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رونمایی از دستگاه الپاراسکوپ
 و تیوپ اشعه ایکس تولید داخل

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از رونمایی 
از دستگاه الپاراسکوپ و تیوپ اشعه ایکس تولید داخل 
در سومین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تجهیزات 
پزشکی استان فارس خبر داد. به گزارش سپید، رضا مسائلی در 
حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
این خبر گفت:  اعالم  با  فارس،  استان  پزشکی  تجهیزات 
»نزدیک به 5 سال مطالعات بالینی روی دستگاه الپاراسکوپ 
توسط جراحان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز انجام شده و اقدامات فنی و تست ایمنی و عملکرد 
است.« وی  گرفته  دستگاه صورت  ترایال روی  کلینیکال 
با تأکید بر اینکه این دستگاه هیچگونه کمبودی نسبت به 
نمونه خارجی اش ندارد، گفت: »تولید این دستگاه دارای 
مزیت هایی است، چراکه ازآنجاکه اساتید خودشان با این 
دستگاه ها کار کردند، نقاط ضعف و قوت آن را متوجه شده و 
در خصوص ارتقای این دستگاه و برطرف کردن ضعف های 
احتمالی آن، تالش کردند. همچنین این دستگاه به زودی وارد 
بازار خواهد شد.« مشاور وزیر بهداشت همچنین از رونمایی 
دستگاه تیوپ اشعه ایکس در این نمایشگاه خبر داد و گفت: 
»مطالعاتی نزدیک به 5 سال برای تولید این دستگاه که بسیار 
پرمصرف و گران قیمت است صورت گرفته است و امروز 
پروانه ساخت آن را ارائه می دهیم و به زودی این محصول 
روانه بازار خواهد شد.« مسائلی افزود: »دستگاه تیوپ اشعه 

ایکس در مراکز تصویربرداری مورد استفاده قرار می گیرد.«

ماجرای آدامس های قاچاق با برند 
خارجی

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو 
در ارتباط با وجود آدامس های تقلبی و قاچاق در بازار کشور، گفت: 
»محصوالتی که سازمان غذا و دارو به آنها مجوز ورود می دهد قطعًا 
بر اساس ضوابط و آیین نامه ها بوده و همه جوانب اعم از سیاست های 

کالن سالمت، اقتصاد مقاومتی و...، در مورد آنها لحاظ می شود.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، سمیره صباح افزود: »اصالت این 
محصوالت با کد رهگیری و رهیابی الصاق به بسته بندی آنها و از طریق 
سامانه TTAC قابل استعالم است.« وی خاطرنشان کرد: »توجه به 
نشان سازمان غذا و دارو در محصوالت تولید داخل و عادت کردن به 
استعالم فرآورده سالمت وارداتی، راهکار جدی و عملیاتی برای مبارزه 
با کاالهای تقلبی و قاچاق و اطمینان مصرف کننده نسبت به محصول 
خریداری شده است.« سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت 
نیز در واکنش به موضوع جمع آوری آدامس های قاچاق گفت: »یکی 
از مأموریت های اصلی ما در پلیس، مبارزه با قاچاق کاال و ارز است 
و در این زمینه اقدامات ویژه ای توسط پلیس صورت گرفته است؛ 
به ویژه  اینکه امسال سال حمایت از تولید ملی است و قاچاق کاال 
می تواند ضربه بسیاری به تولیدکنندگان ما وارد کند.« وی ادامه داد: 
»از سوی دیگر بسیاری از کاالهای قاچاق کشف شده تاریخ مصرف 
آنها گذشته است و در داخل بار دیگر تاریخ جدید روی محصول 
ثبت می شود که این موضوع به لحاظ سالمت هم بسیار مشکل ساز 
است.« سردار رحیمی درباره 7 برند آدامس که قاچاق اعالم شده 
است، گفت: »هر چه را که به عنوان کاالی قاچاق به ما اعالم کنند ما 

به شدت با موارد و مصداق های آن مقابله می کنیم.«

رئیس فراکسیون داروی مجلس:

با توزیع کنندگان غیرمجاز 
محصوالت پزشکی برخورد شود

 عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »بخشی از تبلیغات پزشکی 
در ایران به مسائل زیبایی مربوط می شوند که غالبا در شبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی انجام می گیرد و متأسفانه بر روند اینگونه 

از تبلیغات نظارت دقیقی وجود ندارد.« 
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، همایون هاشمی در خصوص 
تبلیغات گسترده خدمات پزشکی و زیبایی در ماهواره ها و فضای مجازی 
گفت: »بخشی از تبلیغات پزشکی در ایران، به مسائل زیبایی مربوط 
می شوند که غال با در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی انجام 
می گیرد که متأسفانه بر روند این گونه از تبلیغات نظارت دقیقی وجود 
ندارد.« نماینده مردم میاندوآب  افزود: »اکثر محصوالتی که در شبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی تبلیغ می شود، غیراستاندارد، نامرغوب 
و گاهی آسیب رسان هستند. فروش از این طریق با همکاری های 
پنل های پیامکی و سامانه ای ارسال پیامک انجام می گیرد که از طریق 
مخابرات تهیه می شود، این موضوعات بارها مطرح شده است، ولی 
توجه به این مسائله نمی شود.« هاشمی با اشاره به عرضه برخی از 
محصوالت در داروخانه های داخلی گفت: »عرضه این محصوالت 
در داروخانه ها مشکلی ندارد چراکه تحت نظارت و کنترل قرار 
دارند و اگر محصولی، در آنجا عرضه شود یا نیاز به دریافت نسخه 
پزشک هست و یا جزو محصوالتی است که امکان فروش بدون 
نسخه در داروخانه ها وجود دارد که بر هر دو نوع عرضه نظارت 
دقیقی انجام می شود.« عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرد: 
»برای کنترل این موضوعات باید با پرونده هایی که مشکل ایجاد 
کرده اند، برخورد قاطع انجام بگیرد تا درس عبرتی شود برای افرادی 
که به تازگی می خواند وارد این حوزه بشوند، متولی اصلی نظارت 
وزارت بهداشت است که باید با برنامه ریزی و حساسیت بیشتری 

این مسائل را پیگیری کند.«

اخبــار ترحمی،  مدیر صنعت داروسازی:

علی اکبر ابراهیمی
یک مدیر صنعت داروسازی معتقد است  

راهکار برون رفت از مشکالت فعلی صنعت 
داروسازی که آن را در آستانه ورشکستگی 
نهاده های  قیمت  که  است  این  داده  قرار 
تولید آزاد شده و یارانه پرداختی به صنعت 
داروسازی به سمت شرکت های بیمه برده 
شود و این اجازه را بدهند که قیمت ها آزاد 
شود تا بازگشت سرمایه در کمترین زمان 
اتفاق بیفتد. در این شرایط بازار رقابتی خواهد 
شد و شرکت ها قیمت ها را به صورت رقابتی 

عرضه خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار سپید، پیمان ترحمی، 
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی در 
نشست خبری با اشاره به استراتژیک بودن 
دارو اظهار داشت: »متأسفانه باید اعتراف کنیم 
که در طول چند ماه اخیر خطوط تولید برخی 
شرکت ها با 5۰ درصد ظرفیت کار می کنند 

و این یک زنگ هشدار است.«
وی در تشریح علت این اتفاق گفت: 
»متأسفانه بخشی از این مشکالت به گذشته 
مرض های  دقیق تر  عبارت  به  برمی گردد. 

مزمنی که سال های طوالنی است گریبان گیر صنعت 
داروسازی کشور شده است. یک سری از مشکالت 
صنعت در خود آن نهادینه شده است. برای مثال سن 
باالی دستگاه های تولید موجب شده تا تمام ظرفیت را 
نتوان به کار برد. این یک موضوع کلی است که اکثر 
قریب به اتفاق صنعت داروسازی کشور اعم از دولتی 
و خصوصی و خصولتی با آن درگیر است. بحث دیگر 
واقعیت مشکالت این روزهای صنعت داروسازی است 
که موجب شده تا به مرور به سمت کاهش ظرفیت برویم.«

امکان برنامه ریزی از صنعت گرفته شده است
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی ادامه داد: »در 
حال حاضر امکان برنامه ریزی برای تولید از صنعت 
گرفته شده است. این به این مفهوم است که تأمین همه 
مؤلفه های تولید اعم از تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی 
و واردکنندگان مواد مؤثره خارجی تا اقالم بسته بندی با 
مشکل مواجه شده اند. برای مثال فویل تا همین چند روز 
پیش 3۰ تومان بود که به یک باره به 42 تومان رسید و 
امروز به 5۰ تومان رسید است. حتی تولیدکننده داخلی 
اعالم کرده که امکان تأمین آن فراهم نیست و علت را 
این چنین اعالم می کند که معلوم نیست این محصول در 
گروه یک محصوالت قرار گیرد یا در گروه دو. پس باید 
تا تعیین تکلیف این محصول صبر کرد؛ بنابراین همه این 
عوامل برنامه ریزی برای تولید محصول را با مشکل مواجه 
کرده است. مثال دیگر ماده مؤثره گلیسیرین است که در 
عرض یک هفته از 72۰۰ به 23 هزار تومان رسیده است.«
ترحمی افزود: »در شرایط فعلی نمی توان برنامه ریزی 
از تولیدکنندگان  انجام داد و حتی بسیاری  بلندمدت 
برنامه روزانه دارند و ترجیح می دهند میزان تولید خود 
را بسیار پایین بیاورند. همچنین نبود نقدینگی مشکالت 
عدیده ای را برای صنعت به وجود آورده است. علت 
دیگر پایین آمدن ظرفیت تولید اشباع بودن بازار است. 

وقتی محصولی را 2۰ تولیدکننده تولید می کند دیگر 
نیازی به تولید نیست و این در نتیجه سوء مدیریت بازار 
داخلی و عدم روی آوری به بازارهای خارجی در طول 
سالیان متمادی بوده است. علیت این هم می تواند پیر 
بودن صنعت ما در مقایسه با منابع داروسازی دنیا باشد.«

دولت خود تحریمی می کند
ترحمی با انتقاد از تغییرات پی درپی قوانین حوزه دارو 
اضافه کرد: »متأسفانه در طول چند ماه اخیر قوانین پی درپی 
تغییر کرده و دولت خود تحریمی را در دستور کار خود 
قرار داده است. البته این قابل درک است که برنامه دولت 
این است که جلوی سوءاستفاده ها را بگیرد ولی متأسفانه 
سوءاستفاده کنندگان در کمترین زمان راه خود را پیدا 
می کنند و ما به عنوان تولیدکنندگان از دست یافتن به منابع 
مورد نیاز خود باز می مانیم؛ بنابراین همه این مشکالت 
موجب خواهد شد تا هر روز از ظرفیت های تولید کمتر 
شود.« وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: »برای 
نمونه ماده مؤثره الکتولوز که یک ماده اولیه برای تولید 
است در چند روز اخیر در گروه دو قرار گرفته و این 
جابجایی موجب شده تا این ماده اولیه در گمرک گیر 

کند و برنامه ریزی ها برای تولید مختل شود.«
این مدیر صنعت داروسازی اضافه کرد: »متأسفانه هنوز 
برخی مدیران و کارشناسان تصمیم گیر متوجه نشده اند که 
اوضاع از چه قرار است. برای مثال وقتی برای واردات 
یک ماده مؤثره مراجعه می کنیم اعالم می کنند که تولید 
داخل دارد ولی تولیدکننده داخلی امکان تولید ندارد و 
یا اینکه تولیدکننده داخلی قیمت را نقد می خواهد اما 
صنعت توان پرداخت آن را ندارد و یا قیمت آن رقابتی 
نیست و ما مجبور به واردات می شویم. ولی همچنان 
کارشناس مسئول اعالم می کند که تولید داخل دارد و 
ما نمی توانیم واردات کنیم. از سوی دیگر اعالم می کنند 
که به هر طریق ممکن واردات مواد اولیه را انجام دهید 

و همه این مسائل موجب می شود تا ما در ادامه مسیر به 
مشکالت عدیده ای برخورد کنیم و دیگر امکانی برای 
اجرای طرح های تحقیق و  به روز و  خرید تجهیزات 

توسعه نداشته باشیم.«
افزایش قیمت  این سؤال که  به  ترحمی در پاسخ 
مواد اولیه تا چه میزان بر قیمت تمام شده محصوالت 
تأثیر گذاشته است؟ گفت: »متأسفانه به دلیل افزایش های 
روزانه قیمت ها امکان پیش بینی هزینه های تولید برای 
ما مقدور نیست. در قیمت تمام شده یک محصول 6۰ 
تا 7۰ درصد صرف مواد می شود و وقتی قیمت مواد 
اولیه، مواد مؤثره و مواد بسته بندی تغییر می کند، طبیعی 
است که هزینه تمام شده محصول افزایش پیدا می کند 
و رنج آور این است که افزایش قیمت داروها متناسب 
با آن نیست و حتی نظارت های اولیه روی قیمت مواد 

اولیه نیز صورت نمی گیرد.«
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی تصریح کرد: 
»متأسفانه تولیدکنندگان دارو در یک سقف قیمتی گیر 
افتاده اند که این سقف فقط به تولیدکننده اختصاص دارد 
و مسئوالن تصور می کنند که با سرکوب قیمت می توانند 
راه دسترسی بیماران به دارو را هموار کنند. مشکل دیگر 
این است که نوع پرداخت ها از اعتباری به نقدی تغییر 
پیدا کرده است و ما مجبور هستیم برای تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز خود قیمت را به صورت نقد پرداخت 
کنیم درحالی که تنها می توان بخش کوچکی از این فشار 
مالی را به شرکت های پخش و داروخانه ها وارد آورد.«

احتکار در چرخه دارو معنایی ندارد
وی در واکنش به این خبر که داروسازان احتکار می کنند؟ 
گفت: »مطمئناً این قبیل اقدامات از سمت تولیدکنندگان 
صورت نمی گیرد؛ زیرا شرکت ها باید در هر شرایطی 
فروش داشته باشند تا سود کسب کنند و بتوانند نیازهای 
مالی خود را تأمین کنند. البته ممکن است یک تولیدکننده 

میزان تولید خود را پایین بیاورد ولی احتکار 
در این چرخه معنایی ندارد. در خصوص 
شرکت های وارداتی هم باید بگویم که ممکن 
است برخی شرکت ها محصوالتی را داشته 
باشند که نخواهند عرضه کنند ولی باید این 
سؤال را از دولت پرسید که آیا این اطمینان 
را در واردکنندگان به وجود آورده است که 
قیمت مناسب به داروهای وارداتی داده است 
و آیا بعدازاین مرحله مابه التفاوت ارز را از 

واردکنندگان نمی گیرند.«
ترحمی با تأکید بر اینکه وظیفه وزارت 
ایجاد  دارو  و  غذا  سازمان  و  بهداشت 
اضافه  است،  تولیدکنندگان  در  اطمینان 
کرد: »مطمئناً شرکت هایی هستند که از این 
شرایط سوءاستفاده می کنند اما مسئوالن این 
شرکت ها و افراد را هم می شناسند و اتفاقاتی 
ازاین دست در هر حوزه ای ممکن است بیفتد. 
البته نباید از این نکته هم غافل شویم که 
دارو محصولی است که تاریخ مصرف دارد 
و نمی توان زمان زیادی آن را نگهداشت؛ 
بهانه جویی  موضوعات  این  همه  بنابراین 
است که از سوی برخی مطرح می شود و 

فرافکنی است.«
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی در پاسخ به این 
سؤال که آیا وضع امروز صنعت بدتر است یا سال 91؟ 
گفت: »امروز وضعیت بدتر است زیرا در آن سال صنعت 
نقدینگی داشت و تنها ارز نداشت و می توانست راه هایی 
برای دور زدن تحریم ها پیدا کند اما امروز شرکت های 
دو  که در طول  دارویی در سایه سیاست های غلطی 
سال گذشته اعمال شده حتی ذخیره هم ندارند و در 
این وضعیت بد نقدینگی ارزی هم به آنها تخصیص داده 
نمی شود تا بتوانند مواد اولیه تأمین کنند. البته معتقدم اگر 
شرایط ثبات پیدا کند صنعت می تواند ظرف چند ماه 

آینده اوضاع خود را بهبود ببخشد.«

یارانه تولید دارو را قطع کنید
ترحمی در بیان راهکار حل مشکالت موجود اظهار 
داشت: »در وهله نخست باید سیاست ها اصالح شود. 
وقتی می گوییم قیمت دارو افزایش پیدا نخواهد کرد و 
خود قیمت ها را افزایش می دهیم و به مردم می گوییم 
که اگر افزایش دیدید اعالم کنید، این یعنی مردم را در 
مقابل تولیدکنندگان قرار می دهید؛ پس بهتر است دروغ 
نگوییم. در وهله دوم قیمت نهاده های تولید آزاد شود و 
هرچقدر یارانه برای این بخش پرداخت می شد به سمت 
شرکت های بیمه برود؛ بنابراین این اجازه را بدهند که 
قیمت ها آزاد شود تا بازگشت سرمایه در کمترین زمان 
اتفاق بیفتد.« وی تصریح کرد: »البته ممکن است برخی 
تولیدکنندگان با این نظرات موافق نباشند ولی در این 
شرایط بازار رقابتی خواهد شد و شرکت ها قیمت های 
خود را به صورت رقابتی عرضه خواهند کرد؛ بنابراین 
درخواست ما این است که تصدی گری دولت کم شود 
که  را  یارانه  از  بخشی  آن  و  باشند  داشته  و صداقت 
در بخش تولید صرف می کنند به سمت بیمه ها ببرند 
تا قیمت ها رقابتی شود چراکه در این حالت قیمت ها 

پایین خواهد آمد.«

اجازه دهید قیمت ها آزاد شود

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه دارو و تجهیزات 
پزشکی ارز دولتی ترجیحی دریافت می کنند، گفت: »هیچگونه تغییر قیمتی 

در بازار سالمت رخ نخواهد داد.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، غالمرضا اصغری در همایش سراسری 
معاونان غذا و داروی دانشگاه های سراسر کشور گفت: »تأمین دارو، صرفًا 
یک بیزینس نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است. خط تولید هیچ 
دارویی نباید متوقف شود و هیچ تولیدکننده ای نباید از عرضه دارو خودداری 
کنند.« وی با اشاره به شرایط تحریم کشور عنوان کرد: »ذینفعان حوزه دارو 
و تجهیزات باید همکاری جدی با یکدیگر داشته باشند، واردکنندگان، 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو ممکن است سود آنها در شرایط خاص 
تحریم کاهش یابد؛ اما همه ما در کنار هم و بر اساس مسئولیت قانونی و 
اجتماعی باید حداکثر تالش خود را برای تأمین دارو داشته باشیم.« وی 
خطاب به معاونان غذا و دارو سراسر کشور گفت: »ارز دولتی برای واردات 
مکمل های تغذیه ای خارجی تخصیص داده نمی شود و بیشترین تمرکز بر 
این است که تولیدکنندگان داخلی، بازار را تأمین کنند، همچنین پیش بینی 
می شود به دلیل افزایش قیمت ارز، این محصوالت در حجم مصرف فعلی 

به صرفه نبوده و طبیعتاً واردات آن کاهش یابد.«
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم حمایت جدی از تولید داخل و 
داروی ایرانی، خاطرنشان کرد: »مسئوالن غذا و دارو باید تسهیل کننده تولید 
داخل در شرایط کنونی باشند و عمده فعالیت بر روی دارو و تجهیزات 
ضروری پزشکی باشد.« وی با اشاره به تشدید نظارت ها در حوزه دارو و 
تجهیزات، اظهار کرد: »نظارت بر چرخه تأمین و تولید تشدید شده است 

و با توجه به اینکه تمام داروها و تجهیزات ضروری پزشکی ارز 42۰۰ 
تومانی دریافت می کنند، طبیعتاً تغییر قیمتی در بازار رخ نداده و نخواهد داد.«

اصغری ادامه داد: »موجودی داروها تحت نظارت است و باید به صورت 
مرتب توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور گزارش شود. همچنین برای 
نظارت بیشتر بر داروها و مدیریت بیشتر، داروهایی که موجودی آنها به 
زیر 4 ماه برسد، در داروخانه های خاص و منتخب که عمدتاً دولتی هستند 
توزیع شود تا به دست تمام مردم برسد.« وی عنوان کرد: »با هرگونه تخطی 
از لحاظ افزایش قیمت و غیره به صورت انتظامی برخورد و تعزیرات نیز 
به این حوزه ورود خواهد کرد.« معاون وزیر بهداشت به معاونان غذا و 
داروی سراسر کشور توصیه کرد در صورت مشاهده شرکت هایی که 
مخصوصاً در حوزه تجهیزات پزشکی از عرضه محصوالت جلوگیری 
کنند، به سرعت موجودی آنها ضبط و در استان توزیع خواهد شد و در 
دسترس مردم قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره لزوم 
همزمان کنترل تقاضا گفت: »در جلساتی که با سازمان نظام پزشکی برگزار 
شد، مقرر شده همکاران جامعه پزشکی به تجویز منطقی توصیه شوند، 
همچنین کنترل نسخ باید به تخصص های بیشتری تعمیم یافته و برای خود 

پزشکان کارنامه فرستاده شود.« 
به گفته اصغری عدم تجویز داروهای خارج از فهرست نیز باید مورد 
توجه پزشکان قرار گیرد و متخلفانی که خارج از این فهرست دارو تجویز 
می کنند به نظام پزشکی معرفی شوند. وی با اشاره به لزوم به روزرسانی 
مطالبات داروخانه ها ازجمله داروخانه های سرپایی دولتی عنوان کرد: »باید 
توان این داروخانه ها یابد تا داروهای خاص را خرید و عرضه کنند، ما بر 

روی داروخانه های سرپایی دولتی حساب ویژه ای باز کرده ایم.«  وی با 
اشاره به پرداخت معوقات بیمه به دانشگاه ها گفت: »3 هزار میلیارد تومان 
از سوی بیمه سالمت و 3 هزار میلیارد تومان از سوی تأمین اجتماعی به 
دانشگاه ها تخصیص می یابد که با تزریق این 6 هزار میلیارد تومان، بدهی 
بیمارستان ها و دانشگاه ها تا حدودی کاهش می یابد و ضروری است 
حداقل 25 درصد از این منابع در دارو و تجهیزات هزینه شود.« معاون 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »امیدواریم با همکاری بیشتر برای تأمین 
داروی مورد نیاز این تحریم نیز مانند دوره های گذشته با کمترین عارضه 
سپری شود، ما و همکارانمان تالش می کنیم مردم در حوزه دارو و درمان 

دغدغه کمتری داشته باشند.«

رئیس سازمان غذا و دارو:

تغییر قیمت نداریم


