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سرنوشت صنعت نساجی در انتظار داروسازی
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران با انتقاد از روند فعلی 
قیمت گذاری داروها گفت: »با این روند سرنوشت صنعت نساجی 
برای داروسازی نیز تکرار خواهد شد و صنعتی که با خون دل در 
سال های بعد از انقالب به یکی از افتخارات کشور تبدیل شده، 

نابود خواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، محمدرضا شانه ساز با اشاره به 
روند قیمت گذاری داروها اظهار داشت: »کارخانه ای که دائم درگیر 
مسائل پرداختی بانک، مالیات و ... است، چگونه می تواند در بحث 
توسعه سرمایه گذاری قابل توجهی داشته باشد تا محصول خوبی را 
تولید و صادر کند.« وی افزود: »دارو در کنار اینکه اهمیت ویژه ای 
در سالمت مردم دارد، یک کاالی اقتصادی و کارخانه داروسازی 
یک بنگاه اقتصادی محسوب می شود؛ در نتیجه نمی توان آیتم های 
اقتصادی آن را جدا کرد.« شانه ساز گفت: »باید دید در دنیا مارژین 
و قیمت گذاری دارو به چه صورت و در ایران چگونه است، قرار 
نیست کمبود بودجه سازمان های بیمه گر را کارخانه های داروسازی 
پرداخت کنند، زیرا این موضوع به تولید آسیب می رساند؛ حال همه 
می گویند چرا صادرات دارو از کشور کم است که در جواب باید 
گفت همین نوع نگاه ها است که میزان صادرات دارو را کم می کند.«
داشت:  اظهار  تهران  داروسازان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
»کارخانه ای که دائم درگیر مسائل پرداختی بانک، مالیات و ... 
است، چگونه می تواند در GMP سرمایه گذاری قابل توجهی 
از  یکی  مورد  این  کند؛  را صادر  تا محصول خود  باشد  داشته 
موضوعات مهم ارز است که مسئولین باید توجه ویژه ای به این 

موضوع داشته باشند.«

پـروتـز مفصـل کمیـاب شـد
دبیر علمی پنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین 
به کاهش جراحی  اشاره  با  آذربایجان  ارتوپدی شاخه  سمینار 
تعویض مفصل در بیمارستان های دولتی، گفت: »پروتز مفصل 

کمیاب شده است.«
به گزارش سپید، علیرضا صادق پور در افتتاحیه پنجمین کنگره 
منطقه شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان 
در تبریز، اظهار داشت: »در این کنگره جدیدترین دستاوردهای 
علمی در حوزه هایی همچون شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی، 
مفصل ران و زانو و ارتوپدی اطفال و شانه مورد بحث و گفتگو 
قرار می گیرد.« وی افزود: »حوادث و شکستگی ها می تواند از 
دالیل آسیب به مفصل زانو و لگن باشد ولی مهم ترین و بیشترین 
مشکلی که سبب نیاز بیمار به تعویض مفصل می شود آرتروزها 

است که از سن میانسالی تا کهنسالی افراد را گرفتار می کند.«
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: »تهیه وسایلی 
همچون پروتز مفصل، چندان تحت پوشش بیمه نیست و نحوه 
تهیه آن نیز امروز با مشکل مواجه شده است چراکه اصوالً این 
برابر شده است  پروتزها خارجی بوده و قیمت آن حدود دو 
البته وزارت بهداشت همان قیمت های قبلی را اعالم کرده ولی 
شرکت های تجهیزات پزشکی در این زمینه دچار مشکل شده اند.« 
صادق پور از کمیاب شدن پروتز مفصل خبر داد و گفت: »تعداد 
عمل های مربوطه نیز در این زمینه در مراکز دولتی خیلی کم 
انجام می شود.« وی  اورژانسی  برای جراحی های  شده و فقط 
افزود: »با اجرای طرح تحول سالمت، طی ۴ سال گذشته عمل 
تعویض مفصل افزایش یافت ولی با کاهش منابع این طرح و 
اکنون با افزایش دالر آمار این عمل کاهش یافته و افرادی که 
البته  انجام می شود.  برایشان  بیشتر آن عمل  تمکن مالی دارند 
وسایل مربوط به شکستگی ها و اورژانس به دلیل اینکه بیشتر در 

داخل تولید می شود مشکلی در توزیع و ارائه آن وجود ندارد.«

داروی گیاهی ایرانی صرع در راه بازار
مخترع داروی گیاهی صرع گفت: »این دارو در حال گذراندن 
مرحله بالینی است و پیش بینی می شود بعد از کار آزمایی های 

بالینی تا اوایل سال آینده به تولید انبوه برسد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، رضا مظلوم فارسی باف با بیان این 
مطلب افزود: »این دارو مرحله حیوانی خود را با موفقیت کامل سپری 
کرده و روزهای پایانی تست بالینی خود را پشت سر می گذارد.« وی 
با اشاره به اینکه آزمایش بالینی این دارو در یکی از بیمارستان های 
تهران تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال 
انجام است، گفت: »داروی گیاهی ایرانی صرع در صورت همکاری 
مسئوالن و پس از گذراندن تست بالینی تا اوایل سال آینده به مرحله 
تولید خواهد رسید.« فارسی باف ادامه داد: »این داروی بر روی 200 
موش سوری نر آزمایش شده که همه آنها پاسخ کامل به درمان 
داده اند و پس از دریافت کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تست بالینی آغاز شده که در حال حاضر مراحل پایانی خود 
را می گذارند.« وی با اشاره به اینکه این دارو هیچ مشابه داخلی و 
خارجی ندارد، گفت: »پژوهشگران ایرانی با تمام توان در تالش 

هستند تا خدمات مطلوبی به بیماران صرع ارائه دهند.« 
مخترع داروی گیاهی صرع مهم ترین ویژگی این دارو را غیرسمی 
بودن آن اعالم کرد و گفت: »مصرف داروی شیمیایی برای کنترل 
این بیماری دارای عوارضی بر روی قسمت های بدن مانند کلیه و 
کبد است، اما پیش بینی می شود این دارو، عوارض خاصی نداشته 
باشد.« فارسی باف با اشاره به اینکه مصرف این دارو مدت زمان 
دوران نقاهت این بیماری کاهش خواهد داد، اظهار داشت: »در 
شرایط فعلی بیماران باید تا پایان عمر از داروهای شیمیایی استفاده 
کنند، اما این داروی جدید، زمان مصرف دارو را محدود می کند و 
پس از سپری شدن مرحله بالینی می توان مدت زمان دقیق مصرف 

دارو را اعالم کرد.«

اخبــار عضو انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران:

عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران بااشاره به تبعات 
قطع ناگهانی واردات داروهای خارجی، گفت: »با این کار 
بازاری را در کشور ایجاد می کنیم که شبیه به بازار خودرو 

است و جان بیماران به خطر می افتد.«
به گزارش سپید به نقل از ایلنا، حسین فودازی در رابطه 
با نگرانی بیماران سرطانی و پزشکان آنها برای استفاده از 
داروهای شیمی درمانی تولید داخل گفت: »وزارت بهداشت 
اعالم می کند که هیچ مشکلی در رابطه با دارو وجود ندارد، 
اما مسئله این است که حتی بیشتر از 90 درصد از برخی 
داروها در داخل تولید شده و اغلب داروها دیگر وارد 
اینکه  نمی شود.«وی افزود: »داروی شیمی درمانی برای 
سندیت استفاده را کسب کند، باید مطالعات آزمایشگاهی 
را طی کند. در اینکه آیا این مطالعات آزمایشگاهی برای 
داروهای شیمیایی تولید داخل انجام گرفته یا خیر، تردید 
وجود دارد. مطالعات آزمایشگاهی باید در مراکز دانشگاه ها 
با کمک انجمن های علمی درگیر با سرطان صورت گیرد و 
در واقع مجوزهای الزم را بعد از طی این مطالعات کسب 

کنند، مطالعاتی که اثربخشی دارو را مشخص می کند.«

دارو اثر نکند بیمار می میرد
عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران تصریح کرد: 
»داروی سرطان با داروی سرماخوردگی متفاوت است. 
داروی سرماخوردگی حتی اگر اثر نکند، فرد پس از یک 
هفته رو به بهبود می رود، اما داروی سرطان به این صورت 
نیست، اگر اثر نکند فرد می میرد و اگر عوارض آن زیاد 
باشد، عارضه ایجاد می کند؛ بنابراین تولید این دست داروها 
با داروهای معمولی در تمام دنیا متفاوت است و به همین 
خاطر این داروها گران هستند، چراکه تولید آنها هزینه بر 
است.« فودازی خاطرنشان کرد: »سیستم R&D تحقیق 
و توسعه داروهای شیمی درمانی در کل دنیا هزینه  زیادی 
می برد تا دارویی تولید شود که نوعی سم اثربخشی ضد 
سرطانی داشته باشد و هم زمان از عارضه  کمی هم برخوردار 
باشد.« وی گفت: »همه انجمن های داخل کشور در حوزه 
درمان عالقه دارند که یک داروی باکیفیت ایرانی در بازار 

وجود داشته باشد و تولید شود، چراکه ارز بیهوده نباید از 
کشور خارج شود. در این تردیدی نیست، اما یک پزشک 
به این فکر می کند که باید در رابطه با بیماران طوری رفتار 
کند که گویی خانواده اش هستند، برای همین پزشک به 
دنبال داروی باکیفیت است و همیشه برای پزشکان در 

خصوص بیماران این مسئله مدنظر است.«

پزشکان تردید دارند
عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران خاطرنشان 
کرد: »نمی توانیم کیفیت تمام داروهای داخل کشور را 
زیر سؤال ببریم، اما در رابطه با داروهای شیمی درمانی 
در مورد اینکه مطالعات بالینی را طی کرده اند یا خیر 
پزشکان تردید دارند. اینکه چطور می شود که یک شبه 
همه داروهای شیمی درمانی همگی با هم تولید شوند، 
مورد تردید است.« فودازی با اشاره به اینکه دارویی 

که هدفمند و تکنولوژیک باشد، حداقل دو تا سه 
سال دوره آزمایشی آن طول می کشد، افزود: »داروی 
باکیفیت ایرانی را حمایت می کنیم، ولی تولید آن بدون 
بررسی و طی مراحل آزمایشگاهی نباید انجام گیرد. 
باید رقابت در بازار دارو به وجود بیاید و همچنین 
امکان اینکه یک چهارم بازار در دست داروهای برند 
باشد تا بتوانیم اثربخشی داروها را با هم مقایسه کنیم. 
پزشکان به راحتی می توانند، این کار را انجام دهند. 
مسئوالن می توانند پوشش بیمه ای داروهای خارجی 
را کاهش دهند، اما اینکه ناگهان جلوی واردات آن 
گرفته شود، درست نیست.« عضو انجمن رادیوتراپی 
انکولوژی ایران گفت: »با این کار بازاری را در کشور 
ایجاد می کنیم که شبیه به بازار خودرو است و جان 
بیماران به خطر می افتد. در پزشکی اثرات بدتری 
وجود دارد. در این رابطه شدیداً بازار سیاه به وجود 

آمده است و دارویی که در حالت عادی یک میلیون 
و نیم بوده است، در حال حاضر با قیمت سه یا چهار 
برابری خرید و فروش می شود، آن هم در ناصرخسرو؛ 
یعنی این دارو اکنون سه تا چهار برابر قیمتی است که 
پیش از این دولت با دالر آزاد وارد می کرده است.«

فودازی در پایان گفت: »برای داروها دو نوع مطالعه 
وجود دارد؛ اول اینکه دارو از جنبه عوارض و بعد 
اثربخشی مطالعه و آزمایش می شود، یعنی اگر عارضه 
داشته باشد اثربخشی پس از آن اهمیت دارد. این 
داروهای  می برد.  زمان  دو سال  تا  ماه  مطالعات ۶ 
سرطانی نیز باید با مطالعه بالینی در مراکز دانشگاهی 
و به این صورت که رایگان مورد مطالعه قرار گیرند، 
بررسی می شد که اطالع درستی در این خصوص داده 
نشده است و به همین خاطر پزشکان برای مصرف 

و تجویز آن برای بیماران شک دارند.«

بازار دارو را شبیه بازارخودرو نکنیم

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »در حال حاضر 80 درصد داروهای 
شیمی درمانی و داروهای مورد نیاز در داخل تولید می شود و در مواردی 
که دارو تولید داخلی دارد حداکثر تا ده درصد بازار قابل واگذاری به 

داروهای خارجی و برند خواهد بود.«
به گزارش سپید به نقل از برنا، کیانوش جهانپور با اشاره به صحبت 
وزیر بهداشت مبنی بر کمبود دارو و تجهیزات بعد از آبان ماه اظهار 
داشت: »منظور وزیر بهداشت کمبود دارو و تجهیزات بعد از آبان ماه 
نبود بلکه این حرف به معنای لزوم آمادگی بیشتر وزارت بهداشت برای 
تأمین مصارف دارویی و پزشکی بعد از آبان ماه بود. بدین معنا که بعد از 
آبان ماه شرایط دشوارتر خواهد بود و  این دشواری شرایط آمادگی بیشتر 
تیم مدیریتی و عملیاتی برای مواجه با شرایط سخت تر آماده باشند.« وی 
در خصوص تفاوت داروی خارجی و تولید داخل گفت: »تا زمانی که 
داروی داخلی به حد کیفیت و استاندارد داروی خارجی نرسد، مجوز تولید 
داده نخواهد شد و حتماً باید از نظر استاندارد و تأثیرگذاری با داروهای 
خارجی به یک میزان برسد تا مجوز تولید به آنها داده شود. هر دارویی 
که تولید می شود تحت مطالعات هم عرضی، بالینی و زیستی قرار گرفته 
است و توسط گروه هایی که آنها را مورد آزمایش قرار داده اند و  تأیید 

شده است، تولید می شود.«
افزود:  ادامه  در  جهانپور 
»به هیچ عنوان بازار را به سمت داروی 
خارجی سوق نخواهیم داد. با توجه به 
تمام اقدامات و سیاست های صورت 
گرفته، بعد از این به  مرور زمان سهم 
عمده بازار را داروهای ایرانی تشکیل 
خواهند داد و در حال حاضر هم حدود 
80 درصد داروهای شیمی درمانی و 
داروهای مورد نیاز در داخل تولید 
می شود و قطعاً در مواردی که دارو، 

تولید مشابه داخلی دارد و حداکثر تا ده درصد بازار قابل واگذاری به 
داروهای خارجی و برند خواهد بود.« سخنگوی سازمان غذا و دارو در 
خصوص تجویز داروهای خارجی توسط پزشکان و اصرار آنها به بیماران 
به استفاده از داروی خارجی گفت: »هیچ قانون و قاعده ای مبنی بر الزام 
استفاده از یک داروی خاص وجود ندارد و هیچ بیماری اجباری برای 
استفاده از داروی خارجی ندارد. دکتر تنها دارو را به بیمار تجویز می کند و 

اجبار بیمار به استفاده از داروی خارجی 
نوعی تخلف محسوب می شود.« وی 
در خصوص تمهیدات الزم اندیشیده 
شده برای مواجه با شرایط سخت بعد از 
آبان ماه گفت: »با پیگیری های صورت 
گرفته حدود 3.5 میلیارد دالر از سوی 
دولت برای واردات مواد اولیه دارویی 
و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده 
است که بیش از 1 میلیارد دالر آن تأمین 
و تخصیص داده شده است و گشایش 
اعتبار انجام شده است.« جهانپور تأکید 
کرد: »انتظار می رود در هفته های آتی با سرعت بیشتری این گشایش صورت 
پذیرد و شرکت هایی که درگیر موضوع مواد اولیه یا دارو یا تجهیزات 
پزشکی هستند، برای ذخیره سازی اقدام کنند و در ادامه انتظار می رود 
که هم زمان  دولت و سازمان های بیمه گر  برای تسویه بخش زیادی از 
مطالبات و معوقات  شرکت های دارویی اقدام کنند و با این کار نقدینگی 

الزم برای تحرک الزم بخش دارو را تأمین کنند.«

راسخ،  حمیدرضا  سپید،  گزارش  به 
اقتصاد داروی  استاد گروه مدیریت و 
علوم  دانشگاه  داروسازي  دانشکده 
پزشکي شهید بهشتي، در نامه اي خطاب 
به رئیس جمهوری، درباره مشکالت و 
چشم انداز نگران کننده وضعیت صنایع 
دارویي نکاتي را مطرح کرد. در این نامه 
خطاب به دکتر حسن روحاني آمده است: 
صنعت دارویي ایران در ماه هاي اخیر و 
براي اولین بار پس از انقالب شکوهمند 
اسالمي، به وضعیت بي سابقه اي از بحران 

رسیده است و با چالش هاي جدي در ادامه مسیر خدمت رساني به مردم 
عزیز کشورمان روبه رو شده است، به طوري که تأمین نیاز هاي دارویي کشور 

براي آنها دشوار شده است؛
به عنوان مثال خط تولید آمپول شرکت کارخانجات داروپخش در ماه هاي 
اخیر به علت مشکالت مالي و عدم تأمین مواد اولیه براي اولین بار پس از 
انقالب متوقف شد. همچنین کارخانه باختر بیوشیمي کرمانشاه که عمده ترین 
تولیدکننده داروهاي ضدویروس کشور بود نیز از اواخر خردادماه به طور کامل 

تعطیل شد. عالوه بر این، پیش بیني شده 
است به علت عدم تأمین مواد پلیمري 
شرکت هاي خارجي، خطوط تولید سرم 
داخل کشور در اواخر پاییز متوقف شده 
انواع  درمان  براي  تأمین سرم کشور  و 
بیماري ها و اعمال جراحي با مشکل جدي 
مواجه شوند. موارد مطرح شده تنها نمونه و 
مصداقي از مشکالت موجود بوده و بیم آن 
مي رود که شرایط سخت و طاقت فرساي 
کنوني به زودي شالوده تأمین دارو در کشور 
را از هم بگسلد. لذا با توجه به نظرسنجي 
از کارگزاراني که در طي دوران ۴0 ساله انقالب مشغول خدمت به مردم 
عزیزمان در عرصه دارو بوده اند، به حضرت عالي عرض مي گردد که در 
صورت عدم اتخاذ تصمیم مناسب و فوري، بخش عمده اي از تولیدات صنعت 
دارویي کشور در پاییز امسال به طور کامل متوقف شده و مردم کشورمان با 
چالش هاي بسیار جدي درماني مواجه خواهند شد. بدین وسیله استدعا دارد 
با تشکیل کمیته اي تحت نظارت مستقیم حضرت عالی و با حضور نمایندگان 
تام االختیار وزارتخانه هاي بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایي 

و همچنین نمایندگان بانک مرکزي، اتاق بازرگاني، سندیکاي تولیدکنندگان 
داروهاي انساني و سندیکاي تولیدکنندگان مواد اولیه نسبت به اخذ تصمیم 

الزم االجرا درباره بندهاي پیشنهادي ذیل دستور به اجرا فرمایید:
 دستور پذیرش اوراق بهادار دولتي توسط سازمان هاي مالیاتي، گمرکي 

و بیمه ها بابت تأدیه بدهي هاي شرکت هاي تولیدي دارو
 تهیه لیست داروهاي ضروري که تولید داخل بوده و نیاز به تأمین فوري 
ارز خواهند داشت، جهت اقدام به تخصیص ارز مورد نظر تا نهایتاً پایان 

تیرماه از طریق بانک مرکزي
 دستور استمهال در بازپرداخت بدهي هاي بانک هاي دولتي از طریق 
اعطاي دوره تنفس یک ساله به تولیدکنندگان داخلي دارو و مواد مؤثره دارویي 

براي بازپرداخت اقساط وام
 اصالح فوري قیمت داروهاي ضروري که تولید داخل دارند

 تأمین ارز مورد نیاز براي ایجاد دپوي استراتژیک داروهاي وارداتي
بدیهي است عدم ارائه راه حل و اقدام عاجل براي حل مشکالت مذکور 
قطعاً کمر خمیده تأمین کنندگان دارو را خواهد شکست و زنجیره تأمین 
دارو در کشور با معضالت اساسي مواجه خواهد شد که عالوه بر از بین  
رفتن زحمات چندین دهه احیای صنعت داروسازي کشور، در پاییز سال 

جاري دچار بحران کمبود دارو خواهیم شد. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

80  درصد داروهای شیمی درمانی در داخل تولید می شود

نامه اي به رئيس جمهور درباره چشم انداز صنایع دارویی

کمـرخمیـده تـامیـن کننـدگان دارو


