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    وزیر بهداشت در ژنو عنوان کرد

درمان    هزینه های  ۱۵درصدی  کاهش 
تحول طرح  اجرای  با  ایرانی ها  

برنامه  »اجرای  گفت:  ژنو  در  بهداشت  وزیر  وبدا: 
غیر  بیماری های  زمینه  در  سالمت  نظام  تحول  طرح 
تا  مرگ ومیر  میزان  درصدی   3۰ کاهش  باعث  واگیر، 
سال 2۰3۰ می شود.« سیدحسن هاشمی که برای شرکت 
به  بهداشت  جهانی  مجمع  نشست  یکمین  و  هفتاد  در 
این نشست،  در  است، ضمن سخنرانی  ژنو سفر کرده 
اظهار داشت: »اجرای طرح تحول سالمت موجب شد 
توجهی  قابل  کاهش  درمانی،  هزینه های  پرداخت  تا 

داشته و از ۵۴ به 39 درصد رسیده است.«
»مکانیسم  کرد:  تصریح  نشست  این  در  هاشمی 
جمهوری اسالمی ایران برای مدیریت بیماری های غیر 
برنامه های  بهداشت،  جهانی  سازمان  منظر  از  واگیر 
است.  شده  توصیف  عملی  و  جدید  مقرون به صرفه، 
همچنین این سازمان، ایران را به عنوان یک کشور پیشرو 
انتخاب کرده که باید پیشرفت آن در پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیر واگیر در سال 2۰1۸ به مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد گزارش شود.«          

Amanita virosa عامل  قارچ 
اخیر مسمومیت های 

سپید: ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو در اطالعیه ای با عنوان پیشگیری از مسمومیت 
Amanita virosa را  با قارچ های سمی، گونه قارچی 
عامل مسمومیت های اخیر معرفی کرد. در اطالعیه سازمان 
غذا و دارو آمده است: »با توجه به عالئم گزارش شده، قارچ 
 Amanita عامل مسمومیت هم وطنانمان از جنس و گونه
virosa است که تا حدودی به قارچ های خوراکی شباهت 
داشته و می تواند در کنار آنها در محل رویش وجود داشته 
این اطالعیه، ستاد اطالع رسانی داروها و  ادامه  باشد. در 
مقابله  و  پیشگیری  در  اهمیت  حائز  نکات  بیان  به  سموم 

پرداخته است: به شرح ذیل  قارچی  با مسمومیت های 
1- از مصرف قارچ های خودرو مخصوصًا قارچ هایی که 
در کنار تنها درختان )علی الخصوص درختان خشک شده( 
افراد  توسط  شده  جمع آوری  قارچ های  یا  و  می رویند 
عادی و یا قارچ هایی که به صورت فله ای عرضه می شوند، 
قارچ هایی را که توسط مراکز مجاز  تنها  خودداری کنید. 
و در بسته بندی های دارای مجوزهای سازمان غذا و دارو 
وزارت بهداشت، درمان و پزشکی هستند، مصرف نمایید.
2- شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع سمی تنها بر 
اساس خصوصیات ظاهری مانند شکل، رنگ، بو، قوام و 
کارشناسان  و  متخصصان  توسط  تنها  و  بوده  مشکل  مزه 
مجرب قارچ شناسی و گیاه شناسی امکان پذیر است؛ بنابراین 
به توصیه های برخی از افراد عادی در تشخیص انواع سمی 

انواع خوراکی قارچ توجه نکنید. از 
جانوران  سایر  و  پرندگان  توسط  قارچ ها  مصرف   -3
برای  قارچ  بودن  سمی  غیر  نشان دهنده  وحشی  و  اهلی 

نیست. انسان 
۴- برخی از روش ها و معیارهای سنتی مانند تغییر رنگ 
در  وجود حشرات  یا  قارچ،  با  تماس  اثر  در  نقره  قاشق 
اطراف قارچ و محل رویش قارچ معیار علمی و صحیحی 

نبودن قارچ در همه موارد نیست. برای تشخیص سمی 
زیاد  مقدار  به  و  خام  به صورت  را  قارچ ها  هرگز   -۵

نکنید. مصرف 
به گرما  مقاوم  قارچ ها  از سموم موجود در  برخی   -۶
بوده و فرآیندهای آماده سازی غذا مانند کباب کردن، آب 
پز کردن، سرخ کردن، بخارپز کردن قادر به تخریب کامل 

مواد سمی موجود در قارچ نیست.
7- در صورت بروز عالئم و نشانه های گوارشی )تهوع، 
استفراغ و اسهال( به صورت تأخیری )12-۵ ساعت پس از 
بیمار را به مرکز  مصرف خوراکی قارچ(، هرچه سریع تر 
منتقل  مسمومیت ها  و  بالینی  درمانی تخصصی سم شناسی 
تأخیری  به صورت  گوارشی  عالئم  که  مواردی  در  کنید. 
)با فاصله بیش از ۶ ساعت از مصرف قارچ( رخ دهد این 
علت  و  دارند  بیشتری  به مراتب  سمیت  قارچ ها  از  دسته 
اصلی نارسایی حاد کبدی و مرگ تعدادی از هم وطنانمان 

است. بوده  مسئله  نیز همین 
درمانی  مرکز  یک  به  مسموم  بیمار  سریع  انتقال   -۸
تخصصی مسمومیت ها امکان درمان موفقیت آمیز را افزایش 
می دهد و هرگونه تأخیر در این امر سبب افزایش احتمال 
با  بنابراین  می شود؛  بیمار  مرگ  حتی  و  درمان  شکست 
نوع  از  به ویژه  اولیه  بالینی  نشانه های  و  عالئم  مشاهده 
از  قارچ،  خوراکی  مصرف  سابقه  با  فردی  در  تأخیری 
هرگونه خوددرمانی و درمان عالمتی پرهیز نموده و بیمار 

نمایید. منتقل  بیمارستان  به  را در اسرع وقت 
9- در صورت امکان، نمونه باقی مانده قارچ مصرف شده 
توسط بیمار را برای شناسایی کادر پزشکی در بیمارستان 

باشید.« داشته  به همراه 

خبر
ازبدهیبیمههاوکاهشنقدینگیتاواقعینبودنقیمتها

بدهی بیمه ها و کاهش نقدینگی شرکت های دارویی از 
یک سو و واقعی نبودن قیمت داروها در کشور از سوی 
دیگر عمده دالیلی هستند که هموار داروسازان و شرکت های 
دارویی از آن گالیه دارند. گالیه هایی که گاه وبیگاه از سوی 
مسئولین پاسخ هایی برای آنها داده می شود. برای مثال در 
اواخر سال 9۶ بخشی از بدهی بیمه ها به این شرکت ها با 

تزریق نقدینگی از سوی دولت برطرف شد.
به گزارش سپید، نوسانات اخیر بازار ارز نگرانی هایی را 
برای تولیدکنندگان و شرکت های دارویی به همراه داشته 
است اما طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این است که 
مبلغی از محل افزایش نرخ ارز به سمت دارو هدایت شود 

تا آن نوسانات قیمت داروها را تحت تأثیر قرار ندهد.

اعطای فاینانس برای  حل مشکالت حوزه دارو
اما به راستی مشکل قیمت دارو و تأمین نقدینگی  این 
حوزه قابل حل است؟ آن طور که اکبر ترکی، عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس معتقد است با استفاده از وام هایی که 
به عنوان فاینانس و ارز در برنامه ششم و بودجه سال 97 
تخصیص داده شده می توان مشکالت حوزه دارو را رفع کرد.

ایرانی  کاالی  از  در سال حمایت  اینکه  بیان  با  وی 
باید توجه به تولید دارو و افزایش کیفیت داروهای تولید 
داخل در دستور کار قرار گیرد، می افزاید: »در حال حاضر 
حدود 7۵ داروی مصرفی کشور تولید داخل است که البته 
به طورمعمول مواد اولیه داروها وارداتی است و با انجام 
یک تا دو تغییرات در داروها به نام تولید داخل عرضه و 

به فروش می رسد.«
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه اغلب داروهای تولید داخل 
استانداردهای الزم را دارند، تأکید می کند: »خوشبختانه امروز 
صنعت داروسازی ما به کشورهایی مانند روسیه داروهایی 
را صادر می کند که از کیفیت الزم نیز برخوردار هستند.«
ترکی در خصوص علت کمبود یا نبود برخی داروها 
در کشور، معتقد است: »مسئوالن وزارت بهداشت بر این 
باورند که تغییری در روند ارائه و عرضه دارو به وجود 
نیامده و داروهای اساسی بیماران را تأمین کرده ایم اما در 
عمل آنچه در بازار دارویی کشور مشاهده می کنیم در 

برخی موارد این کمبودها احساس می شود.«

برخی به دنبال انبار کردن دارو هستند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه می دهد: »این 
کمبودها ممکن است به سبب تغییرات ارزی اخیر باشد 
ولی احتمال دارد دارو به اندازه کافی در کشور وجود داشته 
باشد اما برخی بخواهند از شرایط موجود سوءاستفاده کرده 
و داروها را به سبب تغییرات ارزی انبار کنند تا آنها را به 

مبلغ بسیار گزافی به فروش برسانند.«
ترکی تأکید می کند: »از وزارت بهداشت انتظار می رود 
نظارت مناسب را بر این امر داشته باشد تا روند تأمین داروی 
بیماران به ویژه بیماران تاالسمی با مشکل مواجه نشود.« 

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس 
دهم، با بیان اینکه تحریم ها تأثیر چندانی بر بازار دارویی 
کشور ندارد، گفت: »عمده داروهای وارداتی از کشورهای 
هند و روسیه است که به تحریم ها اعتنایی نمی کنند هرچند 
ممکن است در برخی موارد نیز محدودیت هایی ایجاد شود.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح می کند: 
»بر اساس گزارش ها کشور روسیه تمامی مارکتینگ دارویی 
هایتک خود را از ایران وارد می کند و کشورهای عربی 
مانند قطر نیز مراوداتی برای واردات داروی هایتک از ایران 
داشته اند.« وی در رابطه با کیفیت داروهای تولید داخل، 
نیز گفت: »داروهای هایتک و اغلب داروهای تولید داخل 
رقابت نزدیکی با داروهای خارجی دارد به همین دلیل 
در برنامه ششم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را 
موظف کردیم ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز 
داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را تنها به داروهای ژنریک 
اختصاص دهد و داروهایی که در طرح ژنریک وجود 

ندارند حمایت بیمه ای از آنها انجام نمی شود.«
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس 
دهم، با تأکید بر اینکه داروهای تولید داخل و خارجی 
تفاوت فاحشی با هم ندارند، تأکید می کند: »برای تحقق 
خودکفایی بهتر است نسبت به افزایش کیفیت داروهای 
داخلی اقدام کرد.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

با بیان اینکه بدهی بیمه ها به شرکت هایی دارویی نقدینگی 
و توان آنها را کاهش داده است، تصریح می کند: »با استفاده 
از وام هایی که به عنوان فاینانس و ارز در برنامه ششم و 
بودجه سال 97 تخصیص داده شود می توان مشکالت 

حوزه دارو را رفع کرد.«

شورای قیمت گذاری نیازی به افزایش قیمت 
نمی بیند

از سوی دیگر بحث قیمت  گذاری داروها نیز همواره 
بهداشت همواره  اما سیاست وزارت  اعتراضاتی داشته 
که  آن گونه  است.  بوده  قیمت ها  افزایش  از  جلوگیری 
محمدحسین قربانی، نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس می گوید: »شورای سیاست گذاری قیمت 
دارو به این نتیجه رسیده که نیاز به افزایش قیمت دارو 

وجود ندارد.«
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار دارو 
معتقد است: »بسیاری از مواد اولیه داروهای تولیدی در 
ایران وارداتی است و نوسانات ارز بر روی محصوالت 
وارداتی تأثیر دارد.« قربانی ادامه می دهد: »دولت فضای 
خوبی برای ثابت نگه داشتن ارز ایجاد کرد و برای کاالهای 
اساسی ازجمله دارو یارانه تخصیص داد و در پی این اقدام 
در مورد کاالهای اساسی همچون دارو نباید نگرانی برای 

افزایش قیمت وجود داشته باشد.«

داروهای وارداتی با ارز ٣ هزار و هشت صد 
تومانی تأمین می شوند

قربانی یادآور می شود: »ما جلسات غیرعلنی با مسئوالن 
دولتی همچون رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی 
داشتیم که در آنها مقرر شد داروهای وارداتی با ارز 3۸۰۰ 
تومانی تأمین شوند.« قربانی با بیان اینکه تحریم ها همیشه 
وجود داشته است، تصریح کرد: »روحیه خصمانه دولت 
آمریکا همیشه علیه ایران وجود داشته است، ضمن اینکه 
در شرایط کنونی دولت باید تدابیر الزم را برای رویارویی 
با این شرایط بیندیشد که بهترین تدبیر هم می تواند تأمین 

مابه التفاوت ارز باشد.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تأکید بر اینکه 
وزارت بهداشت نظارت جامع و دقیقی بر قیمت دارو دارد، 
خاطرنشان کرد: »هم اکنون این وزارتخانه نظارت دقیقی بر 
توزیع کنندگان دارو و داروخانه ها دارد و از سوی دیگر ما 
نیز در کمیسیون بهداشت مجلس نظارت  الزم بر این حوزه 
را انجام خواهیم داد.« نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس تأکید کرد: »تاکنون شورای سیاست گذاری 
قیمت دارو به این نتیجه رسیده است که نیاز به افزایش 

قیمت دارو وجود ندارد.«

																																																																														کالف	سردرگم	دارو	

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »کاهش تعداد شرکت های 
تولید و واردکننده دارو از 7 هزار به 2 هزار صحت ندارد زیرا 
تعداد شرکت های فعال کسری از این اعداد هم نیست و این رقم 

همخوانی با حجم بازار دارویی کشور ندارد.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در خصوص ضرورت ورود 
دولت در بحث واردات بخشی از داروهای حیاتی و ضروری، 
گفت: »اوالً این موضوع در حال بررسی است و مستلزم شناسایی 
نقاط ضعف و آسیب خواهد بود. ضمناً نقش وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو در درجه اول تولیت سالمت، سیاست گذاری 
امنیت و تأمین دارو و  بازار و  البته تنظیم  در حوزه سالمت و 

تجهیزات مورد نیاز است.«
وی افزود: »همه مجموعه درصددند تصدی گری ها کاهش پیدا 
ادامه  جایی  تا  سیاست ها  این  همه  که  است  بدیهی  لکن  کند، 
خواهد داشت که نافی هدف و مأموریت اصلی یعنی تأمین امنیت 
دارو و تجهیزات پزشکی نباشد و چنانچه در نقاطی خالف این 
مشاهده شود وظیفه ذاتی سازمان، ورود مستقیم به این حوزه ها 
خواهد بود.« جهانپور با تأکید بر نهایت استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی در خصوص واردات دارو، اضافه کرد: »همه دغدغه ها 
و سیاست ها الجرم باید در راستای تأمین همان هدف و مأموریت 
اصلی و محوری که تأمین امنیت و تنظیم بازار دارو و تجهیزات 

پزشکی است، باشد.«
جهانپور ادامه داد: »در این رابطه سازمان غذا و دارو تا حد 
ممکن از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین داروها کمافی السابق 
استفاده می کند، ولی این کارنامه و توان گذشته و امروز بخش 
خصوصی و شرکت های عامل هست که حد یقف این موضوع 

را تعیین خواهد کرد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه در خصوص مطلبی مبنی 
بر اینکه در طی 2 سال گذشته میزان فعالیت 7۰۰۰ شرکت فعال 

در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم پرداخت مطالبات 
و مشکالت دیگر به 2۰۰۰ شرکت کاهش پیدا کرده است، گفت: 
»این اعداد صدق نمی کند و همخوانی با حجم بازار دارویی کشور 

ندارد و احتماالً به درستی منعکس نشده است.«

گردش مالی ۵/۶ میلیارد دالری دارو و تجهیزات پزشکی
وی اضافه کرد: »مجموع شرکت های تولیدی و وارداتی فعال 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به کسری از این اعداد هم 
نرسیده و اساساً بازار حداکثر ۵/۶ میلیارد دالری دارو و تجهیزات 
این تعداد شرکت را نداشته و  پزشکی کشور، ظرفیت فعالیت 
نخواهد داشت.« جهانپور با بیان اینکه مشکل نقدینگی و مطالبات 

معوقه بخش خصوصی امری واقعی است و مسلماً این موضوع 
بر کارکرد این بخش تأثیر نامطلوبی داشته است، افزود: »حمایت 
جدی و مستقیم دولت از این حوزه ضروری و اجتناب ناپذیر است.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »متأسفانه در حال 
حاضر جای تأمین منابع مالی با ابزارها و روش های نوین و مرسوم 
دنیا از قبیل الین های اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تقریباً خالی است و لزوماً با 
روش های متداول خریدوفروش نمی توان چرخه حیات اقتصادی 
بنگاه ها و روند تعالی آنها را انتظار داشت و این موضوع راهکارهایی 

متفاوت با آنچه بوده است می طلبد.«
جهانپور در پایان با اشاره به پیشنهاد ارائه وام های بدون بهره 
از صندوق توسعه ملی به صنعت دارویی کشور جهت ارتقای 
تکنولوژی و بهره گیری از فناوری روز دنیا در صنعت دارو عنوان 
کرد: »فراهم کردن شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور موضوع قابل توجهی 
است ولی در حال حاضر و با شرایط فعلی، صنعت داروسازی 
کشور رغبت چندانی به استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه 

نشان نمی دهد.«
وی اضافه کرد: »ازاین رو استفاده از منابع ارزی با بازپرداخت 
ارزی برای تولیدکنندگانی که عمده محصوالت خود را در داخل 
کشور عرضه می کنند به علت اماواگرهای موجود جاذبه باالیی 
ندارد و اگر قرار بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت 
تقویت و ارتقای خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی باشد، 
این مهم نیازمند نگاه ویژه و علی حده، تعریف شرایط بازپرداخت 
متناسب با وضعیت صنعت دارو و تجهیزات و... خواهد بود و 
سازمان غذا و دارو از هرگونه اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای 

اسالمی و بخش های مرتبط با این امر، قطعاً استقبال خواهد کرد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو

کاهش تعداد شرکت های فعال حوزه دارو صحت ندارد


