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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: »متأسفانه برخی شرکت های 
داخلی تجهیزات و اقالم دارویی خود را به بهانه تحریم ها چند برابر 
قیمت مشابه خارجی به مراکز درمانی به فروش می رسانند که این 

امر در شرایط حاضر صحیح نیست.«
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نشست با خبرنگاران 
عنوان کرد: »گاهی وضع قوانین به ضرر مردم تمام می شود؛ حقوق 
نجومی و قانون سقف ویزیت بیمار در ساعت به ضرر مردم است. 
شورای پول و اعتبار برای حقوق پزشکان و جراحان سقف تعیین 
کرد و در بخش دولتی برای حقوق بیش از 7 میلیون تومان 30 درصد 

مالیات کسر می شود.« 
وی اظهار کرد: »جای تأسف دارد که با برخی تصمیمات به جای 
اینکه ریشه حقوق نجومی در جای دیگر قطع شود به بخش درمانی 

کشیده شود و موجب این شود که پزشکان 
در مناطق محروم خدمت نکرده و در نهایت 
دود این قانون به چشم بیماران برود.« مهرام 
افزود: »در درمانگاه های سرپایی متقاضی 
به  منجر  بوده و محدودیت ویزیت  زیاد 
نارضایتی بیماران می شود چراکه بر اساس 
قانون تصویب شده، پزشکان باید هر 20 
دقیقه یک بیمار ویزیت کنند، بر این اساس 
هر پزشک طی 4 ساعت تنها می تواند 9 بیمار 
ویزیت کند که باید اذعان کرد تصویب قانون 

سقف ویزیت بیمار، موجب متضرر شدن مردم شده است.« رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین با اشاره 
به اینکه مردم اصرار به مصرف داروهای خارجی دارند، اظهار کرد: 

»من خودم داروی ایرانی استفاده می کنم و 
هیچ تفاوتی بین داروهای ایرانی و خارجی 
نمی بینم. ولی گاهی مشاهده می شود که 
برخی پزشکان داروی خارجی تجویز کرده 
و مردم نیز می پندارند که داروی خارجی 

مؤثرتر از داروی تولید داخل است.«
مهرام تصریح کرد: »اگر داروی تاریخ 
گذشته در داروخانه ای عرضه شود داروخانه 
پلمب و پرونده برای دادستانی ارسال خواهد 
شد و از مردم تقاضا داریم داروخانه های 
گران فروش و محتکر را به معاونت غذا و دارو معرفی کنند؛ همچنین 
اگر احتکار دارو گزارش شود دارو کشف و در اختیار مراکز درمانی 

قرار خواهد گرفت.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

برخیشرکتهادارووتجهیزاتراباچندبرابرقیمتمیفروشند

دبیر انجمن داروسازان ایران با هشدار درباره وقوع بحران مالی در صنعت داروسازی

قیمتداروهایزیاندهبایداصالحشود
علی اکبر ابراهیمی 

 

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: 
اصالح  دارو  و  غذا  سازمان  »اگر 
را  داخل  تولید  داروهای  قیمت 
خود  کار  دستور  در  زودتر  هرچه 
قرار ندهد، شرکت های داروسازی 
دچار بحران مالی شده و بازار دارویی 
کشور دو دستی به واردکنندگان تقدیم 

خواهد شد.«
سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن 
گفت وگو  در  ایران  داروسازان 
داشت:  اظهار  سپید،  خبرنگار  با 
دارو  تولیدکنندگان  »گالیه های 
آن  از  نشان  صنعت  این  فعاالن  و 
دارد که خطوط تولید شرکت های 
داروسازی با نوسان قیمت مواد اولیه 
دارویی و نیز مواد بسته بندی مواجه 
اند و این موضوع، مشکالت  شده 
متعددی را در خصوص قیمت تمام 
شده محصوالت ایجاد کرده و شرکت 
های داروسازی را تحت فشار قرار 

داده است.«
وی افزود: »فرمول های اقتصادی 
بیانگر این اصل است که حیات و 

بقای خطوط تولید در گرو تأمین هزینه 
تمام شده تولید است و اگر قیمت ها به 
گونه ای باشد که بنگاه ها نتوانند هزینه 
ها را جبران کنند، قطعا خطوط تولید با 

بحران مواجه خواهند شد.«

سازمانغذاوداروحاضربهپذیرش
واقعیتهایاقتصادینیست

به گفته سجادی، شرکت های داروسازی، 
بنگاه هایی هستند که ناچار هستند هزینه های 
خود را از طریق درآمدهای تعریف شده 
تأمین کنند و در صورتی که هزینه مولفه های 

تولید افزایش پیدا کند، گریزی جز اصالح 
قیمت ندارند ولی متاسفانه سازمان غذا و 
دارو به بهانه حمایت از مصرف کننده، حاضر 

به پذیرش این واقعیت اقتصادی نیست.
دبیر انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: 
»نباید کتمان کنیم که شرکت های داروسازی 
اولیه  مواد  تأمین  در  محدودیت هایی  با 
مواجه شده اند و این محدودیت ها منجر 
به افزایش هزینه تمام شده تولید داروهای 
مورد نیاز مردم شده است. ضمن اینکه هزینه 
مواد مصرفی برای بسته بندی داروها نیز 
کرده  پیدا  افزایش  به صورت چشمگیری 

است؛ بنابراین باید محلی برای تأمین این 
هزینه ها در نظر گرفته شود، خصوصًا اینکه 
شرکت های داروسازی مدتی است که به 
پرداخت های مطالبات خود،  تأخیر  دلیل 
شدیداً تحت فشار هستند و این موضوع 

نقدینگی شرکت ها را بلعیده است.«
سجادی افزود: »اگر سازمان غذا و دارو، 
اصالح قیمت داروهای تولید داخل را هرچه 
زودتر در دستور کار خود قرار ندهد، شرکت 
های داروسازی یکی پس از دیگری دچار 
بحران مالی شده و خطوط تولید، قدرت 
خود را برای تأمین به موقع نیاز بازار از 

دست خواهند داد و اینجا است که بازار 
تقدیم  واردکنندگان  به  دستی  دو  کشور 

خواهد شد.«
وی ادامه داد: »متاسفانه با استمرار شرایط 
فعلی، عده ای که به چرخه واردات متصل 
این آب  از  شده اند، شروع به ماهیگیری 
گل آلود کرده و کسری خطوط تولید را 
بهانه ای برای باز شدن درهای واردات دارو 

به کشور می کنند.«
به گفته سجادی، عدم اصالح قیمت های 
داروهای تولید داخل، این قابلیت را دارد که 
تبدیل به اهرم فشار بر مدیران سازمان غذا 

و دارو شود تا سیاست های انبساطی 
برای واردات دارو در پیش بگیرند.

عدماصالحقیمتهاموجب
رانتمیشود

دبیر انجمن داروسازان ایران تأکید 
کرد: »به نظر می رسد عدم اصالح 
قیمت ها، دیر یا زود، سبب رانت زایی 
برای واردکنندگان دارو می شود و این 
کشورمان  داروسازی  صنعت  برای 
رنج آور است که شاهد تعطیل شدن 
خطوط تولید و رونق یافتن واردات 
داروهایی شود که خودمان تا دیروز 

قادر به تولید آنها بودیم.«
بازار  »البته  کرد:  تأکید  سجادی 
دارویی دنیا بسیار گسترده است و هر 
روز فرموالسیون های جدید عرضه 
می شود که گریزی از واردات آنها 
با  نباید  کس  هیچ  و  ندارد  وجود 
واردات داروهایی که در کشورمان 
ندارد،  وجود  آنها  تولید  امکان 
این  موضوع  ولی  کند.  مخالفت 
است که اگر پیش نیازهای خطوط 
واقع  در  نگیریم،  نظر  در  را  تولید 
دستاوردهای چند دهه اخیر صنعت 
داروسازی کشورمان را خودمان به حراج 
گذاشته ایم و به زودی مجبور می شویم 
ساده ترین داروها را نیز از خارج کشور 

تهیه کنیم.«
در  ایران  داروسازان  انجمن  دبیر 
پایان با اشاره به ضرورت اصالح قیمت 
داروهای داخلی تصریح کرد: »هم زمان 
با این فرآیند، باید ابزارهای حمایتی، ساز 
هزینه های  پوشش  برای  الزم  کارهای  و 
تدارک  را  مصرف کنندگان  یافته  افزایش 
ببینید تا در این بین بیماران و خانواده های 

ایشان دچار آسیب نشوند.«

معاون بهداشت وزیر بهداشت در تشریح آخرین 
وضعیت بهداشتی در مناطق زلزله زده، گفت: 
»زمانی می توانم درباره وضعیت بهداشتی این 
مناطق اطمینان خاطر کامل داشته باشم که مردم 
به طور کامل به زندگی نرمالشان بازگردند، در 
خانه های خودشان اسکان یابند و وضعیت آب، 
برق و فاضالب و... به صورت مناسب باشد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، علیرضا 
رئیسی درباره آخرین وضعیت بهداشتی در 
گفت:  کرمانشاه،  و  کرمان  زلزله زده  مناطق 

»به طور منظم تیم هایی از حوزه بهداشت به مناطق زلزله زده اعزام می شوند و 
وضعیت را بررسی می کنند. ضمن اینکه روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
مناطق زلزله زده و به ویژه معاونین بهداشت استان های زلزله زده مرتباً شرایط 

بهداشتی را به صورت مکتوب به ما اعالم می کنند.«
وی با بیان اینکه در ارتباط با حوزه بهداشت خوشبختانه اپیدمی خاصی 
در منطقه نداشتیم، افزود: »البته به این معنی نیست که هیچ مشکلی نباشد، 
بلکه مشکالت وجود دارند، اما با اقدامات به موقع توانستیم از بروز بسیاری 
از مشکالت جلوگیری کنیم. البته با توجه به گرمی هوا و زیرساخت هایی که 
وجود دارد، نسبت به سه تا چهار ماه گذشته وضعیت بسیار بهتر شده است. 
طی چند ماه گذشته مشکالتی در حوزه های زیرساختی، آب های سطحی، 

بحث دفع فاضالب، اسکان، وسایل سرمایشی 
و... وجود داشت، اما در حال حاضر وضعیت 

خیلی بهتر شده است.«
است  ممکن  »هرچند  داد:  ادامه  رئیسی 
مشکالتی از طریق کمبود آب، برق و مسائل 
مرتبط با فصل گرما به ویژه بیماری هایی مانند 
سالک، بیماری های اسهالی، بیماری های عفونی 
و... بروز کند و نباید نسبت به این مسائل در 
مناطق زلزله زده غافل باشیم. بر همین اساس 
اقدامات الزم انجام و آموزش های الزم ارائه 
 شده است، اما زمانی می توانم درباره وضعیت بهداشتی این مناطق اطمینان 
خاطر کامل داشته باشم که مردم به طور کامل به زندگی عادی شان بازگردند، 
در خانه های خودشان اسکان پیدا کنند و وضعیت آب، برق و فاضالب و... 
به صورت مناسب باشد. در آن زمان خیالمان از وضعیت بهداشتی راحت می شود.«
وی با بیان اینکه در سال گذشته تجربه بسیار موفقی در کرمانشاه داشتیم 
و در این منطقه واکسیناسیون آنفلوانزا را انجام دادیم، افزود: »علی رغم 
اینکه در بسیاری از مناطق کشور که دچار حادثه نبودند شاهد ابتالی 
تعداد زیادی به آنفلوانزا بودیم، اما در کرمانشاه اصاًل اپیدمی آنفلوانزا 
از دستاوردهای خوب سیستم بهداشتی کشور  این یکی  ایجاد نشد و 
بود. بر همین اساس در پاییز امسال هم بحث واکسیناسیون آنفلوانزا را 

به صورت پیشگیرانه در این مناطق انجام می دهیم.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره وضعیت سرویس های بهداشتی و 
استحمام در مناطق زلزله زده نیز گفت: »در چند ماه گذشته که درباره وضعیت 
سرویس های بهداشتی و استحمام در مناطق زلزله زده صحبت کردم، شرایط واقعًا 
بد بود، اما در حال حاضر حدود ۶5 تا 70 درصد مشکل برطرف شده است، 
اما هنوز 30 تا 35 درصد مشکالت باقی مانده است. البته با قول هایی که به ما 
داده اند، امیدواریم ظرف یک تا دو ماه آینده این مشکالت هم برطرف شوند.«
رئیسی در ادامه با اشاره به احتمال افزایش گزیدگی ها در مناطق زلزله زده 
با توجه به گرمای هوا، گفت: »معموالً در فصل گرما میزان گزش های ناشی 
از حشرات، مارگزیدگی و عقرب گزیدگی افزایش می یابد. از طرفی تا زمانی 
که کل نخاله ها از شهرهای زلزله زده جمع آوری نشوند، این مشکالت هم 

تا حدی وجود دارد؛ زیرا این نخاله ها محل این حیوانات موذی است.«
وی افزود: »در این زمینه ما دو الی سه تیم تخصصی از تهران به این مناطق 
اعزام کردیم و اساتید دانشگاه ها در آنجا حضور پیدا کردند، نقشه هایی را 
دراین باره طراحی کردند و بر اساس نقشه ها مداخالت مؤثر را انجام دادند 
و بعد هم آموزش هایی ارائه شد. از طرفی مدیریت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت آموزش های الزم را به صورت خانه به خانه به مردم این 
مناطق ارائه داد؛ بنابراین نتیجه این اقدامات هم این شد که وضعیت گزش ها 
در مناطق زلزله زده نسبت به متوسط کشوری و متوسط سالیانه قبل از این 

حادثه، تغییر یا افزایش چشمگیری نداشته است.«

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

واکسیناسیونآنفلوانزابرایزلزلهزدگاندرپاییز

اخبــار

رئیس سازمان غذا و دارو:

بایدذخایرواکسن،دارووتجهیزات
تاآبانماهتأمینشود

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »باید ذخایر واکسن، دارو و تجهیزات 
مورد نیاز کشور را قبل از ایجاد مشکل در این حوزه تقویت کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایفدانا، غالمرضا با تأکید بر لزوم 
تسریع در انجام روال اداری برای تأمین اقالم دارویی، عنوان 
کرد: »به عنوان مثال علیرغم اینکه موجودی واکسن هاری به صفر 
نرسیده بود، اما نگرانی در مورد تأمین این واکسن به تنش تبدیل 
شد؛ بنابراین الزم است برنامه ریزی قوی تری برای تأمین واکسن و 
اقالم مورد نیاز پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.«
وی افزود: »باید با برنامه ریزی دقیق و نیازسنجی و نظرداشت 
روند مصرف، میزان مورد نیاز واکسن و دارو از پیش سنجیده 
شده و در اختیار معاونت بهداشتی و شبکه توزیع قرار گیرد. البته 
نباید شرایطی ایجاد شود که حتی احساس کمبود حاصل شود.«

اصغری ادامه داد: »باید فرصت باقی مانده تا آبان ماه را مغتنم 
شمرده تا ذخایر واکسن، دارو و تجهیزات مورد نیاز کشور را قبل از 
ایجاد مشکالت بیشتر در این حوزه تقویت کنیم. همچنین باید راه های 
جایگزین شناسایی شده تأمین دارو برای جلوگیری از کمبود، عملیاتی 
شود.« رئیس سازمان غذا و دارو با ابراز تأسف از برخی ناهماهنگی های 
خارج از سیستم سازمان غذا و دارو مانند وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، بانک مرکزی و ... اظهار کرد: »کماکان مشکالتی در حوزه 
ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص کاال با ارگان های دیگر وجود دارد 

که ضمن رعایت ضوابط باید سرعت بیشتری بگیرد.«

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تایید کرد

تعلقانبارداروهایاحتکارشده
بهفرزندیکیازوزرایسابق

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تایید خبر تعلق انبار داروهای 
احتکار شده به فرزند یکی از وزرای سابق گفت: »اینکه انبار داروهای 
تاریخ مصرف گذشته مربوط به یکی از دولتی ها باشد، در روند 

رسیدگی به پرونده تأثیری ندارد.«
 به گزارش سپید، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری در پاسخ 
به این سؤال که گفته می شود انبار دارو های احتکار شده که اخیراً 
کشف شده است، مربوط به یکی از افراد منتسب به بدنه دولت است، 
اظهار داشت: »اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی 
داشته باشد، در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط 
به هر کسی باشد، رسیدگی می شود.« سخنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی اضافه کرد: »پرونده مزبور در دست رسیدگی است و 
به زودی هم حکم آن صادر می شود.« رایگانی توضیح داد: »متأسفانه 
تعداد زیادی از این دارو ها تاریخ مصرف گذشته بودند و خانمی که 
این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته 
و تداخل صنفی صورت گرفته است.« وی ادامه داد: »بخش زیادی 
از این دارو ها قابلیت استفاده ندارند و به همین نیت هم نگهداری 
شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که از توزیع آن جلوگیری 
کردیم.« رایگانی گفت: »بار دیگر تأکید می کنم اینکه پرونده نسبتی 

با کسی داشته باشد، تأثیری در روند رسیدگی به آن ندارد.«
این اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به این فرد 
خبری می شود. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در 
رسانه ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود: »بدهی میلیاردی 

شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو«.
بر اساس گزارشی وب سایت تابناک این شرکت دارویی که آگهی 
تأسیس آن مربوط به 1۸ اسفند 1393 است، حدود 350 میلیارد 
تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد. بررسی های این سایت 
نشان می دهد این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ 
شرکتی که فقط پس از سه سال از آغاز تأسیس و شروع به کارش 
حدود 350 میلیارد تومان بدهی به بار آورده و حاال در تابستان 97 
برای دومین بار و این بار با احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور 

در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار دارد، خبرساز شده است.

تفاهموزارتبهداشتوسازمانانرژی
اتمیبرایوارداتتجهیزاتپزشکی

وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی ایران با امضای تفاهم نامه ای 
روند اجرایی صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی را 
تسهیل می کنند. به گزارش سپید به نقل از وبدا، این تفاهم نامه در 
12 ماده تهیه شده و برای مدت زمان یک سال دارای اعتبار است 

که در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
بر اساس ماده یک این تفاهم نامه بررسی و صدور مجوز ورود و ترخیص 
دستگاه های تصویربرداری تشخیصی شامل کلیه رادیوگرافی های 
دندان، کلیه تجهیزات رادیولوژی ساده و مداخله ای، سنگ شکن های 
کلیه، دانسیتومتر استخوان، فلوروسکوپی، ماموگرافی، سی تی اسکن، 
آنژیوگرافی، CARM، کلیه تجهیزات لیزر پزشکی، MRI و کلیه 
قطعات یدکی وابسته )تیوب های اشعه ایکس پرتوتشخیصی و 
مولدهای لیزر( از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته 
و هم زمان با اعالم موافقت به گمرک یا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، موارد جهت ثبت در بانک اطالعاتی منابع پرتو، به صورت 
سیستمی به دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران 
اعالم می شود و دفتر حفاظت در برابر اشعه نیز بالفاصله مراتب را 

به صورت وب سرویس به نهاد ذی ربط اعالم خواهد کرد.


