسان به مصرفکننده به میزان ۱۵هزار و ۳۲
کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد ،تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف
شد که بیشترین این مواد غذایی شامل انواع سوسیس و کالباس ،ترشیجات،
نوشیدنیها ،تنقالت ،فرآوردههای گوشتی و پروتئینی و لبنیات بوده است».
آقازاده تصریح کرد« :بیشترین فراوانی اخبار شکایات در مردادماه به ترتیب
در حوزه تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی مشهد ( ۱۲درصد) ،شهید
بهشتی ( ۱۲درصد) ،ایران ( ۱۱درصد) و در مرتبههای بعدی دانشگاههای
علوم پزشکی اصفهان ،شیراز ،تهران ،البرز ،قم ،تبریز ،شهید صدوقی یزد و
ارومیه بوده است».
رئیسسامانهبهداشت۱۹۰وزارتبهداشتاظهارداشت«:اقداماتشبانهروزی

بازرسان بهداشت محیط منجر به معرفی  ۱۵درصد از متخلفین به مراجع قضایی،
صدور  ۲۳درصد انواع اخطار کتبی به منظور رفع نواقص بحرانی و غیربحرانی
و  ۱۸درصد رفع نقص از شکایات مردم شده است و میزان رضایتمندی مردم
براساس نظرسنجیهای انجام شده در این بازه زمانی ۹۷ ،درصد بوده است».
آقازاده با بیان اینکه  ۷۲درصد تماس گیرندگان با سامانه بهداشت  ۱۹۰در
مرداد ماه ،مرد و  ۲۸درصد زن بودند ،افزود« :سامانه بهداشت  ۱۹۰به طور
شبانهروزی و در تمام ایام هفته ،آماده دریافت شکایتهای بهداشت محیط و
بهداشت حرفهای هستند و مردم میتوانند از اقصی نقاط کشور با شماره تلفن
( ۱۹۰داخلی  )۲با این سامانه تماس حاصل کرده و شکایات بهداشتی خود را
مطرح کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود».

عضویت ایران در سازمان بینالمللی بازرسی دارویی
سازمان غذا و دارو :مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو از عضویت سیستم نظارت دارویی ایران در ارگان بینالمللی بازرسی دارویی خبر
داد .محمد هاشمی گفت« :عضویت در ارگان بینالمللی بازرسی دارویی ثمره برنامهریزی ،سیاستگذاری ،کوششهای فنی فروان و البته مستمر
و درازمدت سازمان غذا و دارو و همراهی و همکاری مطلوب صنایع حوزه داروسازی است».
وی با بیان اینکه اهمیت عضویت در چنین نهادی بینالمللی ،زمانی بیشتر جلوه میکند که بدانیم هیچ یک از کشورهای خاورمیانه تاکنون موفق
به عضویت در آن نشدهاند ،افزود« :در آسیا نیز تعداد کشورهایی که موفق به الحاق به پروتکل  PIC/Sشدهاند به انگشتان دو دست نمیرسد».
هاشمی ادامه داد« :ازجمله برنامههایی که در بحث ارتقای کیفیت
دارو مورد توجه سازمان غذا و دارو است ،ارتقای نظارت بر نحوه تولید
و کنترل اقالم دارویی از طریق اجرای استانداردهای  PIC/Sاست».
وی با اشاره به اینکه الحاق به  PIC/Sبهعنوان نهادی بینالمللی که
ارگانهای نظارتی را مورد ممیزی قرار میدهد ،افزود« :با رخداد این
اتفاق مهم ،تراز استانداردهای داروسازی کشور مطابق با استانداردهای
بینالمللی ارتقاء مییابد ».مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو،
گفت :این عضویت بیشک برای صنعت داروسازی کشور یک گام
به جلو محسوب میشود و ثمراتش در آیندهای نهچندان دور بیشتر
آشکار میشود.

