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خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت مجلس  با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز و برگشت تحریم ها تاثیر مضاعفی بر روند واردات تجهیزات 
پزشکی دارد، تخصیص دالر 4200 تومانی از سوی دولت را تنها راه نجات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دانست.

ذبیح اهلل نیکفر در پی جلسه ای که با مسئوالن حوزه غذا و دارو در کمیسیون بهداشت داشتند، در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار 
دارو گفت:  »شرکت های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی از دولت انتظار کمک و مساعدت دارند تا بتوانند روی پای خود بایستند، کما 

اینکه این شرکت ها مطالباتی دارند که هنوز به آنها پرداخت نشده است و دغدغه بروزرسانی این بخش را دارند.«
نماینده مردم الهیجان درمجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »اگر دولت هزینه هایی که در زمینه واردات کاالهایی که نیاز زیادی به آنها وجود 
ندارد را از لیست واردات حذف کند، می توان مبالغی که از این بخش صرفه جویی می شود را در جهت تامین مواد اولیه مورد نیازتولیدکنندگان 
دارو هزینه کرد.« وی خاطرنشان کرد: »بی تردید به دلیل خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها باید همه کمک کنند تا بیمارانی که 

داروهای مورد نیاز آنها از خارج وارد می شود، آسیب جدی نبینند و زندگی آنها به خطر نیفتد.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی نیز قطعا نوسانات نرخ ارز بر قیمت این کاالها تاثیر 
خواهد گذاشت، تاکید کرد: »البته اگر دولت با تخصیص همان دالر 4200 تومان که برای این موارد تعیین کرده است به تامین منابع مالی 

مورد نیاز این بخش کمک کند، از سوی دیگر از تولیدکنندگان داخلی که در این حوزه 
فعالیت دارند، حمایت کند، با تقویت تولیدات آنها می توان بدون نگرانی نیاز موجود در 

کشور را برطرف کرد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد تاثیر مضاعف نوسانات نرخ ارز 
بر آزمایشگاه هایی که ناچار شده اند در سال جدید به دلیل مشکالت مالی وسایل مورد 
نیاز خود را به صورت دست دوم تهیه کنند تصریح کرد: »اگر واردات این بخش به موقع 
صورت نگیرد، قطعا تمام بخش های فعال در حوزه سالمت آسیب خواهند دید و بعد از 
این نمی توان مطالبات آنها را نیز پرداخت کرد که این موضوع بر تولید و عرضه کاالها اثر 

گذاشته، همچنین بر نحوه ارائه خدمات این بخش ها هم اثرگذار خواهد بود.«

ایسنا: وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اتخاذ تصمیماتی درباره خروج دارو از لیست کاالهای 
اساسی کشور اظهار کرد: »ما هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در طول یکی دو سال گذشته اتخاذ شده، نداریم.«

سید حسن هاشمی درباره برخی اخبار مبنی بر خروج دارو از لیست کاالهای اساسی،  اظهار کرد: »اخبار منتشر شده در این باره شایعه 
است و نباید به آنها توجه شود، ما هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در یکی  دوسال گذشته اتفاق افتاده نداریم.« وی با تاکید بر اینکه 

برنامه ای نیز برای خروج دارو از لیست کاالهای اساسی نداریم، افزود: »مردم مطمئن باشند فعال مهمترین کار وزارت بهداشت توجه به دارو، 
تجهیزات پزشکی و مراقبت از افزایش قیمت در این زمینه است.« هاشمی در ادامه درباره وضعیت داروهای بیماری های خاص از جمله 
تاالسمی با تاکید بر اینکه هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد، خاطرنشان کرد: »در این زمینه دارو به اندازه کافی وجود دارد. ما نیز 
در وزارت بهداشت در حال رصد وضعیت هستیم و بیماران نگرانی در این زمینه نداشته باشند. همچنین معاون اجتماعی وزارت بهداشت 

با انجمن بیماری های خاص دائما جلسه دارد و اگر موضوعی در این زمینه مطرح باشد، حتما بررسی می شود.«
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بازگشت تحریم های آمریکا در حوزه دارو با تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا 
نمی تواند برای ما مشکلی ایجاد کند، گفت: »اگر به شرایط قبل باز گردیم یعنی تحریم های سازمان ملل باز گردد، حتما این موضوع می تواند 

مشکالتی برای ما ایجاد کند، با این وجود باید آمادگی داشته باشیم که اگر آن شرایط 
اتفاق افتاد حداقل در بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی برای مردم پیش نیاید. 

در حال حاضر در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم.« 
هاشمی درباره ایجاد مشکل برای بیماران تاالسمی به دلیل استفاده از داروی بی کیفیت 
تاالسمی طی یک سال گذشته، با رد این موضوع، خاطرنشان کرد: »اگر ادعایی در این 
زمینه مطرح می شود باید مدارک اثبات آن نیز ارائه شود.« وی با اشاره به وجود رقابت 
میان شرکت های مختلف به ویژه شرکت های چند ملیتی در زمینه داروهای بیماری های 
خاص، گفت: »مردم باید بدانند که داروهایی که در بازار وجود دارد از فیلترهای بسیار 
سختی عبور می کند و اگر یک انجمن علمی در این خصوص تردیدی دارد، حتما پیش از 

رسانه ای کردن آن موضوع را به اطالع ما برساند تا بررسی کنیم.«

عضو کمیسیون بهداشت با تاکید بر نوسانات نرخ ارز مطرح کرد

تخصیص دالر دولتی تنها روزنه امید
وزیر بهداشت با تاکید بر رصد بازار دارویی کشور عنوان کرد

بیماران نگران نباشند

در نشست خبری ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی اعالم شد

واردات مکمل های آمریکایی ممنوع شد
علی اکبر ابراهیمی

مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های  
سازمان غذا و دارو از ممنوعیت واردات مکمل های غذایی 

آمریکایی به کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار سپید، مهناز خانوی در نشست 
خبری ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی که 
ظهر دیروز در سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: »از 
یکشنبه هفته گذشته واردات کلیه فرآورده های مکمل که در 
کشور آمریکا تولید می شوند، به کشور ممنوع شده است؛ 
بنابراین ازاین پس این فرآورده ها دیگر در ایران قابل ثبت 
نیستند و فرآورده هایی که پیش ازاین ثبت شده و مجوز 
ورود دارند فقط تا پایان سال 97 اجازه واردات خواهند 
داشت.«وی افزود: »باید توجه کرد که کل فرآورده هایی 
که از آمریکا وارد کشور می شوند در حوزه مکمل های 
با  بودند  شرکت   30 از  فرآورده   300 حدود  تغذیه ای 
بررسی های انجام شده مشخص شده این فرآورده ها در 
اروپا نیز تولید می شوند و برخی از آنها جزو فرآورده های 
تولید داخلی نیز هستند؛ بنابراین آنهایی که تولید داخلی 
دارند، وارد لیست 40 تایی شدند و سایر مکمل ها نیز از 

منابع اروپایی تأمین خواهند شد.«

60 درصد مکمل ها
تولید داخل هستند

خانوی درباره میزان مصرف مکمل در کشور گفت: 
داخل  تولید  مکمل های  مصرف  میزان  عددی  نظر  »از 
در کشور حدود ۶0 درصد است که مردم قیمتی کمتر 
از 20 درصد هزینه مشابه خارجی  را می پردازند؛ یعنی 
مردم ۶0 درصد مصرف مکمل مصرفی خود را با کمتر 
از 20 درصد هزینه تأمین می کنند. امیدواریم این میزان 

در کشور افزایش یابد.«
مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های 
سازمان غذا و دارو با اشاره به مصرف مکمل های ورزشی 
و  تولید  استاندارد  فضاهای  از  خارج  فضاهایی  در  که 
یا به صورت قاچاق وارد می شوند، گفت: »متأسفانه این 
فرآورده ها در فضاهای کارگاهی و زیرپله ای تولید می شوند، 
اما در بسته بندی های بسیار شکیل در سطح عرضه، توزیع 
می شوند. البته ما تا حدی می توانیم با نظارت در سطح 
عرضه، آنها را کنترل کنیم، اما کار اصلی بر عهده مردم 
است. مردم باید حتمًا بر برچسب های زردرنگی که روی 
مکمل های خارجی نصب می شوند، دقت کنند و بدانند اگر 
مکملی برچسب اصالت ندارد، نباید آن را مصرف کنند. 
متأسفانه این فراورده ها را بعضًا در باشگاه های ورزش 
می فروشند، اما باید بدانیم این فراورده ها حاوی ترکیبات 

مضر بوده و آسیب زا هستند.«
وی با بیان اینکه گروه مخاطب این مکمل ها، گروه 
جوان و آینده ساز کشور است، افزود:  »مکمل های ورزشی 
مجاز در داروخانه ها وجود دارند؛ بنابراین تهیه و تأمین 
مکمل ها باید از طریق داروخانه انجام شود. باید توجه کرد 
که فراورده های فاقد مجوز به هیچ عنوان مصرف نشوند، 
سازمان غذا و دارو با بسیاری از نهادهای مرتبط با این 
حوزه همکاری دارد و امکان شناسایی این فراورده ها وجود 
خواهد داشت. باید بدانیم حتی ممکن است در بسیاری 
غیرمجاز  شرایط  در  اما  نباشد،  تقلبی  مکمل  موارد،  از 
نگهداری می شود. در این صورت این مکمل در بهترین 
حالت بی اثر است، اما گاهی تبدیل به ترکیبات مضری 

شده که می تواند آسیب زا باشد.«

خانوی با بیان اینکه طبق برنامه های سازمان غذا و دارو 
نیز برچسب گذاری می شوند،  تولید داخل  فرآورده های 
گفت:  »در حال حاضر فرآورده های تولید داخل دارای 
سیب سبز سالمت و کد 1۶ رقمی هستند.« وی با بیان 
اینکه یکی از گروه های هدف مکمل های ورزشی، جوانان 
هستند، گفت: »در حوزه فرآورده ها و مکمل های داخلی، 
سازمان غذا و دارو از زمان تأسیس کارخانه تولید و یا 
واردات ماده اولیه، تهیه فرموالسیون و عرضه نظارت هایش 
را انجام می دهد. خوشبختانه اکثر مکمل های تولید داخل در 
کشور با باالترین کیفیت و قابل رقابت با نوع خارجی بوده 
و قطعًا چیزی از فرآورده های مشابه خارجی کم ندارند.«

در  فنی  نظارت  نام  به  راه اندازی واحدی  از  خانوی 
سازمان غذا و دارو برای تولیدات داخلی خبر داد و گفت:  
»این واحد نظارت هایش را از طریق نمونه برداری از سطح 
عرضه انجام می دهد. همچنین روی لیبلینگ، موارد درج 
شده بر روی مکمل و تطابق آنها با آنچه در مجوز آمده 
است، انجام می شود.« وی تأکید کرد: »چنانچه فرآورده 
تولید داخلی در این حوزه داشته باشیم که از نظر کیفیت 
باشد، مجوز ورود فرآورده مشابه آن  و کمیت مناسب 
به را به صورت واردات نخواهیم داد. در حال حاضر 40 
فرآورده داریم و ازآنجاکه نمونه داخلی این محصوالت 
از نظر کیفت و کمیت باال است، اجازه واردات ندارند 
اضافه  لیست  این  به  نیز  دیگر  فرآورده   20 به زودی  و 

خواهند شد.«

نباید انتظار بیمه شدن 
مکمل ها را داشت

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار سپید درباره پوشش 
بیمه ای مکمل های بیماران گفت: »پوشش بیمه ای برای 
فرآورده ای اعمال می شود که در فهرست داروهای رسمی 
کشور قرار داشته باشد. کمیته ای در سازمان غذا و دارو 

می کند  بررسی  هزینه-اثربخشی  نظر  از  که  دارد  وجود 
وارد  دارویی کشور  فهرست  به  را  آن  باشد  نیاز  اگر  و 
می کند. تاکنون هیچ مکملی در فهرست دارویی کشور 
وارد نشده، زیرا مکمل ها به بهبود کمک می کنند؛ بنابراین 
برای پیشگیری، درمان و تشخیص بیماری مکملی نداریم 

و نمی توان انتظاری برای بیمه شدن آنها داشت.«
این مقام مسئول در پاسخ به سؤال دیگری درباره امکان 
فروش مکمل های خارجی بدون برچسب اصالت گفت:  
»فرآورده و مکمل خارجی بدون برچسب طبق قانون نباید 
در داروخانه وجود داشته باشد؛ زیرا قاچاق است و اگر 
چنین محصولی در داروخانه دیده شود، آن داروخانه باید 
پاسخگو باشد.« وی درباره نظارت بر فروش مکمل ها در 
باشگاه ها و فروشگاه های ورزشی گفت: »وزارت بهداشت 
در حیطه داروخانه ها می تواند به تنهایی وارد شود، اما در 
صنوف دیگر نمی تواند به صورت واحد ورود داشته باشد 
مگر اینکه با صنف مربوطه همکاری داشته باشد. وزارت 
بهداشت اعالم کرده چنانچه فروش مکمل های ورزشی 
صورت  قانون  طبق  باید  باشد،  غیرمجاز  محل های  در 
بگیرد و سازمان تعزیرات ورود کرده و با کمک صنف، 

برخورد می کند.«
مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های 
سازمان غذا و دارو تأکید کرد:  »در چرخه توزیع مکمل های 
تغذیه ای ورزشی و غیره به هیچ عنوان فروشگاه ورزشی، 
باشگاه و یا عطاری دیده نشده و شرکت پخش کننده فقط 
باید این محصوالت را به داروخانه ها بفروشد؛ در غیر این 

صورت اقدامی غیرقانونی انجام داده است.«
خانوی در پاسخ به سؤالی درباره میزان قاچاق در حوزه 
مکمل ها گفت: »برآورد تخمینی ما از مجموع اطالعات 
سازمان غذا و دارو و اتحادیه واردکنندگان این فرآورده ها 
این  واردات  نسبت  از  درصد   12 حدود  که  است  این 
فرآورده ها از سطح عرضه به عنوان فرآورده قاچاق است، 

البته این آمار رسمی نیست.« وی افزود: »در سال گذشته 
سازمان غذا و دارو به ارزش ۶ میلیارد تومان فرآورده 
قاچاق اعم از فرآورده های مکمل و یا فرآورده های گیاهی 
را در سطح عرضه جمع آوری کرد. باید توجه کرد که 
حجم ریالی بازار مکمل ها 1300 میلیارد ریال است که 

از این میان ۵00 تا ۶00 میلیاردش تولید داخل است.«

وجود ترکیبات غیرمجاز 
در مکمل های ورزشی

تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و  رئیس سندیکای 
از  استفاده  به  نسبت  نشست  این  در  نیز  ایران  غذایی 
ترکیبات غیرمجاز در مکمل های ورزشی هشدار داد. عباس 
کبریایی زاده گفت: »مخاطب این قبیل مکمل ها نوجوانان و 
جوانان در سن رشد هستند و مکمل های ورزشی یکی از 
حوزه های بسیار نابسامان در عرصه مکمل های رژیمی و 
غذایی است که ما به شدت از وضعیت موجود گالیه داریم.«

کشور  در  ورزشی  مکمل های  »متأسفانه  افزود:  وی 
به صورت نامطمئن در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد 
قبیل  این  به  شیمیایی  ترکیبات  کردن  اضافه  درحالی که 
افزود:  وی  می شود.«  فرد  به  آسیب  باعث  مکمل ها 
»درخواست ما از وزارت بهداشت این است که نظارت 
بیشتری بر روی عرضه مکمل های ورزشی داشته باشد 
زیرا برخی از مکمل ها فریبنده بوده و دارای افزودنی های 

غیرمجاز هستند.«
کبریایی زاده با اشاره به ضرورت مصرف مکمل های 
غذایی گفت: »با توجه به افزایش جمعیت سالمند کشور 
افراد جامعه رو  از  این گروه  نیاز به مصرف مکمل در 
به عنوان  کودکان  و  نوزادان  همچنین  است.  افزایش  به 
گروه های هدف برای مصرف مکمل ها هستند؛ بنابراین 
زنان در دوره های حاملگی و یائسگی نیز به مصرف مکمل 
بیش ازپیش نیاز پیدا می کنند.« وی اضافه کردد: »ثابت شده 

برای  طبیعی  امالح  و  ویتامینه  دارای  فرآورده ای  وقتی 
بیماران مبتال به بیماری های مزمن استفاده می شود روند 

بهبود بیماری بهتر پاسخ می دهد.«
رئیس ششمین همایش مکمل های رژیمی و غذایی 
توسعه  برای  بهداشت  وزارت  اقدامات  به  اشاره  با 
زیرساخت های تولید مکمل در داخل و حفاظت از سالمت 
بیماران افزود: »ما باید تالش کنیم که صنایع تولید مکمل 
در کشور به سمت صادرات محوری و کسب بازارهای 
منطقه سوق داده شود.« به گفته وی در چند سال گذشته 
30 درصد نیاز به مکمل ها در کشور از تولیدات داخلی 
تأمین می شد که تالش می کنیم سهم بیشتری از مکمل های 

مصرفی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد.

محصوالت فاقد مجوز 
مورد تأیید نیستند

در بخش دیگری از این نشست هدایت حسینی، رئیس 
انستیتو تحقیقات تغذیه  کشور و دبیر علمی همایش در 
سخنانی گفت: »این سمینار با هدف ایجاد بستری مناسب 
برای اطالع  از آخرین دستاوردهای علمی در این حوزه 
برگزار می شود. با توجه به ضرورت سالمت مکمل ها و با 
توجه به افزایش سرانه مصرف آنها که تحت تأثیر عواملی 
چون تغییر سبک زندگی،  تغییر عادات زندگی،   پیشگیری 
از بیماری هایی غیرواگیر که 7۵ درصد بار بیماری ها را 
به خود اختصاص می دهد و ... بوده ست، این همایش 

را برگزار می کنیم.«
وی با بیان اینکه موضوع همایش امسال کنترل کیفیت 
و پایش کارایی مکمل های غذایی است، گفت: »محورهای 
این همایش شامل نظارت بر مقررات کنترل کیفی مکمل ها، 
بهبود کیفیت، راه های جدید و کم هزینه کنترل   راه های 
کیفیت مکمل ها، اصول و مبانی منطقی مصرف مکمل ها، 
تداخالت دارویی و غذایی در مکمل ها و پایش سالمت 
مکمل ها در چرخه توزیع، تولید و مصرف است. در کنار 
آن یک سمپوزیم به عنوان پایش سالمت مکمل ها نیز برگزار 
می شود و مباحثی در خصوص دوپینگ و سوءمصرف 

مکمل ها ارائه خواهد شد.« 
حوزه  در  معضالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  حسینی 
مکمل های ورزشی بحث قاچاق آنها است، گفت: »این 
موضوع می تواند به سالمت مصرف کنندگان آسیب برساند. 
امیدواریم بتوانیم طی این همایش راه حلی برای پیشگیری 

از این موضوع ارائه دهیم.«
وی در پاسخ به سؤالی درباره مکمل های سنتی مانند 
سبوس و سالمت آنها گفت: »قطعًا در حوزه مکمل ها آنچه 
مجوز سازمان غذا و دارو را ندارد، مورد تأیید نیست؛ 
بنابراین باید توجه کرد به عنوان مثال درباره سبوس اگر 
این فرآورده به صورت خام استفاده شود ضررش بیش از 
زمانی است که آن را مصرف نکنیم. چراکه سبوس حتمًا 
باید تخمیر شده و فرآوری شده مصرف شود؛ بنابراین هر 
مکمل غذایی که تحت نظارت وزارت بهداشت باشد، 

تأیید شده است.« 
وی افز.و: » البته امروزه در صنایع غذایی و نان توصیه 
به مصرف سبوس می شود زیرا دو عامل کاهش تحرکت 
و کاهش میزان فیبر مصرفی در این سال ها ایجاد شده و 

سبوس فرآوری شده جایگزین خوبی برای فیبر است.«
و  غذایی  مکمل های  همایش  ششمین  است  گفتنی 
تهران  المپیک  هتل  در  تا 31 خرداد 97  از 29  رژیمی 

برگزار خواهد شد.


