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دبیر انجمن داروسازان تهران:

به روز شدن پرداخت های 
داروخانه ها ادعا است

دبیر انجمن داروسازان تهران، موضوع به روز شدن پرداخت 
مطالبات داروخانه ها توسط سازمان بیمه سالمت را رد کرد و 
گفت: هنوز طلب اسفند 9۶ داروخانه ها پرداخت نشده است.

به گزارش سپید به نقل از مهر، محمدرضا دری موضوع 
به روز شدن پرداخت های داروخانه ها به ویژه داروخانه های 
استان تهران را رد کرد و افزود: »مدیرعامل سازمان بیمه 
پرداخت  به  اشاره  با  است.«وی  داده  وعده  فقط  سالمت 
نشدن طلب اسفند 9۶ داروخانه های استان تهران از بیمه 
سالمت، گفت: »مدیرعامل بیمه سالمت در یک اقدام تبلیغی، 
موضوعی را مطرح کرده است که واقعیت ندارد.« دری در 
پاسخ به این سؤال که وضعیت پرداخت های بیمه سالمت 
به داروخانه های استان تهران در سال 97 چگونه بوده است، 
تیر  نیز  برخی  تا خرداد 97 و  داروخانه ها  »برخی  افزود: 
97 را دریافت کرده اند که اکثر داروخانه های استان تهران 
شامل خرداد 97 بوده اند.« دری با بیان اینکه داروخانه های 
بیمارستانی از دی و بهمن 9۶ طلب دارند، ادامه داد: »وقتی 
هنوز سال 9۶ تسویه نشده است، چگونه ادعا می کنیم که 
پرداخت های داروخانه ها به روز شده است.« وی در عین 
حال وضعیت داروخانه های بیمارستانی را به مراتب وخیم تر 
»داروخانه های  گفت:  و  دانست  شهری  داروخانه های  از 
بیمارستانی اوضاع خرابی دارند، به طوری که شب ها از ارائه 
خدمات به بیماران محروم هستند و در نتیجه مردم باید 

نصف شب در شهر سرگردان شوند.«

مشاور وزیر بهداشت خبر داد

شناسایی تجهیزات پزشکی قاچاق 
در ۱۴ نقطه تهران

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: »به 
منظور کشف قاچاق، احتکار و اقالم فاقد اصالت، هیئت های 
انتظامی، قضایی و کارشناسی تخصصی تجهیزات پزشکی 

به 14 نقطه تهران اعزام شدند.«
به گزارش سپید، رضا مسائلی گفت: »به منظور مبارزه با 
قاچاق و احتکار تجهیزات و ملزومات پزشکی، اعزام 14 
تیم با حضور معاون قضایی دادستان تهران، رئیس دادسرای 
جرائم پزشکی، روسای نواحی قضایی استان تهران، مدیران 
و قضات سازمان تعزیرات حکومتی، عوامل نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی و همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج(، 
برای کشف قاچاق، احتکار و اقالم فاقد اصالت به 14 مکان 

در تهران انجام شد.«
وی افزود: »قرار است طی این بازرسی ها، کاالهایی که 
در محل مورد نظر وجود دارند از نظر قاچاق و احتکار 
بررسی شده و چنانچه کاالهای مورد نظر فاقد اصالت و 
ثبت در شبکه توزیع قانونی باشند، با دستور مقام قضایی 
حاضر در محل ضبط و برابر قوانین و مقرارت مرتبط با آنها 
رفتار شود.« بنابر اعالم وبدا، الزم به ذکر است مأموریت های 
بازرسی انجام شده موفقیت آمیز بوده و اخبار کشفیات انجام 

شده متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

داروی ضد سالک ایرانی به لیست 
داروهای حمایتی اضافه شد

داروی ضد سالک داخلی تولید داخل یک شرکت دانش بنیان 
به لیست داروهای حمایتی وزارت بهداشت اضافه شد.

 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، در حاشیه یازدهمین 
نمایشگاه فناوری نانو با حضور رئیس سازمان غذا و دارو 
از محقق داروی درمان سالک با نام تجاری »سینا آمفولیش« 
به  اشاره  با  اصغری  غالمرضا  مراسم  این  در  شد.  تقدیر 
توانمندی  این شرکت دانش بنیان پیشنهاد کرد که این تیم 
نیز وارد شوند،  تحقیقاتی در زمینه  تولید داروهای دیگر 
این  به  ابتال  میزان  معموالً  و  فقرا  بیماری  »سالک  گفت: 
بیماری در بین حاشیه نشینان بیشتر است و از طرف دیگر 
بخش تحقیقات نیاز به تأمین مالی زیاد دارد و خرسندم 
این شرکت و همکاران هیئت علمی وارد مقوله  عملی و 
تولید شدند؛ ازاین رو از شما درخواست می شود با توجه 
به امکاناتی که وجود دارد، برای درمان بیماری های مردم 
از دانش خود استفاده کنید و داروهای دیگری نیز تولید 
کنید.«وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو نیز برخی از داروها 
را خریداری کرده و در مراکز خود در اختیار بیماران قرار 
می دهد، تأکید کرد: داروی »سینا آمفولیش« نیز به لیست 

این داروها اضافه خواهد شد.
در  نیز  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  رئیس  سعید سرکار، 
این مراسم، سالمت را یکی از سه اولویت توسعه  فناوری 
نانو دانست که در قالب داروهای هوشمند، نانو سنسور، 
تشخیص و درمان عرضه می شوند، خاطرنشان کرد: »با این 
فناوری تحولی در حوزه  سالمت اتفاق خواهد افتاد و اگر 
ما در عرصه  تولید داروهای مبتنی بر دانش نوین فعالیت 

نکنیم، در آینده هزینه  گزافی به مردم تحمیل خواهد شد.«

اخبــار داروخانه ها زیر تیغ تأمین اجتماعی

سپید: »هر بار که با مسئولین سازمان تأمین 
اجتماعی جلسه داریم و گالیه های داروسازان 
را طرح می کنیم، آنها سعی می کنند با قول و 
وعده جلسه را سپری کنند.« این ها بخشی از 
اظهارات حمید خیری، مدیر روابط عمومی 

انجمن داروسازان ایران است.

توقف پرداخت  مطالبات از 
فروردین ماه

حمید خیری، عضو هیئت مدیره و مدیر 
ایران در  داروسازان  انجمن  روابط عمومی 
شدن  به روز  تأیید  ضمن  سپید  با  گفتگو 
داروخانه ها،  به  بیمه سالمت  پرداخت های 
بیمه  سازمان  »خوشبختانه  داشت:  اظهار 
سالمت در ماه های اخیر، توجه بیشتری به 
داشته  روا  داروخانه ها  اقتصادی  وضعیت 
اساس  بر  را  مربوطه  صورتحساب های  و 
زمان بندی قانونی پرداخت کرده و امیدواریم 
این روند، در آینده نیز به مین صورت ادامه 
پیدا کند.« وی ادامه داد: »ولی متأسفانه سازمان 
تأمین اجتماعی از فروردین ماه سال جاری، 

پرداخت های خود را به داروخانه ها متوقف کرده و این 
موضوع فشار قابل توجهی را به داروخانه های سراسر کشور 
وارد کرده است. به طوری که باید اذعان کنیم داروخانه ها 
زیر تیغ سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و به حال 

احتضار افتاده اند.«
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: 
»بخش عمده ای از مطالبات داروسازان بر عهده سازمان تأمین 
اجتماعی است و تاخیرات این سازمان، قدرت تاب آوری 
اقتصاد داروخانه ها در برابر موج افزایش هزینه ها را به شدت 
کاهش داده است و آینده نگری حکم می کند که این مسیر 
اگر با همین شکل ادامه پیدا کند، روزهای سختی در پیش 

رو خواهد بود.«
به گفته خیری، قدرت خرید داروخانه ها به واسطه 
تورمی که از ابتدای سال شاهد بودیم به شدت کاهش پیدا 
کرده و با این حال باز هم مسئولین سازمان تأمین اجتماعی 
تصور می کنند که وعده درمانی، می تواند مشکالت اقتصادی 
داروخانه ها را برطرف سازد. وی ادامه داد: »متأسفانه به 
نظر می رسد پرداخت مطالبات داروسازان، آخرین اولویت 
پرداختی از سوی سازمان تأمین اجتماعی قلمداد می شود و 

آنها وضعیت شکننده اقتصاد داروخانه ها را جدی نمی گیرند 
و از بی حیثیت شدن داروسازان در راهروهای دادگاه ها 

ابایی ندارند.«
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران افزود: »هر 
بار که با مسئولین سازمان تأمین اجتماعی جلسه داریم و 
گالیه های داروسازان را طرح می کنیم، آنها سعی می کنند 

با قول و وعده، جلسه را سپری کنند.«
خیری افزود: »این تأخیرها و این بدعهدی ها، از منظر 
قانونی، نادرست و فاقد وجاهت است و سازمان تأمین 
اجتماعی باید در برابر خساراتی که به داروسازان تحمیل 
می کند، پاسخگو باشد و همان طور که قانون تصریح کرده، 

حتی جریمه معوقات خود را بپردازد.«
به گفته خیری، در جلسات مشترک، مدیران تأمین 
اجتماعی همواره از محدودیت ها و معضالت خود می گویند 
و توقع دارند که داروسازان با آنها همراهی کنند، اما توان 
داروسازان هم حد و اندازه ای دارد و بیش از این نمی توانند 
از سرمایه های خود به تأمین اجتماعی یارانه پرداخت کنند.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تصریح 
کرد: »مشکالت مالی و فشاری که بر این سازمان وارد است، 

از سوی داروسازان قابل درک است ولی موضوع اساسی 
این است که تأمین اجتماعی نباید مشکالت خود را به 
داروسازان حواله کند، بلکه باید با مدیریت بهتر و تشریح 
مشکالت، به فکر حل این معضل به صورت ریشه ای باشد.« 
وی تأکید کرد: »داروسازان توقع دارند رئیس سازمان تأمین 
اجتماعی وعده هایی که در هر جلسه می دهد را به همان 
شکلی که در جلسات حضوری تشریح می کند، عملیاتی 
کند. نه اینکه در کالم، از پرداخت معوقات دو ماهه صحبت 
کند ولی در عمل، یک ماه را پرداخت کند و الباقی را به 

پشت گوش بیفکند.«

تأمین اجتماعی فقط وعده ووعید می دهد
دبیر انجمن داروسازان ایران هم با گالیه از بدعهدی 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: »قدرت خرید داروخانه ها به 
واسطه تورمی که از ابتدای سال بر اقتصاد سایه انداخته، به 
شدت کاهش پیدا کرده است و متأسفانه مسئولین سازمان 
تأمین اجتماعی صرفاً با وعده ووعید، مطالبات داروسازان 
را به تأخیر می اندازند و این هم به لحاظ انسانی و هم به 

لحاظ اسالمی، نادرست و فاقد وجاهت است.«

سیدمهدی سجادی اظهار داشت: »سرمایه 
در گردش داروسازان میزان محدودی است 
که از طریق سرمایه شخصی یا بانکی تأمین 
شده و با چنین رفتارهایی که از سازمان های 
بیمه گر و خصوصاً تأمین اجتماعی سرمی زند، 
قدرت خرید داروسازان به شدت در حال 

کاهش است.«
به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران، سازمان 
تأمین اجتماعی برخالف نص صریح قانون، 
مطالبات داروسازان را بلوکه کرده و از پرداخت 
آن در موعد مقرر قانونی، حذر می کند. وی 
افزود: »مشکالت مالی این سازمان، قابل درک 
و احساس است و امیدواریم قصد و غرضی 
پشت این تأخیرها نباشد ولی موضوع این 
است که کمر داروسازان از بدعهدی تأمین 

اجتماعی دوتکه شده است.«
سجادی تأکید کرد: »داروسازان توقع دارند 
رئیس سازمان تأمین اجتماعی وعده هایی که 
در اردیبهشت ماه به داروسازان داده را عملیاتی 
کند و از این به بعد اگر محدودیتی در اجرای 
تعهداتی که خود وعده می دهد، دارد، از دادن 

قول و وعده پرهیز کند.«
وی ادامه داد: »نوسانات ارزی و مشکالت مالی شرکت های 
تأمین کننده، سبب شده بسیاری از خریدهای داروخانه ها 
به ویژه در حوزه اقالم بهداشتی و سلولزی به صورت نقدی 
انجام پذیرد و این امر، مشکالت اقتصادی مضاعفی را متوجه 
داروخانه ها کرده و سبب خالی شدن صندوق داروخانه ها 
شده است.« سجادی تأکید کرد: »داروسازان تالش می کنند 
مشکالت اقتصادی  که از سوی سازمان های بیمه گر بر 
داروخانه ها تحمیل شده را به مردم و بیماران انتقال ندهند 
ولی واقعیت این است که توان داروسازان محدود است و 
شرایط امروز نشان می دهد در حال نزدیک شدن به خطوط 
قرمز و اعتراض های رادیکالی و غیر قابل کنترل هستیم.«

به گفته سجادی، اعتقاد بسیاری از داروسازان سراسر 
کشور بر آن است که مسبب اصلی این شرایط، بدعهدی های 
پیوسته سازمان تأمین اجتماعی است، چراکه بخش عمده ای 
از مطالبات داروسازان را بر عهده دارد. وی در پایان تصریح 
کرد: »متأسفانه بدعهدی هایی مکرر سازمان تأمین اجتماعی، 
باعث شده داروسازان ذهنیت خوبی از این سازمان نداشته 

باشند.«

خلف وعده تا ِکی؟

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: 
»به دلیل بدهی بیش ازحد مراکز درمانی به تولیدکنندگان و با هدف کاهش 
هزینه ها، اخیراً مراکز درمانی گرایش به سمت استفاده از کاالهای بی کیفیت 
ارزان دارند که اگرچه در ظاهر هزینه مصرف را کاهش داده  ولی درواقع 
موجب مخاطرات جانی بسیار زیادی برای بیماران، کادر پزشکی و چند 

برابری هزینه  درمان شده  اند.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، عباس مه با بیان اینکه مشکالت این 
صنعت با توجه به نوسانات ارزی عمدتاً متوجه تهیه مواد اولیه تولید )چه 
داخلی و چه خارجی( و افزایش بی رویه قیمت ها و عدم صدور مجوز واردات 
با ارز دولتی است، گفت: »مشکل دیگر این صنعت بدهی مراکز درمانی است 
که متأسفانه به بیش از دو سال طول کشیده و البته اخیراً به تدریج و کندی در 
حال پرداخت است.« وی افزود: »همچنین اگرچه نرخ تسعیر ارز در مدت 
زمان بسیار کوتاهی به صورت تصاعدی افزایش یافت ولی اینطور نیست که 
با کاهش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه ارزان شود چراکه مواد اولیه تهیه شده 

با قیمت گران در انبارها موجود است و طبیعتاً قیمت تمام شده کاالهایی 
که با این مواد اولیه ساخته شود، باالتر خواهد بود ولو اینکه نرخ ارز کاهش 
یافته باشد.« مه با بیان اینکه با توجه به کیفیت باالی کاالی تولید داخل، 
قیمت های تولید داخل رقابتی تر است گفت: »در حال حاضر با توجه به تنوع 
ارزهای تخصیصی به کاالها و مواد اولیه و متأسفانه عدم حمایت کافی از 
تولید داخل، علی رغم دستور صریح مقام معظم رهبری، وضعیت به گونه ای 
است که وزارتخانه متبوع، برخی از کاالهای ساخته شده را در اولویت اول 
)ارز دولتی( گذاشته درحالی که مواد اولیه همان کاال برای تولیدکنندگان در 
اولویت دوم )ارز نیما( و یا حتی اولویت سوم )ارز حاصله از صادرات( گذاشته 
شده که موجب می  شود قیمت کاالی ساخته شده وارداتی از قیمت کاالی 
ساخت داخل ارزان تر باشد که ادامه این روند موجب توقف کامل خطوط 
تولیدی در آینده ای نه چندان دور و بیکاری و آشفتگی در جامعه خواهد بود.«
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: »کیفیت 
تولیدات ایرانی دارای رده بندی های مختلف با قیمت های متفاوت است که 

عمده تفاوت، استفاده از مواد اولیه با کیفیت عالی یا معمولی و پروسه تولید 
پیشرفته تا مبتدی است.«وی تأکید کرد: »متأسفانه به دلیل بدهی بیش ازحد 
مراکز درمانی به تولیدکنندگان و با هدف کاهش هزینه ها، اخیراً مراکز درمانی 
گرایش به سمت استفاده از کاالهای بی کیفیت ارزان دارند که اگرچه در ظاهر 
هزینه مصرف را کاهش داده اند ولی درواقع موجب مخاطرات جانی بسیار 
زیادی برای بیماران، کادر پزشکی و چند برابری هزینه  درمان شده  اند.« مه 
گفت: »با کمال تأسف علی رغم دستور صریح مقام معظم رهبری در حمایت 
از تولید داخلی، ارگان های دولتی و وزارتخانه های متبوع در تغییرات اخیر، 
کمترین حمایت را از تولیدکنندگان داشتند و بیشتر به حرف گذشته است 
تا عمل. دولت می تواند برای حمایت از تولید داخلی مثاًل در نرخ مالیات 
عملکرد تولیدکنندگان، نرخ حق بیمه کارگران، در سود بانکی تولیدکنندگان 
و از این قبیل اقدام کند.« وی افزود: »دولت باید کاری کند که واردکننده 
جذابیت بیشتری در تولید کاالیی که وارد می کند ببیند تا از واردات به سمت 

تولید تغییر مسیر دهد.«

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس با بیان  اینکه حوزه دارو در شرایط 
پایداری قرار ندارد، تأکید کرد: »حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارو از 
اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید این اقدامات سختگیرانه به قیمت 

جان بیماران تمام شود.«
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، همایون هاشمی در واکنش به 
انتشار خبری مبنی بر فلج شدن داروخانه ها به دلیل عدم پرداخت بدهی 
بیمه سالمت به آنها، گفت: »وضعیت بیمه سالمت نسبت به سنوات گذشته 
بهتر شده است، اما برای مشکالتی که هنوز هم وجود دارد نمی توانیم تنها 
بیمه سالمت را مقصر بدانیم، چراکه این بیمه در مقایسه با سنوات گذشته 
میزان بیشتری از بدهی های خود را پرداخت کرده است، کما اینکه گزارشی 

که مدیرعامل این بیمه در کمیسیون ارائه داد نیز گویای این مطلب است.«
نماینده مردم میاندوآب، ادامه داد: »حوزه دارو در شرایط پایداری قرار ندارد 
و این مشکل هم به بدهی سنوات دولت و بیمه ها به داروخانه ها، توزیع و 
تولیدکنندگان و تجار این بخش برمی گردد که موجب انباشت دیون و کاهش 
نقدینگی و سرمایه در گردش این حوزه شده است تا جایی که توان مالی 

ماهانه و حتی ساالنه خود را هم از دست داده اند.«
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به دیگر مشکل موجود در 

حوزه دارو اظهار کرد: »افزایش نرخ ارز بر وضعیت فرآورده های تولید دارو 
اعم از محصوالت مورد نیاز برای بسته بندی، مواد اولیه و پتروشیمی برای 
تولید جلد داروها اثرگذار بوده و شرایط حوزه دارو را بغرنج کرده است که 
امیدواریم با تدابیر حاکمیتی از این بحران خارج شویم.« وی در مورد خروج 
برخی اقالم دارویی ضروری اعم  از داروی بیماران سرطانی از پوشش بیمه ها 
در پی حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: »یکی از موضوعات 

ایجادشده در دو هفته اخیر که در نشست کمیسیون بهداشت هم مطرح 
شده، توجه به تولید داروهای داخلی با رعایت اصول آن است، چراکه در 
شرایط کنونی یکی از الزامات اخالقی این است که نباید داروهایی که در پی 
سرمایه گذاری داخلی برای آنها خط تولید ایجاد شده است تضعیف شوند، 
اما این اقدام نیز نباید به قیمت جان بیماران تمام شود، آن هم در شرایطی که 
برخی پزشکان معتقدند باید برند خاصی از داروها مصرف شود، بنابراین 
این موضوع یک مشکل چندوجهی ایجاد می کند.«هاشمی افزود: »یکی از 
وجوه این مشکل به نحوه تجویز پزشکان و وجه دیگر آن به کیفیت برخی 
اقالم دارویی تولید داخلی برمی گردد، هرچند ممکن است کیفیت برخی 
اقالم دارویی تولید داخلی از مشابه خارجی آن نیز بهتر باشد، اما پزشکان 
یا خانواده بیماران برند خارجی آن را ترجیح دهند که این مشکل هم از 
دیدگاه فرهنگی-اجتماعی باید حل شود، چراکه گاه در این مورد تبلیغات 

سوء هم وجود دارد که باید برطرف شود.«
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس یادآور شد: »اصل موضوع این 
است که باید از داروهای تولید داخلی حمایت کنیم، اما به این معنا نیست 
که بتوانیم در کوتاه مدت و حتی میان مدت مانع از واردات داروهایی شویم 

که مشابه داخلی دارند.«

رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هشدار داد

عوارض گرایش بیمارستان ها به استفاده از تجهیزات پزشکی ارزان قیمت

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس:

 حمایت از تولید داخل نباید به قیمت جان بیماران تمام شود


