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رئیس بنیاد بیماری های خاص گفت: »بیماران تاالسمی 
برای تهیه دارو نباید هزینه ای پرداخت کنند.«

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، فاطمه هاشمی 
گفت: »اگر بیماران خاص را افراد هموفیلی، تاالسمی 
و دیالیزی بدانیم، وضعیت نسبتاً خوبی دارند، اما 
تاالسمی ها اخیراً برای تهیه دارو با مشکالت مواجه 
شده اند. تاالسمی ها نباید برای دارویی که می گیرند، 
هزینه پرداخت کنند و این یکی از مشکالتی است که 

برای بیماران تاالسمی ایجاد شده است.«
وی افزود: »در مورد بیماران دیالیزی نیز باید بگویم 
که هرچند این بیماران وضعیت نسبتاً خوبی دارند، اما 
اخیراً با توجه به تحریم ها تهیه دستگاه دیالیز مقداری 
سخت شده است. خوشبختانه بر اساس اعالم وزارت 

بهداشت تالش هایی برای خرید 500 تا هزار دستگاه 
دیالیز صورت گرفته، اما این دستگاه ها هنوز وارد 
کشور نشده که بخواهد توزیع شود. متأسفانه به دلیل 
بی توجهی به مباحث پیشگیرانه، تعداد بیماران دیالیزی 
رو به افزایش است و اکنون حدود 32 هزار بیمار 
دیالیزی در کشور داریم.« هاشمی ادامه داد: »حدود 
۶0 درصد بیماران دیالیزی کسانی هستند که دیابت 
داشته اند و ازآنجاکه به درستی بیماری شان را کنترل 
نکرده اند، مبتالبه دیالیز شده اند و بین 15 تا 20 درصد 

کسانی بوده اند که فشارخون داشته اند.«
هاشمی با اشاره به بیماران ام اس و مبتالیان سرطان 
گفت: »درمان این افراد 100 درصد رایگان نیست و 
باید 30 درصد از هزینه درمان را خودشان بپردازند. 

متأسفانه بیماران سرطانی داروهای گران قیمتی دارند 
و تهیه آن ها کار بسیار سختی است که امیدواریم آن ها 

نیز 100 درصد فرانشیزشان پرداخت شود.«
رئیس بنیاد بیماری های خاص اظهار کرد: »متأسفانه 
به دلیل تحریم ها بیماران سرطانی با کمبود برخی از 
داروها مواجه هستند و بر اساس آمار وزارت بهداشت 
بیمار جدید سرطانی در  سالیانه تا 110 هزار نفر 
کشور اضافه می شود.« وی با بیان اینکه اگر بخش 
شیمی درمانی در کاشمر راه اندازی شود، وسایل مورد 
نیاز را در اختیارشان خواهیم گذاشت، افزود: »همانگونه 
که به مراکز استان ها توجه می شود، باید شهرستان ها 
به خصوص مناطق محروم نیز در تهیه امکانات درمانی 

در اولویت قرار گیرند.«

رئیس بنیاد بیماری های خاص:

بیماران تاالسمی نباید بابت دارو، پول بپردازند

در همایش مقابله با قاچاق کاالهای سالمت محور عنوان شد

رتبه دوم ایران در قاچاق فرآورده های آرایشی و بهداشتی
معاون ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: »مقایسه آمار دو سال 
قاچاق  میزان  که  می دهد  نشان  اخیر 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی رشدی 
پنج درصدی داشته و به این ترتیب ایران 
رتبه دوم این حوزه را در خاورمیانه دارد.«

به گزارش سپید، غالمرضا اصغری در 
همایش پیشگیری و مقابله با قاچاق و 
تقلب در کاالهای سالمت محور گفت: 
»قطعاً در همه جای دنیا توجه ویژه ای به 
حوزه سالمت و کاالهای سالمت محور 
می شود. با توجه به حساسیتی که کاالهای 
سالمت محور برای تأمین سالمت جامعه 
دارند، باید روی آنها نظارت انجام داده 
اطمینان  آنها و سالمتشان  کیفیت  از  و 
حاصل کنیم.« وی افزود: »در همه جای 
دنیا گزارش هایی از میزان تقلب در کاالهای 
سالمت محور وجود دارد و این موضوع 
یکی از مشکالت این حوزه است. البته 
برای  برنامه هایی  مختلف  کشورهای 
از قاچاق و تقلب در حوزه  پیشگیری 
می برند؛  پیش   سالمت محور  کاالهای 

بنابراین در مواردی استفاده از تجارب بین المللی می تواند 
باعث ارتقاء کارها در این حوزه شود.«

هیچ خط تولید دارویی نباید تعطیل شود
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: »در کشور ما به 
دلیل شرایط اقتصادی، مرزهای طوالنی و وجود همسایگانی 
که از مشکالت متعدد مانند جنگ و فقر رنج می برند، بحث 
قاچاق و مبارزه با آن اهمیت ویژه ای دارد که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با آن مقابله می کند و ما هم به عنوان یکی 
از اعضای ستاد در این حوزه کمک می کنیم. درعین حال 
دانشگاه های علوم پزشکی که در استان های مرزی هستند 
به طور ملموس با این موضوع درگیر هستند که از آنها تشکر 
می کنم.« اصغری با بیان اینکه کشور ناگزیر به ارتباط با جهان 
است و این ارتباطات مرزی از طریق بازارچه های مرزی و 
گمرکات در جریان است، افزود: »نظارت  دانشگاه های علوم 
پزشکی بر این موارد می تواند در مبارزه با قاچاق و تقلب 
در کاالهای سالمت محور کمک کند تا کیفیت و اصالتشان 
حفظ شود. درعین حال سازمان غذا و دارو هم تالش کرده با 
شفاف کردن و الکترونیک کردن نظارت ها و ردیابی کاالها، 
نظارت بیشتر و بهتری داشته باشد؛ بنابراین همکاران می توانند 
با نظارت هایشان از سالمت مردم حفاظت کنند. به عنوان مثال 

دانشگاه علوم پزشکی یزد در زمینه  کاالهای مرتبط با غذا 
اقدامات نظارتی خوبی را انجام داده است.«

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تحریم های آمریکا علیه 
کشورمان، گفت: »در شرایطی که دچار تحریم های ظالمانه 
آمریکا شدیم و گرفتاری های اقتصادی بیشتر است و وارد 
یک جنگ اقتصادی شده ایم و تحریم بر اقتصاد کشورمان 
تحمیل شده، بحث مبارزه با قاچاق اهمیت بیشتری پیدا 
می کند، زیرا وقتی تقاضا از مبادی رسمی تأمین نشود باز هم 
تقاضا وجود دارد و منجر به ایجاد کمبود در بازار می شود. 
حال ممکن است این کمبود از طریق بازار غیررسمی تأمین 
شود که منجر به رونق بازار سیاه، قاچاق و تقلب می شود.«
اصغری تأکید کرد: »این موارد از عوارض جنگ اقتصادی 
است. به همین دلیل تالش سازمان غذا و دارو این است 
که بتواند کاالهای سالمت محور به ویژه دارو و تجهیزات 
پزشکی را از طریق مبادی رسمی تأمین کند. از طرفی باید 
مواد اولیه را وارد کنیم تا تولید اتفاق بیفتد و واردات رسمی 
را نیز تسهیل کنیم. هرچقدر بتوانیم بستر قاچاق را تقلیل 
دهیم، بهتر است؛ بنابراین باید نیاز بازار را به طور رسمی 
تأمین کنیم تا کمبودی در حوزه کاالهای سالمت محور 

به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشود.«
وی همچنین اظهار کرد: »علی رغم ادعای دروغین آمریکا 

که می گوید دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست، اما 
باید گفت وقتی نقل وانتقال ارز دچار مشکل شده و بانک ها 
دچار مشکل شده اند، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیز با 
مشکل مواجه می شود؛ بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی 
انتظار این است که فعالیت های ما هم تشدید شده و آرایش 
جنگی به خود بگیرند تا از اصالت کاالهایی که در بازار 
است اطمینان حاصل کنیم.« رئیس سازمان غذا و دارو ادامه 
داد: »یکی از راه های درست مقابله با قاچاق این است که 
بروکراسی را برای تولید داخل تسهیل و پیچ وخم های 
اداری را کم کنیم. اگر شرکتی مشکل اداری یا صدور 
پروانه دارد کمکش کنیم. هیچ خط تولیدی نباید تعطیل 
شود. نباید یک شرکت باسابقه را به دلیل بروکراسی اداری 
دچار مشکل کنیم و باید کارها را برایشان تسهیل کرد تا 
شرکت های تولیدی به راحتی تولید کرده و وارداتی ها هم 
به راحتی وارداتشان را انجام دهند تا نیاز بازار تأمین شود. 
هرچقدر در این حوزه موفق باشیم عرصه را برای قاچاق 
تنگ تر کرده ایم و اگر به این موضوعات توجه نکنیم، بستر 

را برای قاچاق باز کرده ایم.«
اصغری با بیان اینکه تشدید بازرسی ها در انبارها و 
کاالهای در چرخه توزیع و داروخانه ها می تواند به ما کمک 
کند تا در شرایط فعلی مردم کمترین آسیب را ببینند، گفت: 

»باید بتوانیم شرایط جنگ اقتصادی را با 
آسیب کمتری پشت سر بگذاریم هرچند 
که تحریم ها اثرگذار است، اما تالش شما 
می تواند آثار زیان بارش را برای مردم کاهش 
دهد. باید با این نگرش در این روزها 
که روزهای کمک به مردم است بتوانیم 
از کیفیت محصوالتی که در اختیار مردم 
است پاسداری کرده و با تقلبات و قاچاق 

مقابله کنیم.«

کاهش ۷ درصدی قاچاق کاالهای 
سالمت محور

معاون ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نیز در این همایش از کاهش 
7.7 درصدی قاچاق در حوزه کاالهای 

سالمت محور خبر داد.
عبداهلل هندیانی با بیان اینکه میزان قاچاق 
و تقلب در حوزه کاالهای سالمت محور 
در ایران، ساالنه بیش از سه میلیارد دالر 
است، اظهار کرد: »این میزان 25 درصد 
اختصاص  خود  به  را  پنهان  اقتصاد  از 
در  قاچاق  »میزان  گفت:  وی  می دهد.« 
 ۶0 بهداشتی  و  آرایشی  فرآورده های 
درصد است که معادل 1.۶ میلیارد دالر است. همچنین 
میزان قاچاق در فرآورده های غذایی 1۸ درصد، در حوزه 
ملزومات و تجهیزات پزشکی شش درصد و در حوزه 

دارو دو درصد است.«
معاون ستاد پیشگیری مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه 
داد: »مقایسه دو سال اخیر نشان می دهد که میزان قاچاق در 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی، رشدی پنج درصدی داشته 
و به این ترتیب رتبه دوم را در حوزه قاچاق فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه داریم. البته میزان رشد 
قاچاق در سایر موارد کاالهای سالمت محور منفی بوده است.«
هندیانی تأکید کرد: »به طورکلی در حوزه قاچاق کاالهای 
سالمت محور، 7.7 درصد کاهش داشته ایم.« وی همچنین 
گفت: »در حوزه پایش فضای مجازی هر آنچه را که 
سازمان غذا و دارو اعالم کرده، پیگیری کرده ایم و تعداد 
قابل مالحظه ای از سایت های اعالمی را بسته ایم، بنابراین 
وقتی فروشگاه های غیرمجاز مجازی ایجاد می شود، به 
محض اینکه سازمان غذا و دارو به ستاد اعالم کند آن را 
پیگیری می کنیم.« معاون ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اظهار کرد: »در هفت ماهه امسال 1397، 309 
درصد افزایش قاچاق ورودی داشته ایم که نشان دهنده 

افزایش کشفیات است.«

اخبــار

رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان 
برنامه وبودجه:

مصوبه کمک ۵۰۰ میلیون یورویی 
مربوط به دارو و تجهیزات است

 رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه وبودجه 
کشور گفت: »مصوبه کمک 500 میلیون یورویی از صندوق 
توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری برای حوزه سالمت، 

مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، حمید پوراصغری با تأکید 
بر تخصیص 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به دو 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: »با مجوز مقام 
معظم رهبری، مصوبه ای صادر شد که بر اساس آن بدهی های 

حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی تسویه شود.«
وی با اشاره به اینکه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را 
میلیون  مبلغ 500  »این  افزود:  دانست،  از هم  نمی توان جدا 
این  و  شود  سالمت  بیمه  سازمان  تحویل  است  قرار  یورو 
سازمان مسئولیت توزیع آن برای پرداخت هزینه های دارویی 

و تجهیزات پزشکی را به عهده بگیرد.«
پوراصغری خاطرنشان کرد: »کمک هایی که بعضًا از سوی 
سازمان برنامه وبودجه برای حوزه سالمت در نظر گرفته می شوند، 
همواره برای دارو و تجهیزات پزشکی بوده ضمن اینکه این 
مورد خاص در مصوبه نیز برای تخصیص به هر دو حوزه 

دارو و تجهیزات پزشکی ذکر شده است.«

نایاب شدن داروهای جانبازان 
شیمیایی بر اثر تحریم

مدیر انجمن حمایت از جانبازان شیمیایی گفت: »کمبود داروی 
جانبازان شیمیایی به علت تحریم ها به شدت محرز است.«

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، محمدرضا حاجی پور در 
نشست خبری با اشاره به حضور انجمن های مردم نهاد در بیست 
و سومین کنفرانس منع گسترش سالح های شیمیایی در الهه 
هلند که از 2۸ آبان ماه تا 9 آذرماه برگزار شد گفت: »سازمان 
 OPCW اختصاری  نام  با  شیمیایی  منع سالح های  جهانی 
در دو بخش دولتی و مردمی فعالیت می کند که فارس نیز در 
این سازمان از یک کرسی برخوردار است و در نشست سال 
جاری چهار جانباز به نمایندگی از این استان در این اجالس 

حضور یافتند.«
وی عنوان کرد: »جانبازان شیمیایی در این اجالس بر حق 
خود به دسترسی به دارو تأکید کردند و تحریم دارویی را در 
به آن واکنش نشان  جمع 19۶ کشور جهان اعالم کردند و 
اثبات کردیم  این کنفرانس  داد: »در  ادامه  دادند.« حاجی پور 
که با تحریم های بانکی موجود امکان خرید دارو میسر نیست 
و امروز در فارس بیش از همه کمبود قطره چشمی آرتالک 

وجود دارد.«
حاجی پور اعالم کرد: »درمجموع 10 سازمان مردم نهاد در 
کشور در حوزه مشکالت مربوط به جانبازان و همسران آنها 
فعالیت می کنند که در فارس انجمن حمایت از جانبازان شیمیایی 
این وظیفه را بر عهده دارد.« مدیر انجمن حمایت از جانبازان 
شیمیایی با اشاره به اینکه استفاده از سالح های نامتعارف علیه 
جنگی  جنایت  و  است  شده  ممنوع   1925 سال  از  بشریت 
اول،  از جنگ جهانی  افزود: »صدام پس  محسوب می شود، 
اولین فردی بود که به وفور از سالح های شیمیایی و از چندین 
نوع از گاز شیمیایی ازجمله گاز اعصاب و سیانور استفاده کرد 
که منجر به شهادت ۶00 نفر از رزمندگان اسالم شد؛ افزون 
بر این در بمباران شیمیایی حلبچه پنج هزار نفر کشته شدند.«
مدیر انجمن حمایت از جانبازان شیمیایی فارس عنوان کرد: 
»جانبازان شیمیایی که در معرض گاز خردل قرار گرفته اند بیش 
از دیگران در رنج  هستند چراکه مولکول گاز از مولکول های 
هوا ریزتر و سنگین تر است و ازاین رو خردل در عمق ریه، 
چشم نفوذ می کند و پس ازآن در قسمت های مرطوب بدن به 
اسیدکلریدریک تبدیل می شود و باعث بیماری های بیشتری 

می شود که هیچ نوع درمان یا بهبودی ندارند.«
حاجی پور با اشاره به اینکه انجمن حمایت از جانبازان 
شیمیایی فعالیت خود را از سال 13۸5 آغاز کرده است، گفت: 
»این انجمن در هفت بخش دارویی، درمان و پزشکی، پژوهشی 
و حقوقی و محیط زیست فعالیت می کند.« وی تعداد جانبازان 
شیمیایی فارس را بالغ بر پنج هزار و 500 نفر برشمرد و افزود: 
»فارس پس از تهران، اصفهان و خراسان رضوی در رتبه چهارم 

از لحاظ تعداد جانبازان شیمیایی کشور است.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به انتشار 
نامه ای از سوی انجمن داروسازان ایران مبنی بر وضع 
تعرفه بر فرایند مکانیزاسیون فرایندهای دارویی در 
داروخانه ها، گفت: »اداره کل حقوقی سازمان غذا 
و دارو اعالم کرد که چنین اقدامی خالف است.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کیانوش جهانپور 
درباره نامه ای منتسب به انجمن داروسازان مبنی 
نسخ،  الکترونیکی  ثبت  برای  پول  دریافت  بر 
ثبت داده ها، استفاده از سیستم های نوین فناوری 

اطالعات و...در داروخانه ها، گفت: »تا جایی که اطالع دارم چنین نامه ای به 
سازمان غذا و دارو نیامده است، اما بر اساس آنچه در شبکه های مجازی دیدم 
و برخی داروسازان برای سازمان ارسال کردند، اداره کل حقوقی ما اعالم 

کرد که چنین اقدامی خالف است.« وی افزود: 
»قاعدتاً تصویب هرگونه تعرفه ای در حوزه خدمات 
پزشکی و درمانی متوجه هیئت وزیران و در زمره 
اختیارات هیئت وزیران است و انجمن داروسازان 
در این زمینه هیچ گونه اختیاری ندارد.« جهانپور با 
تأکید بر خالف بودن چنین اقدامی، گفت: »انجمن 
داروسازان ایران یک نامه و دستورالعمل داخلی در 
این زمینه ارائه داده که اصاًل در حیطه اختیاراتش 

نبوده است.«
جهانپور اضافه کرد: »موضوع این نیست که آیا چنین اقدامی درست است و 
یا اینکه تعرفه این خدمات چقدر باید باشد، بلکه بحث ما بر سر اصل موضوع 
است که اصاًل چنین اقدامی به لحاظ شکلی در حیطه اختیارات انجمن داروسازان 

نیست و هیئت وزیران باید درباره وضع تعرفه برای خدمات حوزه پزشکی 
و درمانی بحث و بررسی کرده و در صورت صالح دید تصویب کند.« بنابر 
اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، شهریار اسالمی تبار، مدیرکل بازرسی 
و امور حقوقی این سازمان نیز پیش ازاین تأکید کرده بود هرگونه تعرفه بر 
اساس کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سالمت است و جایگاه قانونی برای 
تعیین و تصویب تعرفه ها در حوزه سالمت و خدمات بهداشتی و درمانی تنها 
هیئت وزیران است. وی تأکید کرده بود که هرگونه تخلف در این حوزه، از 
طرف مراجع نظارتی رصد شده و با آن به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

گفتنی است که انجمن داروسازان ایران طی نامه ای برای مکانیزاسیون 
فرایندهای ارائه خدمات دارویی شامل ثبت الکترونیک نسخ، ثبت داده ها و 
بهره گیری از سیستم های نوین فناوری اطالعات و اتوماسیون، هزینه هایی را 

مشخص کرده بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

پولی شدن نسخ الکترونیک در داروخانه ها خالف است


