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سپید: نمایشگاه بین المللی »اصفهان فارما« به عنوان اولین نمونه برگزاری نمایشگاه ایران فارما در کالنشهرها، بهمن ماه سال جاری توسط سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران در مرکز نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود. به گزارش سپید از ستاد خبری نمایشگاه، این رویداد بین المللی 
طی روزهای 18 الی 20 بهمن هم زمان با ششمین همایش » طالی سبز« در مرکز نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود. توسعه بازارهای 
به  افزایش دسترسی  دارویی در کشور،  بازارهای جدید  ایجاد  دانش تخصصی،  ارتقای سطح  داروسازی کشور،  توانمندی های صنعت  معرفی  صادراتی و 
بازار های منطقه ای، آموزش مخاطب متخصص، معرفی توانمندی های صنایع دارویی اصفهان، جذب مشارکت سرمایه گذاران و ارتقای شاخص های صادرات 
در داروسازی استان اصفهان به عنوان دومین قطب داروسازی کشور ازجمله اهداف اساسی این نمایشگاه، معرفی شده است. برگزاری کارگاه های جانبی و 
سخنرانی های علمی، بازدید دانشجویی، حضور نشریات تخصصی سالمت محور ازجمله مهم ترین رویدادهای جانبی این نمایشگاه سه روزه است. قابل ذکر 

است در این نمایشگاه 13.25 امتیاز بازآموزی برای 5 گروه پزشکان عمومی) دکترا حرفه ای(، پزشک عمومی شاغل 
در طرح پزشک خانواده )دکترا حرفه ای(، علوم تغذیه) کارشناسی و کارشناسی ارشد(، داروسازی) دکتری حرفه ای( 
در نظر گرفته شده است. همچنین برای گروه های علوم و صنایع غذایی)کنترل کیفی و بهداشتی کارشناسی ارشد(، 
علوم و صنایع غذایی)کارشناسی(،اقتصاد و مدیریت دارو)دکترا(،طب سنتی ایرانی)کارشناسی ارشد(،مامایی)کارشناسی( 
4امتیاز بازآموزی و برای گروه علوم تغذیه)دکترا(،علوم بهداشت در تغذیه)کارشناسی ارشد(،داروسازی)کارشناسی و 
کارشناسی ارشد(،فارماسیوتیکس)دکترا( 9/5 امتیاز بازآموزی و برای گروه های علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل 
کیفی و بهداشتی ) کارشناسی(، فارماکوگنوزی )دکترا(، طب سنتی ایرانی )دکترا(، بیماری های داخلی )تخصص( و 
بیماری های عفونی و گرمسیری )تخصص( 6.۷5 امتیاز تخصیص داده شده است. عالقه مندان جهت کسب اطالعات 

بیشتر برای حضور در این نمایشگاه می توانند با شماره های 6-88203845 تماس حاصل نمایند.

 وزارت بهداشت: رئیس سامانه بهداشت 190، از کشف و معدوم سازی بیش از 20 تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته خبر داد. محراب 
آقازاده گفت: »از عمده تخلفات بهداشتی که در برخی اماکن مسکونی انجام می گیرد می توان به بسته بندی، تهیه و توزیع غیرمجاز مواد غذایی از قبیل 
سبزی خردشده، انواع ترشی جات، استفاده از بسته بندی های غیرمجاز و غیربهداشتی برای انواع مواد غذایی، تهیه مواد غذایی در شرایط نامناسب 
و محیط غیربهداشتی بدون داشتن جواز و کارت معاینه معتبر بهداشتی، دفع غیربهداشتی فاضالب به انهار عمومی، نگهداری دام و طیور در منزل 
مسکونی در داخل شهرها اشاره کرد.« وی با اشاره به تماس های مردمی با سامانه 190، افزود: »شکایت از اماکن مسکونی دارای فعالیت غیرمجاز و 
غیربهداشتی با 14 درصد، نانوایی ها 11 درصد و اغذیه فروشی و ساندویچ و پیتزا با 10 درصد در صدر اخبار آذرماه این سامانه بودند. در این میان 
دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی با 12 درصد، ایران 11 درصد و مشهد 10 درصد از کل اخبار و شکایات سامانه را به خود اختصاص دادند. 
بیشترین مورد شکایت از عرضه مواد غذایی صنفی سنتی فاسد با 9 درصد، دفع غیربهداشتی فاضالب 6 درصد و عرضه مواد غذایی بسته بندی شده 

فاقد تاریخ مصرف معتبر 5 درصد بود.« آقازاده ادامه داد: »کل تماس های برقرار شده با سامانه بهداشت 
190 در آذر 96، 19951 مورد بوده که از این تعداد، 6688 خبر و شکایت در سامانه به ثبت رسیده 
است و بقیه تماس ها منجر به راهنمایی، آموزش و مشاوره شده است که جنسیت تماس گیرندگان 
نیز ۷2 درصد آقایان و 28 درصد خانم ها بوده اند.« رئیس سامانه بهداشت 190 گفت: »از اخبار و 
شکایات مربوط به مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف، مقدار 20054 کیلوگرم 
منجر به کشف، جمع آوری و معدوم سازی کاالهای آسیب رسان به مصرف کننده گردید که بیشترین 
این مواد غذایی شامل انواع سوسیس و کالباس، انواع ترشیجات، انواع نوشیدنی ها، انواع تنقالت، 

انواع فراورده های گوشتی و پروتئینی، انواع لبنیات و غیره بوده است.«

کشف و معدوم سازی 20 تن مواد غذایی فاسداصفهان؛ میزبان نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل در نشست نمایندگان تجهیزات پزشکی تاکید کرد

ضرورت توجه جدی به صادرات تجهیزات پزشکی
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل با بیان 
اینکه باید در بخش تولید و صادرات اتفاق 
اظهار داشت:  جدیدی در کشور رخ دهد، 
»وزارت بهداشت در مقایسه با سایر بخش ها 
وقت زیادی برای صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی گذاشته و در زمینه مذاکره با کشورهای 
هدف در حوزه سالمت تالش های زیادی 

شده است.«

سوریه و عراق، فرصتی برای صادرات 
تجهیزات پزشکی

اسدی الری،  محسن  سپید،  گزارش  به 
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل در 
نشست مشترک با رئیس اداره کل تجهیزات 
پزشکی و نمایندگان اتحادیه و انجمن های 
تجهیزات پزشکی، گفت: »بیش از ده ها مالقات 
و مذاکره با همتای عراقی در زمینه صادرات 
انرژی  انجام و برای این مذاکرات وقت و 
زیادی صرف شده و امتیازات خیلی خوبی 

کسب شده است.«
وی با بیان اینکه در بخش تولید و صادرات 
افزود:  بیفتد،  اتفاق جدیدی در کشور  باید 
»شرایط بعد از برجام واقعاً می توانست بهتر 
رقم بخورد اما مقدار زیادی از مشکالت به 
البته مشکالت  است،  داخلی  مسائل  خاطر 
اما مشکالت  دارد  زیادی وجود  بین المللی 

داخلی هم زیاد است.«
وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که وزارت 
بهداشت شروع کرد و همت جدی دولت 
نیز بر آن است، ساخت بیمارستان ها است، 
این زمینه کشورهای دیگر  اظهار کرد: »در 
نیز همکاری های زیادی کردند. اگر زمینه ای 
برای اقدامات در نظام سالمت وجود داشت، 
می توانستیم بهتر بهره برداری کنیم و بخش های 
دیگر کارهای خود را تا حدی پیش بردند. 
به طور مثال در بخش راه و ترابری و نفت 
کارهای خوبی انجام شد. بنابراین زمینه های 
بسیاری وجود دارد و اگر ما تجهیز بودیم و 
انجمن ها زودتر وارد میدان شده بودند شاید 

می توانستیم موفق تر باشیم.«
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل 
با اشاره به همایش برگزار شده در  جذب 
سرمایه گذار خارجی و اقدامات جدی صورت 
گرفته در زمینه ساخت بیمارستان توسط سه 
شرکت کره ای و پروژه های دیگر اضافه کرد: 
»این اتفاق می توانست زودتر بیفتد. هرچند که 
در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو نیز اقدامات 

خیلی خوبی انجام شده اما با توجه به شرایط 
بسیار خوبی که دستگاه دیپلماسی فراهم کرده 
و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد 
مقاومتی باید به صادرات و افزایش تولیدات 

داخلی توجه کرد.«
اسدی الری با اشاره به کشورهای افغانستان 
و پاکستان و مذاکرات زیاد انجام شده با آنها اظهار 
کرد: »ابراز تمایل از طرف آنها برای همکاری 
با ایران وجود دارد ضمن اینکه عمانی ها نیز 
به سندیکای دارویی نامه زدند و عالقه دارند 
به صورت مستقیم با ایران ارتباط داشته باشند 
که در این راستا هیئت بلندپایه ای از عمان به 
ایران برای انعقاد قرارداد خواهد آمد.« وی 
همچنین از انجمن ها و اتحادیه های تجهیزات 
پزشکی حاضر در جلسه نیز خواست که از 
امکانات پیش آمده توسط دستگاه دیپلماسی 
استفاده و بررسی کنند که آیا کشور آمادگی 

برای این اقدامات را دارد یا خیر.«
وی افزود: »هفته آتی نماینده بالروس و 
سوریه در کشور خواهند بود و باید توجه کرد 
که بعد از تثبیت امنیت در سوریه، می توان 
از این فرصت حداکثر استفاده را کرد. ضمنًا 
سرمایه گذاری مشترک با طرف سوریه ای و 
لبنانی امکان پذیر است و می توان همکاری 
با  درازمدت  به صورت  را  فنی  و  آموزشی 
این کشورها انجام داد. البته بسیاری از این 

کشورها تمایل دارند که ایران به عنوان »هاب« 
و کانون منطقه ای مطرح شود تا  کشورهای 
اروپایی عالقه مند به همکاری با طرف ایرانی 
پس از  تجهیز شرکت های ایرانی و فراهم 
کردن تسهیالت و امکانات، مسائل بانکی و 
تضمین های الزم برای سرمایه گذاری مشکلی 

نداشته باشند.«
اسدی الری در پایان گفت: »وزیر بهداشت 
به صورت مؤکد در زمینه صادرات تأکید کرده 
و تسهیالت خوبی توسط دولت در نظر گرفته 
شده است. ضمن اینکه کشورهای شرق آسیا 
نیز برای تأمین فاینانس های کوچک آمادگی 
دارند. از طرفی هماهنگی در صادرات باید 
اتفاق بیفتد و برخی کشورها به عنوان هدف 
انجام  اقدامات  این  البته  انتخاب شوند که 
شده و شرکت ها باید در این زمینه همکاری 
بیشتری انجام دهند. ضمن اینکه ما انتظار 
داشتیم شرکت های خارجی در ایران دفتر 
باز کنند ولی باید توجه کنیم که کشورهای 
دیگر نیز این انتظارات را دارند. به طور مثال 
می توان به افغانستان جور دیگری نگاه کرد 
زیرا این کشور جای کار زیادی دارد. در کنار 
این اقدامات باید بازار منطقه و فرامنطقه ای را 
در نظر گرفت تا بتوان با همکاری کشورها 
و شرکای قابل اعتماد، اقدامات مشترکی را 

انجام داد.«

صادرات تجهیزات پزشکی ایرانی به 
عمان و آلمان

سازمان  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
غذا و دارو نیز در این نشست با بیان اینکه 
عالوه بر تولیدکنندگان، صادرکنندگان حوزه 
تجهیزات پزشکی هم باید فعالیت بیشتری 
داشته باشند، گفت: »شرکت های واردکننده 
نیز می توانند نمایندگی شرکت های خارجی 
را داشته باشند. از طرفی شرکت های ما در 
زمینه ارائه خدمات پس از فروش هم تجربه 
زیادی دارند. البته خوشبختانه سرمایه گذاری 
خارجی در حوزه تجهیزات اتفاق افتاده است 
و شرکت های اروپایی سرمایه گذاری خوبی 

در کشور انجام دادند.«
رضا مسایلی افزود: »شرکت های قدیمی نیز 
به بحث تولید نگاه ویژه داشته اند و تولید تحت 
برند خارجی را انجام می دهند. ضمن اینکه 
ظرفیت بسیار خوبی است که این شرکت های 
قدیمی ارتباط خوبی با کمپانی های خارجی 
و شناخت خوبی از رقبا و منطقه دارند و کار 
تولید را در کشور انجام داده اند.« وی ایجاد هاب 
و کانون های تجاری در زمینه تولید در حوزه 
تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و گفت: 
»این کانون ها باید تبلور تولید تجهیزات پزشکی 
در کشور باشد، درعین حال زیرساخت های 
ما بسیار قوی است و بر مشکالت نیز آگاه 

هستیم اما باید تمرکز کنیم و مشکالت نباید 
باعث توقف کارهای ما شود. اگر قرار باشد 
مشکالت باعث ناامیدی شود، موجب باختن 

حال و آینده خواهد شد.«
مسائلی ضمن اظهار امیدواری برای حل 
بدهی شرکت ها، اظهار کرد: »بعد از آن روی 
بحث تولید و صادرات جای کار زیادی وجود 
دارد و در حال حاضر نسبت به 10 سال پیش 
که در این حوزه بودم، افراد زیادی وارد حوزه 
شده اند و حاال باید روی برندینگ شرکت ها 
کار کنیم. همچنین برای برندینگ می توان به 
قالب های هنری مختلف فکر کرد و نظمی 
در این زمینه ایجاد کنیم. فضای جامعه باید 
به باال رفتن سطح کیفیت زندگی حرکت کند، 
اما عموماً به مسائل سیاسی فکر می کنیم که نه 

به درد دنیا می خورد و نه آخرت.«
وزارت  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل 
بهداشت در پایان با بیان اینکه کشور عمان 
می تواند جایگزینی مطمئن در حوزه صادراتی 
تجهیزات پزشکی به جای کشور امارات باشد، 
گفت: »درعین حال فرصت های سرمایه گذاری 
در آلمان هم وجود دارد که سفیر ایران در آن 
کشور پیگیر نشست مشترکی در این خصوص 
است. با اشاره به ضرورت گفتمان سازی در حوزه 
سالمت، گفت: »پرداختن به این مهم می تواند 

باعث باال رفتن کیفیت زندگی مردم شود.«

فانا: مدیر MSD در ایران در تشریح مکانیزم قیمت گذاری داروهای برند 
در بازار ایران گفت: »کاهش قیمت داروهای برند در بازار طی یک بازه 
زمانی مشخص کاماًل طبیعی و بر اساس منطق است.« سیدعبدالرضا حجازی 
با اشاره به اینکه وقتی دارویی برای نخستین بار به تولید می رسد صاحب 
پتنت می شود و پتنت به دارو حالت انحصاری می دهد، افزود: »در این 
شرایط قیمت دارو نیز به صورت انحصاری و توسط شرکت تولیدکننده 
تعیین می شود و در تعیین قیمت دارو هم عامل مهم هزینه های پرداخت 

شده برای تحقیق و توسعه جهت تولید آن دارو است.«
وی اضافه کرد: »برای تولید یک دارو فرآیند پیچیده و پرهزینه ای طی 
می شود و شاید از هر 100 داروی آزمایشی حداکثر یک داروی اثربخش 
و ایمن به نتیجه برسد و تعداد زیادی از مطالعات بالینی شکست می خورند 
تا در نهایت یک دارو به مرحله ثبت، تولید و ورود به بازار برسد. طبق 

برآوردهای انجام شده برای تولید یک داروی جدید حدود یک میلیارد 
دالر هزینه می شود که این هزینه شامل هزینه مطالعات شکست خورده نیز 
است. بنابراین قیمت دارو بر اساس هزینه های تحقیق و توسعه به عالوه 

حاشیه سود تعیین می شود.«
حجازی ادامه داد: »قیمت داروهای جدید بعد 
از اخذ تأییدیه FDA یا EMA در مناطق مختلف 
قیمت  باالترین  به طوری که  است؛  متفاوت  جهان 
مربوط به بازار آمریکا، چند کشور بزرگ اروپایی 
و ژاپن است. قیمت این دارو در سایر نقاط جهان 
نیز بر اساس GDP هر کشور متفاوت است.« وی 
دو عامل اثرگذار بر قیمت داروهای جدید را پتنت 
و تعداد اندیکاسیون های دارو دانست و توضیح داد: 

»براین اساس هرچه از تاریخ آغاز اعتبار پتنت یک دارو بگذرد، قیمت آن 
دارو به تدریج افت خواهد کرد تا زمانی که اعتبار پتنت دارو کاماًل منقضی 
شود و در آن صورت قیمت دارو به یکباره افت زیادی خواهد داشت. از 
سوی دیگر هرچه تعداد اندیکاسیون های یک دارو 
بیشتر باشد، قیمت آن دارو نیز پایین تر خواهد بود 
چراکه تعداد اندیکاسیون های بیشتر به معنای بازار 
بزرگ تر برای دارو و در نتیجه فروش و سود بیشتر 
خواهد بود و به این ترتیب هزینه های سربار تولید 
کاهش خواهد یافت. به همین علت نیز است که 
نادر  بیماری های  درمان  برای  که  اُرَفن  داروهای 
هستند به علت تعداد بسیار کم بیماران، قیمت های 

بسیار باالیی دارند.«

مکانیزم قیمت گذاری داروهای برند در ایران

عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها
با رسیدن فصل زمستان آمار سرماخوردگی و آنفلوانزا باال می رود و 
خیلی از افراد خودسرانه شروع به مصرف آنتی بیوتیک می کنند که 
عوارض زیادی دارد. به گفته کارشناس بیماری های واگیر معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مصرف آنتی بیوتیک در ایران 
باالتر از استاندارد دنیا و مقاومت دارویی، نتیجه استفاده خودسرانه از 
آنتی بیوتیک ها است که به دنبال آن روند درمان طوالنی تر می شود و 
هزینه های درمان افزایش پیدا می کند. به گزارش سپید از روابط عمومی 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، حمید بختیاری افزود: »رعایت 
نکردن دوز درمانی، کامل نکردن دوره درمان از سوی بیماران، فروش 
بدون نسخه آنتی بیوتیک ها از سوی داروخانه ها، تجویز غیراصولی از 
سوی پزشکان و ... از مهم ترین چالش های مصرف آنتی بیوتیک ها 
است. این  موضوع که برای ساده ترین بیماری ها نیز به فکر مصرف 
آنتی بیوتیک هستیم، مشکلی است فرهنگی که فقط با آگاهی بخشی و 
اطالع رسانی و در درازمدت برطرف می شود.  از زمان ابتال، مصرف 
مایعات فراوان، پوشیدن لباس گرم و مناسب، استراحت کافی و 
بررسی نشانه های بالینی و مصرف داروهای تجویزی پزشک خانواده، 
مهم ترین راهکار مقابله با عفونت های حاد ویروسی تنفسی است.«

تفاوت سرماخوردگی با آنفلوانزا
این کارشناس بیماری های واگیر تأکید کرد: »مردم باید تفاوت های 
بین سرماخوردگی و آنفلوانزا و راهکارهای مقابله با آن را بدانند. ویروس، 
عامل ایجاد سرماخوردگی است و سرماخوردگی با آنتی بیوتیک درمان 
نمی شود. باید توجه کرد که مهم ترین راه انتقال ویروس های حاد 
تنفسی، انتشار از راه قطرات تنفسی است. اگر با یک فرد سرماخورده 
دست بدهیم  سپس همان دست را به چشم، دهان و یا بینی خود 
بزنیم، ویروس را به داخل بدن خود وارد کرده ایم. خارش چشم، 
آب ریزش بینی، سرفه، گرفتگی صدا، ریزش اشک، خستگی، گاهی 
تب از نشانه های سرماخوردگی است و این نشانه ها ۷ تا 10 روز 
شبیه  نیز  »آنفلوانزا  آنفلوانزا گفت:  درمورد  بختیاری  دارند.«  ادامه 
سرماخوردگی است اما نشانه های آن حادتر و شدیدتر است. ویروس 
آنفلوانزا در روزهای انتهای پاییز تا ابتدای بهار بیشتر افراد را مبتال 
می کند. ویروس های تنفسی انواع مختلفی دارند و به وسیله قطرات 
دهان و یا بینی پخش می شوند اگر شخص مبتال به آنفلوانزا عطسه 
یا سرفه کند، ویروس در هوا پخش می شود. بیشتر افراد مبتال ممکن 
است از یک روز پیش از بروز عوارض تا 5 الی ۷ روز پس از ظهور 
آنفلوانزا، بیماری را به دیگران منتقل کنند.« وی نشانه های آنفلوانزا را 
تب، سردرد، بدن درد، احساس خستگی، گلودرد و نشانه هایی مشابه 
سرماخوردگی دانست که با شدت بیشتر و به صورت ناگهانی بروز 
می کند. برخالف سرماخوردگی، افرادی که دچار آنفلوانزا شده اند 
در بیشتر موارد نمی توانند فعالیت های روزمره را انجام دهند و نیاز 
به توجه و مراقبت بیشتری دارند. آنتی بیوتیک هیچ تأثیری بر درمان 
آنفلوانزا و سرماخوردگی ندارد.بختیاری درباره واکسن آنفلوانزا نیز 
گفت: »همه افراد نیاز به تزریق این واکسن ندارند و واکسن تنها برای 
گروه هایی که عوارض بیماری در آنها شدیدتر است، توصیه می شود. 
وی ادامه داد: سالمندان، مبتالیان به بیماری های مزمن ریوی )آسم و 
برونشیت(، بیماران کلیوی، بیماران قلبی، افراد دچار نارسایی قلبی 
مزمن، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران دیابتی، بیماران مبتال به 
تاالسمی و هموفیلی، زنان باردار، کودکان 6 تا 59 ماه به ویژه کودکانی 
که در مهدکودک و در تماس با سایر کودکان هستند، کارکنان مراکز 
بهداشتی و درمانی، کارکنان مرغداری ها، شکاربانان و افرادی که با 
پرندگان در تماس هستند و بیماران دیالیزی، از گروه های پرخطری 
هستند که تزریق واکسن برای آنها ضرورت دارد.« بختیاری در پایان 
از مردم خواست که در زمان تهیه واکسن آنفلوانزا از داروخانه ها و به 
دلیل حساسیت واکسن به دما، به تأمین زنجیره سرما برای نگهداری 
واکسن )یخچال( در داروخانه همچنین حفظ زنجیره سرما برای 

واکسن در زمان انتقال به مکان تزریق توجه کنند.

اخبــار


