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 سپید: دو روز پیش از عزیمت ایرج حریرچی به سفر 
حج، آخرین نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت در 
مردادماه هم روز گذشته در ساختمان ستاد این وزارتخانه 
برگزار شد. ماجرای سوءقصد به پزشکان در نجف آباد و 
تهران، ضرورت به کارگیری کارتخوان در مطب پزشکان، 
آخرین وضعیت بازار دارویی کشور، ممنوعیت تبلیغ 
کاالهای آسیب رسان به سالمت و مصداق این کاالها 
ازجمله موضوعاتی بودند که در این نشست خبری از 
سوی خبرنگاران مطرح شد و حریرچی به بیان موضع 

وزارتخانه متبوعش درمورد آنها پرداخت.

ماجرای سوءقصد به پزشکان در تهران و 
نجف آباد

معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مشترک 
روزنامه سپید و رادیو سالمت درباره ماجرای ضرب و 
شتم پزشکان و اتفاق اخیری که برای دو پزشک در تهران 
و نجف آبد رخ داد، گفت: »خشونت به هر نحو مورد 
نکوهش بوده و محکوم است و متاسفانه آمار خشونت 
در کشور هم کم نیست. بنابراین خشونت از هر نوعی 
خصوصا اگر برای کادر درمان باشد، محکوم است. البته 
پزشکان هم در این زمینه آموزش دیده اند و می دانند که 
این حوزه چنین مشکالتی را به دنبال دارد اما خدمت به 

مردم را انتخاب کرده اند.«
محیط های  در  خشونت  اینکه  بیان  با  حریرچی 
بیمارستانی در تمام دنیا کمی از متوسط جامعه بیشتر است، 
گفت: »باید توجه کرد که پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان 
و ... جزو مردم هستند و مسائل فردی، خانوادگی و مالی 
دارند. خانواده هایشان هم با این مسائل مواجه اند. تاکید 
می کنم که دو مورد اخیری که در این باره اتفاق افتاده 
۱۰۰ درصد غیر مرتبط با حرفه پزشکی و بهداشت و 
درمان بوده است. یکی از این اتفاقات به دلیل مسائل 
مالی بوده که البته به پزشک هم ربطی نداشته و یکی هم 
به دلیل اختالفات درون خانوادگی بوده است. البته ما از 
رسانه ها و خود این افراد هم گالیه داریم که این موضوع 
را به وزارت بهداشت یا بحث پزشکی ربط می دهند.« 

برای الزام به نصب کارتخوان در مطب ها مستند 
قانونی وجود ندارد

ایرج حریرچی درباره ضرورت و لزوم وجود کارتخوان  
در مطب  پزشکان، گفت: »من به عنوان یک پزشک نه 
به عنوان معاون وزارتخانه، خجالت می کشم که تهیه 
کارتخوان که کار بسیار آسانی است در بعضی از مطب ها 
تامین نشده است. درباره اینکه وجود کارتخوان در مطب ها 
قانونی است یا خیر باید گفت که این کار از نظر اخالقی 
و تسهیالت برای مردم مهم است، اما الزام و قانونی برای 
این کار از طرف وزارتخانه وجود ندارد. درخواست و 
توصیه ما از نظر اخالقی این است که کارتخوان را در 
مطب های خود داشته باشند. برای الزامی و قانونی کردن 
این کار، مستند از یک قانون مصوب از طرف مجلس باید 
وجود داشته باشد تا بتوان این کار را قانونی و الزامی کرد. 
البته پرداخت مالیات موضوعی مستقل است. اما پزشکان 
می توانند طبق قانون از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و 

هم می توانند استفاده نکنند.«

آخرین وضعیت کمبود و احتکار در حوزه دارو
بحث  درباره  ادامه  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کمبودهای دارویی و مباحثی مبنی بر احتکار در حوزه 

دارو گفت: »موضع ما این نیست که به هیچ وجه کمبود 
دارو نداریم. ایران هم به طور متوسط مانند سایر کشورهای 
اروپای غربی یا آمریکا یک تا دو درصد کمبود اقالم دارویی 
دارد. ما در مقطعی از زمان ۳۰۰ تا ۳۵۰ قلم دارویی کمبود 
داشتیم، اما در چند ماهه اخیر به دلیل نوسانات ارزی ۴۰، 
۵۰ قلم کمبود دارو آن هم در مورد داروهای خارجی 
داشتیم. درباره احتکار هم باید گفت که احتکار به موارد 
به  از شرکت های دارویی  اندک وجود دارد و بعضی 
دلیل مشکالت نقدی و مطالبات خود، دارو را دیر توزیع 
می کنند که در این شرایط، چنین برخوردهایی نامناسب و 
غیراخالقی است. مردم نیز در این شرایط بیشتر از نیازشان 
دارو تهیه کرده اند. این موضوع یا توسط خود مردم انجام 
شده یا پزشکان بیشتر از نیاز بیمار دارو تجویز کرده اند.«

هزینه ای که داروهای سرپایی تحمیل می کنند
حریرچی با بیان اینکه هزینه داروهای سرپایی ۱.۳۵ 
تا ۱.۵۷ درصد از کل تولید ناخالصی ملی را تشکیل داده، 
گفت: »هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی 
توسط مرکز آمار در سال ۹۴، ۱۸ هزار و ۵۴۴ میلیارد 
تومان و به ترتیب در سال ۹۵ و ۹۶، ۲۱ هزار و ۸۰۰ و 
۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعالم شده است.  ۳۰.۳ 
درصد در سال ۹۳ و ۳۱ درصد در سال ۹۴ صرف دارو 
و ملزومات مصرفی شده است که از این میان، ۲۷.۳ 
درصد در سال ۹۳ و ۲۷ درصد در سال ۹۴ فقط صرف 

هزینه های دارو شده است.«
وی با اشاره به اینکه هزینه هایی که مردم از نظر ریالی 
صرف خرید دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی کردند، 
گفت: »در سال های ۹۳ و ۹۴ مبلغ ۹هزار و ۳۰۱ میلیارد 
تومان و ۱۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان هزینه هایی است 
که مردم صرف خرید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
کرده اند. مابقی هزینه ها توسط بیمه یا منابع دولتی پرداخت 
شده است. به عبارت دیگر هر ایرانی در سال۹۳، ۱۱۷ 
هزار تومان و در سال ۹۴ مبلغ ۱۳۴ هزار تومان از جیب 

برای خرید داروی سرپایی پرداخت کرده است.«
این  »مقایسه  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
شاخص های کشور از لحاظ سهم هزینه دارو و ملزومات 
مصرفی پزشکی از تولید ناخالص ملی و نیز سرانه مالی یا 
دالر بین المللی در مقایسه با کشورهای با درآمد اقتصادی 
متوسط به باال که شرایط مالی مشابه با ما دارند و حتی 
کشورهای با درآمد اقتصادی باال نشان دهنده هزینه باالی 
دارو بیشتر از حد متوسط در کشور ماست. برای تعادل سازی، 
ضرورت صرفه جویی بر هزینه های دارو و تکیه بر تولید 

ملی دارو از سیاست های ماست.«

 مکمل، دارو نیست
حریرچی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان 
اینکه مکمل، دارو نیست، گفت: »به دلیل بازاریابی بسیاری 
از شرکت های دارویی به تازگی مکمل ها هم وارد نسخ 
پزشکان می شوند. در صورتی که مصرف مکمل و مولتی 
ویتامین غیر ضروری است. حتی در چند سال گذشته 
تا ۷۰۰ میلیون دالر واردات مکمل به ایران را داشتیم که 
ما آن را تا ۱۵۰ میلیون دالر کاهش دادیم و هیچ گونه 
مکمل آمریکایی را وارد نمی کنیم. همچنین ۵۰۰ میلیارد 

تولید ملی مکمل را داریم.«
وی افزود: »در عین حال مکمل توسط سازمان غذا 
و دارو قیمت گذاری نمی شود؛ چرا که دارو نیست و 
در بعضی از موارد مکمل های خاص مانند ویتامین D و 

قطره آهن عمدتا رایگان عرضه می شوند و در بقیه موارد 
مصرف مکمل ها به جز مکمل های بیماری های نادر را 

توصیه نمی کنیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: »متاسفانه 
مکمل ها مانند دارو عرضه می شوند و گران هستند. همچنین 
میزان امالح و ویتامین هایشان چندین برابر نیاز یک فرد 
به ویتامین است. معموال پزشکان نیز مکمل ها را بیش از 
نیاز بیمار تجویز می کنند. توصیه ما این است که اگر مردم 
در تغذیه از نظر تنوع و کامل بودن توجه کنند، نیازی به 

مصرف مکمل نیست.«

نامه های رئیس جمهور به وزرا
داروها،  قیمتگذاری  نحوه  درباره  حریرچی  ایرج 
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی که به آنها ارز 
دولتی اختصاص می یابد، گفت: به طور شفاف می گوییم 
که در این زمینه آقای رئیس جمهور دو نامه نوشتند؛ یکی 
به کل وزرا و یکی هم به وزارت بهداشت. بر همین اساس 
قیمت داروها و تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز 
دریافت می کنند، بر اساس ارز دریافتی و توسط سازمان 
غذا و دارو اعالم شود. حتی اجازه نمی دهیم که یک 
درصد در این قیمت ها تغییر ایجاد شود. در حال حاضر 
دولت ۳.۵ میلیارد دالر از منابع ممتاز و در دسترسش را 
به بهداشت و درمان اختصاص داده است. بنابراین قرار 
نیست ما دالر را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه دهیم و مردم 
با قیمت بیشتر دارو را تحویل بگیرند. این اقدام شبیه به 
یک شوخی است و نه تنها با آن برخورد می کنیم، بلکه 
اگر ما هم کوتاهی کنیم، دستگاه های نظارتی با ما برخورد 

خواهند کرد.«
حریرچی افزود: »در حوزه دارو ۲۵۵ میلیون و ۳۳۴ 
هزار و ۱۱۵ دالر، در زمینه مواد اولیه داروها ۱۳۷ میلیون 
و ۶۳۳ هزار دالر، در زمینه بسته بندی و ملحقات دارو ۲۵ 
میلیون و ۸۱ هزار دالر و در حوزه تجهیزات پزشکی و 
ملزومات مصرفی ۴۱۲ میلیون و ۴۳۵ هزار دالر تا هجدهم 
مرداد ماه گشایش اعتبار شده است. ما همه این ارقام را 
به ریز بررسی می کنیم و حتی از یک دالر و یک سنت 

هم نمی گذریم.«

لزوم تبعیت تامین اجتماعی از سیاستگذاری های 
قانونی وزارت بهداشت

حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی 
در ساختار و جایگاه بیمه ها با توجه به تغییرات صورت 
گرفته در وزارت رفاه، گفت: »تغییر و تحوالت اخیری که 
رخ داده هیچ ارتباطی به بیمه سالمت و تامین اجتماعی 
ندارد. موضع ما از قبل مشخص بوده و اکنون هم تغییری 
نکرده است. وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت 
باید سیاستگذاری و تامین بسته را در اختیار داشته باشد. 
بر همین اساس بیمه سالمت و شورای عالی بیمه طبق 
موازین قانونی به وزارت بهداشت انتقال یافتند.  بر همین 
اساس بخش درمانی و بیمه تامین اجتماعی با توجه به 
گستردگی و تاثیری که در سالمت افراد تحت پوشش 
و اداره مراکز درمانی دارند، مورد تاکید ما هستند و الزم 
است از سیاستگذاری هایی که اختیارش طبق قانون به ما 
داده شده، تبعیت کند.« وی همچنین گفت: »در این روزها 
عده ای در فضای مجازی درباره کنش ها و واکنش هایی که 
انجام شده، خیال پردازی می کنند. تاکید می کنم که دولت 
در همه امور یکپارچه بوده و مانند یک ید واحد است و 
وزارت بهداشت هم ارتباط خوبی با سایر وزارتخانه ها 

داشته و دارد. بنابراین حرف هایی که گفته می شود در 
شأن دولت نیست.«

اعالم اسامی کاالهای آسیب رسان به سالمت
معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره 
مصوبه کاالهای آسیب رسان سالمت نیز گفت: »لیست 
کاالهای آسیب رسان در اسفند ماه سال گذشته به صورت 
علنی اعالم شد و موضوع جدیدی نیست. بر خالف 
مسائلی که درباره این لیست مطرح شده، در آن حرفی 
از آسیب رسان بودن سوهان قم، گز اصفهان و ... نبوده 
است. باید توجه کرد که از نظر ما غذاهای پر شکر و 
پر نمک مضرند، اما این موضوع به این معنی نیست که 

تولید آنها ممنوع است.«
وی افزود: »بحث کاالهای آسیب رسان به سالمت 
دو جنبه دارد؛ یکی اینکه تبلیغ آنها ممنوع است و دوم 
اینکه طبق قانون وزارت بهداشت می تواند برای این کاالها 
عوارض وضع کند. به عنوان مثال هدفگیری ما این بوده که 
مصرف روغن های ترانس را به صفر برسانیم و این اقدام 

را بر اساس اختیارات قانونی انجام می دهیم.«
حریرچی برخی از این کاالها را اعالم کرد و گفت: 
رسان  آسیب  کاالهای  بهداشت  وزارت  لیست  »طبق 
عبارتند از فرآورده های گوشتی و غذاهای آماده شامل 
سوسیس، کالباس، ژامبون، کباب کوبیده و لقمه صنعتی و 
صنفی، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس، کالباس 
و ژامبون صنعتی و صنفی، غذاهای آماده مصرف شامل 
ساالد الویه، سمبوسه، فالفل که با روش غوطه وری در 
روغن آماده شده اند،  انواع پنیرهای خامه ای، فرآورده های 
شیرین و نوشیدنی ها، انواع نوشابه های گازدار با قند یا 
بدون قند و نوشابه های انرژی زا به استثنای نوشیدنی 
مالت بدون شکر افزوده، فرآورده های یخی خوراکی، 
انواع نوشیدنی های میوه ای با محتوای آبمیوه ۲۵ درصد 
و کمتر، انواع شربت های میوه ای و غیر میوه ای و انواع 
پودر نوشیدنی های فوری همچنین سایر اقالم خوراکی 
شامل انواع روغن های مصرفی خانوار و روغن سرخ 
کردنی، مارگارین یا کره گیاهی، انواع سس های پرچرب با 
چربی بیش از ۳۰ درصد، انواع فرآورده های سرخ شده در 
روغن مانند چیپس سیب زمینی، انواع فرآورده های حجیم 
شده بر پایه ذرت، انواع دسرهای پرچرب، فرآورده های 
کاکائو، محصوالت دخانی، فرآورده های آرایشی و رنگی 
پوست و مو، انواع فرآورده های برنزه کننده پوست، انواع 
فرآورده های الغر کننده موضعی و داروهایی با احتمال 

سوء مصرف جزو این لیست هستند.«
وی افزود: »در عین حال باید توجه کرد که تبلیغ این 
کاالها ممنوع است و ما رایزنی های متعددی را در این 
باره با سازمان صدا و سیما انجام می دهیم و خوشبختانه 
تغییرات قابل توجهی رخ داده است. عالوه بر این در موارد 
تخلف از اهرم های قانونی الزم هم برای انواع رسانه ها 
استفاده می شود. طبق قانون بند ج ماده ۷ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه ای کشور هر گونه تبلیغ خدمات 
و کاالهای آسیب رسان به سالمت بر اساس تشخیص 
و اعالم وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد از 
سوی همه رسانه ها ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴۸ 
قانون الحاق ۲، هر گونه تولید، واردات و عرضه کاالها 
و خدمات آسیب رسان به سالمت تحت عنوان عوارض 
سالمت است و طبق قانون حداکثر تا ۱۰ درصد عوارض 
برای این کاالها در یک کارگروه تخصصی با مسئولیت 

وزارت بهداشت تعیین و ابالغ خواهد شد.«

نسخه نویسی باید مبتنی بر 
ذخایر دارویی باشد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان  اینکه ارز مورد نیاز 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی 
تامین خواهد شد از افتتاح کارخانه بزرگ و مجهز داروسازی در 

سمنان در هفته دولت خبر داد.
احمد همتی در مورد اخباری مبنی بر کاهش ذخایر تجهیزات علوم 
آزمایشگاهی و ابراز نگرانی از احتمال تعطیلی مراکز دیالیز خیریه و 
خصوصی گفت: »هم اکنون در پی اعمال تحریم ها شرایط ویژه ای در 
حوزه سالمت ایجاد شده که همه هم در جریان آن قرار دارند و همین 
عاملی شده که بحث ارز را در کشور با چالش مواجه کنند و راه برای 
برون رفت از این مشکل هم اتحاد مسئوالن فعال در قوای سه گانه است.« 
نماینده مردم سمنان درمجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »البته پزشکان 
و پیراپزشکان هم باید در این شرایط دست به دست هم دهند و تا جایی 
که امکان دارد هم میزان مصرف را کاهش دهند و هم پیش بینی ارزی 
داشته باشند، کما اینکه وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس 
نیز از ماه ها قبل به منظور انجام هماهنگی های الزم برای تامین ارز مورد 
نیاز این بخش در شرایط تحریم، جلساتی را برگزار کردند.« وی در بیان 
راهکارهای ارائه شده در این جلسات یادآورشد: »قرار بر این شده که 
بدهی دولت به وزارت بهداشت در قالب بهره مندی از ارز حاصل از 
صادرات پتروشیمی، نفت و گاز دریافت شود تا در پی آن بتوانند ارز 
مورد نیاز را به حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی تزریق کنند.« 
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »هم اکنون ۹۷ درصد 
داروی مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شود و 
در شرایط کنونی کارخانجات تولید دارو طبق روال گذشته مشغول 
فعالیت هستند، کما اینکه در سمنان کارخانه بزرگ و مجهز داروسازی 

پاتک شیمی نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد.« 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، با تاکید 
بر اینکه نباید از طریق رسانه ها اخبار نگران کننده منتشر شود، بیان کرد: 
»همه افراد مرتبط با حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از مسئوالن تا 
پزشکان، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید خود را با وضعیت موجود 
تطبیق دهند و تهمیداتی بیندیشند تا طرحی که دشمن برای ما دارد 
که قطعا هم روی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تمرکز خواهد کرد، 
به نتیجه نرسد تا به دنبال آن مردم با مشکل مواجه شوند و قطعا با 
پیش بینی هایی که از سوی مسئوالن صورت گرفته، هیچ اختاللی در 

روند تامین داروی مورد نیاز بیماران ایجاد نخواهد شد.«

تخصیص ارز دولتی به بسته بندی 
دارو رانت محسوب می شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه مخالف واردات 
دارو به صورت فله ای است از تخصیص ارز به بسته بندی داروهای 

وارداتی در کشور تحت عنوان رانت یاد کرد.
محمد حسین قربانی در مورد عدم تخصیص ارز دولتی به دو حوزه 
بسته بندی دارو و اقالم دارویی که مشابه داخلی دارند، گفت: »هم اکنون 
قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، چرا که وقتی یک 
کاالی خاص در داخل تولید می شود، نیازی به واردات آن وجود 
ندارد و نباید برای آن سوبسید پرداخت کنیم.« نماینده مردم آستانه 
اشرفیه در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »وقتی شعار می دهیم که 
حوزه سالمت در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی پیشگام است باید این 
محوریت را مالک قرار داد، بنابراین این امکان وجود ندارد که برای 
تولید دارو سرمایه گذاری کرده و از ظرفیت نیروهای جوان و نخبه 
داخلی استفاده کنیم و به ارائه تسهیالت ارزان قیمت به تولیدکنندگان 
داخلی بپردازیم، اما از محصوالتی که تولید کرده اند خریداری نکنیم یا 
در کنار آن واردات کاالی مشابه را هم داشته باشیم، چرا که عقل سلیم 
این موضوع را نمی پذیرد و در هیچ کجا از دنیا هم به این صورت اقدام 
نمی شود.« وی اظهار کرد: »نمی دانم چرا برخی با قطع واردات کاالهای 
مشابه یا ارز دولتی منافعشان به خطر می افتد و هیاهو برپا می کنند! ضمن 
اینکه ما در شرایط کنونی باید تمام تالش خود را برای ارتقای کیفیت 
کاالهای تولید داخلی بکار بگیریم و تولیدکنندگان را موظف کنیم که 
بر اساس استانداردهای بین المللی به تولید محصول بپردازند تا بتوانیم 

ذائقه مردم را به استفاده از تولیدات داخلی تغییر دهیم.« 
قربانی خاطرنشان کرد: »بی تردید ارتقای کیفیت دارو و تجهیزات 
پزشکی از حساسیت باالیی برخوردار است، چرا که این رویکرد 
باعث می شود تا تنها به استفاده از محصوالت داخلی بیندیشیم و 
شرایطی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آوریم که بتوانند در بازار 
جهانی رقابت کنند.« وی یادآورشد: »البته در مورد کیفیت تجهیزات 
پزشکی باید به این مهم توجه شود که تولید تجهیزات هایتک تنها 
در اختیار تعداد محدودی از کشورهای برتر دنیا قرار دارد و نمی توان 
انتظار داشت که تولیدکنندگان داخلی تجهیزات هایتک هم تولید کنند 
و ادعا کرد که قادر به ساخت دستگاه ام آر آی یا تجهیزات هایتک 
هستیم، بنابراین در شرایط کنونی تنها می توانیم از ظرفیتی که برای 

تولید دارو یا برخی تجهیزات پزشکی وجود دارد، بهره ببریم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، در مورد 
عدم تخصیص ارز دولتی به حوزه بسته بندی دارو تصریح کرد: »بنده 
صددرصد مخالف این رویه هستم که دارو را به صورت فله وارد 
کشور کنیم و به بسته بندی آن بپردازیم، چرا که قطعا دزدی بوده و 
یک نوع رانت محسوب می شود، از سوی دیگر اگر دارویی که به 
صورت فله وارد می شود در داخل تولید نشده و مشابه داخلی ندارد 
باید با تخصیص ارز شرایط واردات آن را با همان برندی که دارد، 

فراهم کنیم تا از کیفیت آن اطمینان داشته باشیم.«

خانه ملت

هرنوع خشونت به خصوص دربرابر کادر درمان محکوم است

شماره ۱۲۷۵ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
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