
ایفدانا: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با مترادف دانستن اقتصادی مقاومتی با تاب آوری در 
برابر تهدیدات بیرونی و در یک کالم امنیت اقتصادی گفت: 
»کامل ترین سبد محصوالت دارویی در خاورمیانه نیز از آن 

صنعت داروسازی  ایران است.«
صادرات  درصدی   27 افزایش  مورد  در  برندگی   اکبر 
دارو اظهار داشت: »چند سالی است که مقام معظم رهبری 
تأکید  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  بر  خاصی  کلیدواژه های  با 
اصلی  کلیدواژه  از  یکی  که  نداریم  شک  ما  و  می فرمایند 
است.« وی  بحث صادرات  ایشان  منظر  از  مقاومتی  اقتصاد 
افزود: »اقتصاد مقاومتی از دو بعد  درون زایی به معنای اعتماد 
به محصوالت تولید داخل و برون نگری به معنای دارا بودن 
اندیشه صادراتی دارو به کشورهای هدف و منطقه اقتصادی  
قابل بررسی است بدیهی است که هم زمان درباره یک محصول 
واحد نمی توان هم  از صادرات سخن گفت و هم محصول 

خارجی مصرف کرد.«
برندگی با اشاره به واژه اقتصاد مقاومتی که معادل مقاومت 
یا تاب آوری معنا می شود تصریح کرد: »با توجه به آنچه  جمیع 
شرایط  بر ما تحمیل کرده است  "تاب آوری" در برابر تهدیدات 
بیرونی و در یک کالم امنیت اقتصادی  را مترادف زیبنده تری 
برای  اقتصاد مقاومتی  ارزیابی می کنیم.« این مقام مسئول در 
سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه  در ابتدای انقالب 
در  دارویی کشور،  تولید  از  27 درصد  ایران صرفا  اسالمی 
داخل آن هم توسط شرکت های چندملیتی صورت می گرفت 
گفت: »تا اینکه جنگ 8 ساله بر ما تحمیل شد و شرکت های 
چندملیتی هم ایران را ترک کردند و کشور ماند و کمبودهای 
شدید دارویی اما نگاه درون زایی و اقتصاد مقاومتی با تکیه 
بر سرمایه های علمی کشور واحدهای تحقیقات دارویی را 
توسعه داد و پس از تربیت نیروهای متخصص، بازسازی و 
که شرحش  بحرانی  و  آغاز گردید  دارویی  نوسازی صنایع 
گذشت با بومی سازی  صنایع دارویی کشور و اجرای سیاست 

ژنریک سپری شود.«
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
با تأکید بر اینکه تحریم برای کشور ما هیچ گاه تازگی نداشته 
و ندارد عنوان کرد: »کسانی که  تحریم های دهه 60 را به یاد 
دارند از تحریم های مهروموم های اخیر کوچک ترین هراسی 
ادامه داد: »مهروموم های سخت گذشت و در  ندارند.« وی 
حوالی مهروموم های 76 به بعد کشور وارد فاز تولید داروهای 
بایوتکنولوژیکی شد و در حال حاضر نیز می توانیم  قاطعانه 
اعالم کنیم عالوه بر اینکه در این حوزه به استقالل رسیده 
تولید  را خودمان  نیاز کشور  مورد  داروهای  درصد    97 و 
می کنیم؛کامل ترین سبد محصوالت دارویی در خاورمیانه نیز 

از آن صنعت داروسازی  ایران است.«
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
در پایان خاطرنشان کرد: »با توجه به اینکه توانمندی تولید 
دارو با 100 کارخانه موجود و 30-40 کارخانه دیگری که 
به زودی به آنها اضافه می شوند تولیدات ما از حد نیاز فراتر 
رفته و باید با بر مبنای همان کلیدواژه مهم اقتصاد مقاومتی 
به صورت  بخش  این  در  را  ظرفیت هایمان  صادرات،  یعنی 

جدی افزایش دهیم.«

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو

کامل ترین سبد دارویی خاورمیانه 
در دست ایران است

ایرنا: مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: »شرکت های تعاونی مرزنشینان در رعایت تمام مقررات و دستورالعمل ها 
ازجمله برچسب گذاری محصوالت آرایشی و بهداشتی، تفاوتی با شرکت های دیگر ندارند و ملزم به رعایت نظام رهگیری هستند.«

بهروز جنت افزود: »ازآنجاکه نسبت به رعایت نظام رهگیری و ردیابی و مهم تر از 
آن ایجاد نظام پاسخگویی مناسب و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی این اداره 
کل، الزام وجود دارد از شرکت های تعاونی مرزنشینان خواسته ایم برای مواجه نشدن با 
مشکل در واردات محصوالت فرآیند شده ، اطالعات و مشخصات شرکت، مدیرعامل 
و مسئول فنی خود را در سامانه ردیابی و رهگیری محصوالت موسم به تی.تی.ای.سی 

TTAC ثبت کنند.«
وی با بیان اینکه این شرکت ها باید پروانه بهداشتی خود را به صورت جداگانه دریافت کنند، 
اظهار داشت: »شرکت های تعاونی مرزنشینان در رعایت تمام مقررات و دستورالعمل ها ازجمله 
برچسب گذاری تفاوتی با شرکت های دیگر ندارند و فقط باید روی بسته بندی محصول با 
فونت معادل با نام محصول، جمله با استفاده از تسهیالت تعاونی های مرزنشینان را ذکر کنند.«
گفتنی است نظام رهگیری و ردیابی کاالهای سالمت با ثبت در سامانه ای ویژه و نصب 
برچسب های اصالت روی محصوالت سالمت محور، امکان تشخیص محصوالت اصیل را 

از محصوالت تقلبی و قاچاق فراهم می کند.

سازمان غذا و دارو: سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعالم کرد. این سازمان 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: »فرآورده های آرایشی و بهداشتی با نام تجاری MODA  و اسامی قابل مشاهده در جدول ذیل، به 
دلیل نداشتن برچسب اصالت و سالمت کاال معتبر، برچسب فارسی نویس و فقدان هرگونه مشخصات یا مشخصاتی ازجمله 
سری ساخت یا نام تولیدکننده، کشور تولیدکننده ،تاریخ تولید و انقضاء و یا قید اطالعات نادرست ازجمله تولید کارخانه گینو 

فرانسه و دیگر مسائل، غیرمجاز شمرده می شود.«
سازمان غذا و دارو در ادامه با اعالن اینکه این معرفی اسامی به 
قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیرمجاز در سطح عرضه صورت 
می گیرد؛ تأکید کرد: »این اطالع رسانی صرفًا جهت محصوالت قید 
شده در نامه به همراه تصاویر پیوست بوده و مشمول سایر محصوالت 
با نام تجاری Moda که دارای نمایندگی واردات رسمی و دارای 
برچسب اصالت معتبر و مطابق ضوابط سازمان، نمی گردد.« روابط 
عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصوالت نامبرده را در 
مراکز فروش مشاهده می کنند خواست معاونت های غذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به 

جمع آوری آنها اقدام الزم را به عمل آورند.

اسامی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اعالم شدشرکت های تعاونی مرزنشین ملزم به برچسب گذاری محصوالت هستند

توقف  واردات داروی بیماران تحلیل عضالنی 

بیماران دیستروفی چشم انتظار دارو
تحلیل  بیماران  از  حمایت  جامعه  نماینده 
عضالنی)دیستروفی( با تأکید بر اینکه داروی 
حیاتی این بیماران وارد کشور نمی شود؛ گفت: 
»غربالگری ژنتیک برای تشخیص این بیماری 
بیماران  این  از  بسیاری  هنوز  و  است  گران 
شناسایی نشده اند.« به گزارش سپید، فالمک 
خلیلی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به مشکالت 
این بیماران گفت: »تاکنون بسیار کم به مقوله 
بیماران دیستروفی در زمینه های اطالع رسانی 
و آگاه سازی فرهنگی و اجتماعی، شناسایی، 
کنترل، درمان، بیمه، تحصیل و اشتغال و ازدواج 
پرداخته شده است. بیماری که علیرغم خاص 
و ویژه بودن جزو بیماری های خاص نیست 
و از تسهیالت خاص بودن بی نصیب است.«

وی ادامه داد: »اکثرا بیماری تحلیل عضالنی 
از کودکی شروع می شود و به مرور فرد را دچار 
ضعف شدید عضالنی و وارد معلولیت های 
در  که  مسائلی  افزود:  خلیلی  می کند.  شدید 
این زمینه بسیار مهم است؛ شناسایی کودک 
بیمار است که متأسفانه خانواده ها با تشخیص 
بین  سردرگمی  غلط،  راهنمایی  و  نادرست 
مغز  پزشکان  حتی  و  مختلف  متخصصان 
راه  ادامه  از  و  می شوند  مواجه  اعصاب   و 
مالی  مشکالت  و  آگاهی  نداشتن  علت  به 
این  مشکالت  از  یکی  متأسفانه  بازمی مانند. 
است که نحوه اطالع رسانی در مورد بیماری 
توسط پزشکان بدون در نظر گرفتن احساسات 
والدین، خانواده ها را با بحران شدید عاطفی 

و روانی مواجه می کند.«

هزینه میلیونی آزمایش ژنتیک برای 
تشخیص دیستروفی 

بیماران ضعف  از  جامعه حمایت  نماینده 
این  از  پیشگیری  درباره  عضالنی  تحلیل  و 
کنترل  و  پیشگیری  راه  تنها  گفت:  بیماری 
فعالیت های  با  عالئم  شروع  در  بیماری 
و  آب درمانی  و  توانبخشی)کاردرمانی 
با  اینها  این  همه  که  است  گفتاردرمانی( 
هزینه گزاف و بدون تسهیالت بیمه ای انجام 
می شود و به خاطر همین هزینه ها پزشکان هم 
تأکیدی بر این مسائل ندارند. خلیلی درباره 
پیشگیری از این بیماری گفت: آزمایش ژنتیک 
این بیماری هزینه های میلیونی دارد و بدون 
بیمه است. هم چنین آمار دقیقی برای ناقلین این 
بیماری وجود ندارد که بتوان آنها را به صورت 
دقیق شناسایی و از به دنیا آمدن نوزاد بیمار 

جلوگیری کرد.

ایران فقط 5 پزشک حاذق 
نوروماسکوالر دارد

خلیلی افزود: »متأسفانه فقط ۵ پزشک حاذق 
نوروماسکوالر در کشور و در شهرهای تهران 
ویزیت  که  دارند  مشهد وجود  و  اصفهان  و 
مشکل  دچار  را  خانواده ها  و  بیماران  آنها 
مرکزی خاص  می کند. هم چنین عدم وجود 
برای بیماران دیستروفی با هزینه ای پایین تر در 
سراسر کشور، مراقبت های قلبی و ریوی 6 ماهه 
را به تعویق می اندازد.« وی تأکید کرد: »با شروع 
سن مدرسه، کودکان با مشکالت جدیدی مواجه 
می شوند. این کودکان با مشکل رفت و آمد و 
مناسب نبودن سرویس بهداشتی مدارس مواجه 
هستند. همچنین ناآشنایی کارکنان و معلمان 
مدرسه با ضعف نسبی دست و انگشتان در 

نوشتن و ضعف نسبی، خستگی در راه رفتن 
و بازی های کودکان و عدم تعادل در صورت 
ازدحام  و برخورد با دیگران از دیگر مشکالت 
این بیماران است که آنها را در معرض خطر 
بزرگ و جبران ناپذیر شکستگی اعضای بدن 

در این کودکان قرار می دهد.«

کودکان دیستروفی از تحصیل بازمی مانند
وی گفت: »از طرفی دوست یابی ضعیف و 
ضربه عاطفی کودکان در جمع بچه های سالم 
مدارس عادی و یا در مدارس ذهنی و استثنایی 
به روح این کودکان چنان آسیب می زند که 
روان شناس  و  روان پزشک  به  مدام  آنها  باید 
مشکالت  به  اشاره  با  خلیلی  کنند.«  مراجعه 
بیماران دیستروفی در آغاز نوجوانی و جوانی 
گفت: »زمانی که کودکان دیستروفی به سن 
بلوغ می رسند و مسائل جنسی و عاطفی شان 
آغاز می شود باز با مشکالت جدیدی روبه رو 
می شوند. برخی از آنها به دلیل نداشتن شرایط از 
تحصیل بازمی مانند یا نمی توانند برای تحصیل 
کنند. هم چنین  اقدام  دور  راه  از  یا  منزل  در 
عدم  یا  دانشگاه  به  راه یابی  و  کنکور  مشکل 
هدایت تحصیلی آنها به انتخاب رشته تحصیلی 
همگی باعث می شود آنها با بحران های مختلفی 
روبه رو باشند. به طور مثال دانشگاه پیام نور 
به خاطر تحصیل غیرحضوری برای معلوالن 
و بیماران گزینه مناسبی است اما بسیاری از 

آنها از این موضوع اطالع ندارند.«
نماینده جامعه حمایت از بیماران دیستروفی 
با بیان اینکه در جوانی مشکالت این بیماران 
بیشتر می شود، گفت: »این بیماران در جوانی 
با مشکالتی مانند بیکاری و نبود شغل مناسب 
روبه رو هستند به خصوص اگر تحصیالت یا 
مهارت ویژه ای نداشته باشند. هم چنین محیط 
کار برای این دسته از افراد نامناسب است و 

وی  نمی شود.«  بیماران  از  ویژه ای  حمایت 
و  مخالف  به جنس  تمایل  طرفی  »از  افزود: 
تشکیل خانواده، حتی ازدواج معلولین با هم 
نیاز به یک پرستار برای هر دو فرد دارد و این 
موضوع نیز آنها را با مشکالتی مواجه می کند. 
آنها به ویلچر برقی نیاز دارند که قیمت باال 
ارائه  دولتی  تسهیالت  و  وام  بدون  و  دارد 
می شود که با توجه به دستان ضعیف بیماران 
باعث می شود آنها فرصت حضور در جامعه 

را در دوره جوانی از دست بدهند.«

برخی  بعد از ازدواج متوجه بیماری 
خود می شوند

خلیلی تصریح کرد: »در بین بیماران کسانی 
صاحب  و  ازدواج  از  بعد  که  دارند  وجود 
فرزند شدن متوجه بیماری خود شدند و حاال 
و  دارند  عهده  به  را  خانواده  یک  مسئولیت 
نمی دانند فرزندشان نیز به این بیماری دچار 
است یا خیر. همه این موارد بسیار برای آنها 
آزاردهنده است.« وی با بیان اینکه بار جسمی 
و مالی سنگینی بر دوش والدین است، گفت: 
»والدین بیماران دیستروفی  نیز بسیار در معرض 
تمام  که  مادری  و  پدر  مثال  هستند.  آسیب 
زندگی خود را وقف چند کودک دیستروفی 
برای  سال ها  این  تمام  که  والدینی  کرده اند؛ 
غلتاندن فرزندشان خواب شبانه هم نداشته اند 
با باال رفتن سنشان دیگر توان بلند کردن  و 
فرزند و رسیدگی به آن را ندارند و به خاطر 
هزینه باالی کاردرمانی و ژنتیک و غربالگری 
قبل از ازدواج و عواقب  آنها خود را مقصر 
می دانند یا از همان ابتدا از ترس شرایط بدتر 
به یک کودک معلول اکتفا کرده اند و لذت و 

امید زندگی را از خود گرفته اند.«

بیماران دیستروفی چشم انتظار دارو
نماینده جامعه حمایت از بیماران دیستروفی 
تأکید کرد: »توانبخشی تنها درمان فعلی این 
تعلق  آن  به  بیمه ای  هیچ  که  است  بیماران 
حال  در  توانبخشی  بیمه  کمپین  نمی گیرد. 
دریافت  پاسخی  تاکنون  که  است  پیگیری 
نشده است.هم چنین تصویب الیحه معلولین 
این خانواده ها  از دوش  را  زیادی  مشکالت 
سرانجام  به  هنوز  متأسفانه  که  برمی دارد 
نرسیده است.« خلیلی درباره تأمین دارو های 
دیستروفی گفت: »متأسفانه داروهای تقویتی 
این بیماران لوکس نامیده می شود و اولین داروی 
 sma معجزه گر اسپینرازا برای اتروفی نخاعی
وارد نمی شود که بیماران را ناامید کرده است. 
درحالی که بیماران در ترکیه معالجه می شوند 
برخی  درحالی که  چشم انتظارند.  ایران  در  و 
نفس  برای  3 سال  یا   2 تنها  این کودکان  از 

کشیدن فرصت دارند.«

وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی 
همکاری کنند

تحلیل  بیماران  از  حمایت  جامعه  نماینده 
جمعیت  افزایش  »سیاست  افزود:  عضالنی 
در  فامیلی  ازدواج  برای  اجازه  و  کشور 
انواع  اکثر  بودن  مغلوب  به  توجه  با  ایران 
باالترین  به  نیاز  نوروماسکوالر  بیماری های 
وی  می طلبد.«  را  ژنتیکی  غربالگری  قدرت 
بیماران  از  دقیقی  آمار  »نداشتن  کرد:  تأکید 
ناقلین  شناسایی  و  روستاها  و  شهرها  در 
برای  که  پرخطر  شهرهایی  و  خانواده ها  و 
برنامه ریزی بخش های مختلف مثل ژنتیک و 
غربالگری و توانبخشی بسیار ضروری است 
هماهنگی بیشتری را بین بهزیستی و وزارت 

بهداشت نیاز دارد.«
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