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معاون اول رئیس جمهوری خبر داد

اختصاص 500 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای تأمین دارو

معاون اول رئیس جمهوری 
رهبر  موافقت  به  اشاره  با 
برداشت  با  انقالب  معظم 
500 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای تأمین دارو، 
گفت: »این مبلغ پس از تبدیل 
در  نیمایی  قیمت های  به 
دارو  تولیدکنندگان  اختیار 

قرار می گیرد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری در 
مراسم سالروز ملی صادرات افزود: »در شرایط خاص قرار 
گرفته ایم و نمی توانیم غیر صادقانه صحبت کرده و چیزی را 
کتمان کنیم.« وی با تأکید بر اینکه به اعتماد متقابل دولت 
و بخش خصوصی نیاز داریم، گفت: »می خواهیم شرایط 
تهدید را به فرصت تبدیل کرده و موانع را برطرف کنیم.« 
جهانگیری با اشاره به ادعاهای دروغ مقامات آمریکایی در 
همراهی با ملت ایران، گفت: »اگر آنان چنین اظهار می کنند 
چرا امروز بدترین سخت گیری ها را در زمینه تأمین مواد 
اولیه دارو و نقل وانتقال پول برای کاالهای ضروری مردم 

دارند تا فشار بر دوش مردم باشد.«
معاون اول رئیس جمهوری گفت: »راه مقابله با تحریم ها 
تنها بر عهده دولت و حکومت نیست و یک وظیفه ملی 
دولت  و  بخش خصوصی  مدنی،  نهادهای  همه  و  است 
و حکومت باید این پیام را به آمریکا داشته باشند که با 
همراهی هم از این گردنه عبور خواهیم کرد.« وی خطاب 
به تولیدکنندگان گفت که شرایط سخت است و سختی 
برای انسان های بزرگ ولی مظلوم تر از ما، ملت هستند که 

با درآمد ماهیانه زیر 2 میلیون تومان خود را اداره می کنند.

چرا تولید برخی داروها کاهش یافت؟

تولیـد شبـه مخـدرهای خـارجی 
بـا شکل و شمایل ایـرانی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح آخرین 
وضعیت فروش شبه مخدرها در بازار گفت: »وزارت بهداشت 
اخیراً سامانه »تی تک« را برای کنترل شبه مخدرها از مبدأ تولید 
تا مقصد تهیه کرده که به این ترتیب میزان سوءاستفاده از مواد 

به حداقل می رسد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، پرویز افشار با اشاره به 
وضعیت داروهای شبه مخدر در بازار و نحوه فروش آنها 
گفت: »زمانی »ترامادول« برای کنترل دردهای ارتوپدی وارد 
کشور شد، اما یک مرتبه مصرف »ترامادول« در کشور تبدیل 
به یک اپیدمی شد که پیامدهایی مانند تشنج های مقاوم به 
درمان را ایجاد می کرد؛ بنابراین در کمیته درمان، کمیته کنترل 
پیش سازها و وزارت بهداشت هماهنگی کردیم و بدین ترتیب 
میزان تولید »ترامادول« در کشور کاهش یافت.« وی در ادامه 
درباره وضعیت شربت »سودوافدرین« نیز گفت: »از این دارو 
نیز به عنوان شربت سرماخوردگی یا قطره های ضد احتقان 
بینی و آلرژی استفاده می کردند چراکه این دارو در دسته 
اما  داشت  قرار  آلرژی  داروهای ضد  و  »آنتی هیستامین ها« 
سپس بازیافت شده و تبدیل به ماده مخدر شیشه می شد؛ 
بنابراین جلوی تولید این دارو را نیز گرفتیم به طوری که میزان 
تولید شیشه بسیار کم شد و قیمت آن به شدت افزایش یافت. 
در نهایت نیز معتادان الگوی مصرفشان را به سمت مصرف 

»گل« تغییر دادند که از زیرمجموعه های ماری جوانا است.«
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مصرف 
»دیفنوکسیالت« نیز مدتی باال بود و مصرف آن با کاهش تولید، 
کم شد، اظهار کرد: »مصرف ترکیباتی مثل »اکسپکتورانت« 
به تنهایی مشکلی ندارد اما »اکسپکتورانت کدئین« به عنوان یک 
ضد درد و ضد سرفه به اثرات آن می افزود به شکلی که با 
کنترل تولید داروی مذکور نیز سوءمصرفش کاهش یافت.«

افشار در ادامه با اشاره به اقدام اخیراً وزارت بهداشت برای 
تهیه سازوکار کنترل داروهای شبه مخدر، تصریح کرد: »در 
این سامانه داروهای تحت کنترل مثل »بوپرنورفین«، »متادون«، 
»شربت تریاک«، »اکسی کدون« و ... در سامانه »تی تک« یا سامانه 
رصد از مبدأ تولید تا مقصد رصد می شود که به این ترتیب میزان 
سوءاستفاده از مواد به حداقل می رسد.« وی درباره نحوه عملکرد 
این سامانه گفت: »در حال حاضر بخشی از سامانه که مربوط 
به تولید کارخانه است راه اندازی شده ولی بقیه مراحل کامل 
نشده است. به این ترتیب داروهایی نظیر »اکسپکتورانت کدئین« 
و »متادون« مثل قبل در دسترس مردم نیست. البته نباید از این 
داروها غفلت کنیم چراکه برخی کشورهای همسایه به دلیل 
اینکه نیاز در بازار ایران وجود دارد و عده ای به مصرف این 
مواد وابسته هستند، محصولی کاماًل مشابه ایرانی را با همان 
بسته بندی تولید کرده و سعی می کنند آن را وارد کشور کنند.« 
به گفته وی چند محموله در سال های گذشته کشف شده و 
تمهیدات الزم در نظر گرفته شده است. شکل و شمایل این 
محصوالت کاماًل شبیه محصول ایرانی است اما با بررسی مواد 

تشکیل دهنده آن متوجه شدیم که مواد اولیه آن منشأ ایرانی ندارد.

اخبــار
مدیرعامل مؤسسه محک در نشست خبری اعالم کرد

علی اکبر ابراهیمی
 

مدیرعامل مؤسسه محک گفت: »متأسفانه 
به دلیل نوسانات ارزی داروهای بیماران 
مبتال به سرطان با افزایش قیمت همراه 
بوده و گاهی این رقم نسبت به سال گذشته 

15 تا 50 درصد افزایش داشته است.«
آراسب  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
محک  مؤسسه  مدیرعامل  احمدیان، 
در نشست خبری که در محل مؤسسه 
خیریه محک برگزار شد، اظهار داشت: 
»این موسسه از ابتداي فعالیت خود از 
سال 70 تا پایان سال 96 بیش از 30 هزار 
کودک مبتال به سرطان را در سراسر کشور 
تحت حمایت همه جانبه قرار داده و هر 
روز شش کودک جدید به جمع کودکان 
تحت حمایت این سازمان افزوده می شود.«

بهبودی ۶ هزار کودک مبتال به 
سرطان

وی با اشاره به راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی 
محک افزود: »مکانی که در آن حضور داریم از سال 86 
راه اندازی شده و با داشتن 100 تخت بیمارستانی یک پنجم 
تخت های بیمارستانی خون و آنکولوژی کودکان کشور را 
در اختیار دارد. همچنین این مرکز تنها بیمارستان متمرکز 

سرطان خون کودکان در خاورمیانه است.«
احمدیان اضافه کرد: »در حال حاضر 3000 بیمار 
کودک مبتال به سرطان در این بیمارستان به صورت سرپایی 
و بستری در حال درمان هستند و همه خدمات مورد 
نیاز آنها به صورت رایگان انجام می شود.« وی گفت: 
»خوشبختانه تا به اآلن 22 درصد کودکان تحت پوشش 
موسسه طی سال های گذشته بهبود یافته اند که رقم آنها 
6100 کودک بوده است. همچنین 20 درصد این کودکان 

فوت کرده اند و 58 درصد آنها تحت درمان هستند.«
مدیرعامل مؤسسه خیریه محک در خصوص هزینه 
کرد منابعی که از سوی خیرین به مؤسسه محک می شود، 
اظهار داشت: »از هزینه های واریزی توسط خیرین 34 
درصد در بخش های حمایتی، 35 درصد در حوزه درمان، 
9 درصد در بخش پشتیبانی و 17 درصد در موضوعات 
تولید عواید و 5 درصد در بخش تحقیقات هزینه می شود.«
احمدیان با بیان اینکه تمرکز مؤسسه خیریه محک بر 
روی حمایت از کودکان مبتال به سرطان است، اضافه 

کرد: »مؤسسه خیریه محک به دنبال کارهای اقتصادی 
نیست و ما گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف 
ارائه می کنیم و از هر صد تومان هزینه ای که از سمت 
کمک های مردمی به حساب این مؤسسه واریز می شود 
16 تومان صرف هزینه های لجستیکی و 84 تومان به طور 
مستقیم صرف درمان کودکان مبتال به سرطان می شود.«

مدیرعامل مؤسسه محک عنوان کرد: »امروز در کشور 
500 تخت بیمارستانی برای درمان سرطان کودکان وجود 
دارد و 20 درصد از ظرفیت درمان سرطان کودکان کل 
این موسسه و  بر عهده مؤسسه محک است.  کشور 
بیمارستان تخصصی آن با ظرفیت 100 تخت به این 

کودکان خدمت ارائه می کند.«

کسب رتبه نخست موسسه »SGS« توسط محک
 وی با اعالم موفقیت مؤسسه خیریه محک در کسب رتبه 
برتر موسسه ارزیابی شیوه های درست اداره سازمان های 
مردم نهاد »SGS«، گفت: »مؤسسه خیریه محک برای 
نخستین بار در سال 86 به صورت داوطلبانه خود را در 
معرض ممیزی SGS قرار داد که با اخذ 43.7 درصد 
موفق به اخذ این گواهینامه نشد و پس از آن با فاصله 
6 ماه و از طریق انطباق فرآیندهای خود با استانداردها 
و ارتقای فعالیت ها در دومین ممیزی با اخذ 76 درصد 
به عنوان اولین سازمان غیردولتی در خاورمیانه موفق 

بازرسی  از شرکت  بین المللی  گواهینامه  این  اخذ  به 
بین المللی SGS شد.« احمدیان افزود: »در سال 97 و 
در هشتمین ممیزی این مؤسسه، مؤسسه محک موفق 
امتیاز 97.5 درصد در میان 328 سازمان   با اخذ  شد 
مردم نهاد شرکت کننده که 24 سازمان از اروپا، 172 نهاد 
از آمریکا، 51 سازمان از آفریقا و 81 نهاد از آسیا در 
این ارزیابی از سراسر دنیا رتبه اول را به دست آورد.«

مدیرعامل مؤسسه محک در ادامه با اشاره به وضعیت 
تجهیزات مؤسسه محک، گفت: »تجهیزات مؤسسه محک 
به روزرسانی شده و در مواردی که 11 سال از عمر 
تجهیزات مورد استفاده گذشته بود و نیاز به روزرسانی 
داشت این به روزرسانی انجام شد. همچنین تمام تجهیزات 

آزمایشگاهی نیز در حال به روزرسانی است.«
وی در ادامه با اشاره راه اندازی مرکز سلول های بنیادي 
در این موسسه گفت: »در حال حاضر تنها بخش تخصصی 
پیوند سلول های بنیادي با تمرکز بر سرطان کودک در 
کشور در بیمارستان محک فعالیت می کند. همچنین 
مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادي خون ساز محک که 
به عنوان اولین پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 
حوزه سلول های بنیادي شناخته می شود، در سال 1396 
در این موسسه افتتاح شد. راه اندازی این مرکز غیردولتی 
حاصل تفاهم نامه  با بخش خصوصی به منظور تأمین هزینه 
ثبت و انجام آزمایش پنج هزار نمونه مربوط به داوطلبان 

اهداي سلول های بنیادي خون ساز است.«
به  اشاره  با  محک  مؤسسه  مدیرعامل 
مشکالت تأمین دارو برای بیماران بعد از 
تغییرات نرخ ارز گفت: »همه تالش ما این 
بوده که نوسانات بازار و هیجانات ناشی از 
آن به بیماران منتقل نشود، اما به دلیل برخی 
به  مبتال  بیماران  داروهای  ارزی  نوسانات 
سرطان در برخی از مواقع با افزایش قیمت 
همراه بوده و گاهی این رقم نسبت به سال 
گذشته 15 تا 50 درصد افزایش داشته است. 
البته این رقم مربوط به داروهای تک نسخه ای 
نیست زیرا زمانی که در خصوص این داروها 
صحبت می کنیم به دلیل ارتباط مستقیم این 
داروها با نرخ ارز شاهد افزایش چند برابری 

قیمت هستیم.«

ذخیره دارو برای بیماران سرطانی
دارو احمدیان افزود: »باید بگوییم که دو 
ماه پیش شرایط به خوبی امروز نبود و امروز 
بهتری  شرایط  در  قبل  ماه  چند  به  نسبت 
قرار داریم و میزان دسترسی به دارو بهتر شده است. 
ضمن اینکه ما پیش بینی هایی را برای داروهای مورد 
نیاز کودکان تحت پوشش در 39 بیمارستان کرده ایم. 
همکار با موسسه کرده ایم.« وی ادامه داد: »موسسه محک 
به هیچ وجه در انتخاب داروهای مفید برای درمان دخالت 
ندارد و اینکه داروی ایرانی یا خارجی استفاده شود به 
نظر پزشک بستگی دارد. البته در بیمارستان محک همه 
تالش پزشکان بر این اصل است که داروهایی را تجویز 

کنند که کمترین عوارض را دارد.«
امروز نمی توانیم  افزود:  مدیرعامل مؤسسه محک 
بگوییم که دو ماه آینده چه اتفاقی برای دارو خواهد 
ولی  نیست  ما روشن  برای  تحریم ها  ابعاد  زیرا  افتاد 
تجربه خوبی از بحران دارویی سال های 92 و 93 داریم 
و امیدوار هستیم مانند آن دوره بتوانیم از ظرفیت های 
بتوانیم  و  بهره مند شویم  از کشور  در خارج  موجود 

مشکالت تأمین دارو را برطرف کنیم.«
»در حال حاضر  داشت:  اظهار  پایان  در  احمدیان 
17 هزار کودک سرطانی در کشور تحت درمان قرار 
دارند و بیشترین میزان ابتال به سرطان در بین کودکان 
مربوط به سرطان خون است که رقمی بین 70 تا 80 
درصد این موارد را شامل می شود که امیدواریم با تالش 
مؤسسه محک و خیرین هر چه زودتر شاهد بهبود این 

کودکان باشیم.«

افزایش 15 تا 50 درصدی قیمت داروهای بیماران سرطانی 

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی گفت:  حجم مطالبات 
انباشته شده در این صنعت که به چشم انداز ناایمن آینده  گره  خورده عماًل 

صنایع دارویی ما را در رکود و انجماد فرو برده است.
به گزارش سپید به نقل از فارس، فرامرز اختراعی گفت:  »این روزها 
صنایع دارویی کشور لحظات سختی را سپری می کند، تأثیرات منفی بحران 
ارز از طرفی و تحریم های پیش رو که علیرغم ادعاهای مبنی بر معافیت 
غذا و دارو از لیست تحریم ها همه عماًل به دلیل ممنوعیت های بانکی 
غیرقابل اجتناب است هم از طرفی در حال فشار به بازار دارویی کشور 
است.« وی ادامه داد: »از سوی دیگر نیز حجم مطالبات انباشته شده در 
این صنعت که به چشم انداز ناایمن آینده گره خورده عماًل صنایع دارویی 
ما را در رکود و انجماد فرو برده است.« اختراعی تشریح کرد: »دراین بین 
دست اندرکاران و متولیان صنعت، سخت در تالش اند تا دریچه های ارتباط با 
جهان را باز نگه داشته و شرایطی فراهم کنند تا با ایجاد مراودات بین المللی 
راه های کسب وکار و مبادالت بین المللی را در این حوزه کماکان باز و 
پویا نگاه دارند.« وی ادامه داد: »در همین راستا سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در حال برگزاری نمایشگاهی 

بین المللی به نام »فارماپک خاورمیانه« است که با تمرکز 
بر حوزه صنعتی داروسازی و با هدف معرفی تولیدات 
و دستاوردهای شرکت های ایرانی از یک سو و آشنایی 
شرکت های داخلی با فناوری روز دنیا برای نوسازی 
صنایع دارویی کشور از سوی دیگر برگزار می شود.«
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی تأکید کرد:  »این 
رویداد که تاکنون با استقبال خوبی از سوی کشورهای 

منطقه، اروپا و افریقا روبه رو شده، می تواند فرصت خوبی برای گسترش 
کسب وکار شرکت های داخلی و زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی 
در جزیره کیش که محل برگزاری آن است فراهم آورد و در این شرایط 
بحران و رکود، تحرک امیدبخشی در صنایع دارویی کشور ایجاد کند.« 
وی افزود:  »حوزه های اصلی فعالیت این نمایشگاه، مواد اولیه دارویی، 
مواد شیمیایی، بسته بندی دارویی، تجهیزات داروسازی و دارورسانی است. 
یکی از اهداف مهم ما از کنار هم قرار دادن گروه های مختلف این بود 
که بتوانیم زنجیره تولید و تأمین دارو در ایران را تقویت کنیم.« اختراعی 

گفت:  »هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه تقویت 
تولید ملی است؛ تولید ایرانی با امکان دسترسی به 
بازارهای جدید در خاورمیانه. شرکت های خارجی هم 
که در این نمایشگاه از آنها دعوت به حضور می شود 
شرکت هایی هستند که خدمات مربوط به نوسازی 
صنعت و فنّاوری های نوین را برای تولید قوی تر و 

بهتر به شرکت های ما ارائه می دهند.«
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با بیان اینکه شرکت های ایرانی در 
حوزه مواد اولیه دارویی، حوزه بسته بندی و شرکت های پخش دارو و 
فعال در حوزه های نوین دارورسانی و شرکت های تجهیزات داروسازی 
و تجهیزات بسته بندی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت گفت:  »این 
رویداد می تواند چشم انداز بسیار مناسبی برای توسعه کسب وکارشان در 
آینده برایشان ترسیم کند و درعین حال می تواند یک جامعه مطالعاتی خوب 
برایشان باشد، ازاین جهت که ببینند در آینده بهتر است چه رویکردی داشته 

باشند و در چه بازارهایی سرمایه گذاری کنند.«

متخصصان تکنیکی جدید برای حل بحران جهانی مقاومت آنتی بیوتیکی 
ارائه دادند که این تکنیک مبتنی بر بی اثر کردن باکتری ها بدون نیاز به 

کشتن آنها است.
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کارشناسان معتقدند که بی اثر کردن 
باکتری ها بدون کشتن آنها باعث کاهش احتمال رشد گونه های مقاوم 
می شود. متخصصان یک تیم تحقیقاتی از دانشکده پزشکی دانشگاه »کیس 
وسترن ریورس کلیولند« طی آزمایشی دریافتند هنگامی که موش ها با نوعی 
از مولکول های کوچک با قابلیت متوقف کردن تولید سموم در باکتری ها 

درمان می شوند از نوعی عفونت خونی سپتیسمی نجات می یابند.
درصورتی که این یافته ها در مورد انسان ها نیز صدق کند، ممکن است 

برای درمان سپتیسمی دیگر نیازی به استفاده از آنتی بیوتیک ها نباشد. 
طبق این مطالعه مولکول های کوچک می توانند اثربخشی آنتی بیوتیک ها 
را افزایش دهند. چراکه موش هایی که با هر دو نوع درمان عالج شده 
بودند، باکتری های کمتری نسبت به موش هایی که فقط با آنتی بیوتیک 

درمان شده بودند در خونشان وجود داشت.
مبتال شده اند  به سپتیسمی  که  مانند ورزشکارانی  افراد سالم  برای 
به تنهایی می تواند کافی  این مولکول های کوچک  با  از درمان  استفاده 
باشد؛ اما برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، ترکیب این درمان 
با آنتی بیوتیک ها مؤثر است. چراکه این مولکول های کوچک فعالیت 
آنتی بیوتیک های معمولی مانند پنی سیلین را تقویت کرده و می توانند به 

حل معضل مقاومت آنتی بیوتیکی کمک کنند. این مولکول های کوچک 
که در این نوع از درمان مورد استفاده قرار می گیرند به گونه ای اثر می کنند 
بین  از  را  ایمنی  که سلول های  تولید سمومی  از  را  باکتری ها  این  که 

می برند، بازمی دارند.
به گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی، طبق بررسی های 
جهانی در سال 2016 میالدی اینگونه برآورد می شود که ساالنه 10 
آنتی بیوتیکی  مقاومت  معرض خطر جهانی  در  می توانند  نفر  میلیون 
قرار بگیرند. بحران مقاومت آنتی بیوتیکی در حال حاضر به اندازه ای 
در جهان توسعه یافته که برای برخی عفونت ها هیچ آنتی بیوتیک مؤثری 

باقی نمانده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی مطرح کرد

روزهای سخت صنایع دارویی و مسیرهای عبور از بحران

راه حل جدید بحران جهانی مقاومت آنتی بیوتیکی


